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33. PARLAMENT SENIOROV
V obradnej sieni Mestskej èasti
Košice - Juh sa dòa 11.11. 2015
konal už 33. Parlament seniorov Mestskej èasti Košice – Juh.
V úvode odznela prezentácia
pani Mgr. Marie Mattovej „Autorita, význam a poslanie Jednoty
dôchodcov na Slovensku“.
V programe pokraèoval starosta MÈ Košice – Juh pán
JUDr. Jaroslav Hlinka, ktorý informoval o zámere mesta Košice
zredukovaś poèet mestských
èastí. Vedúci oddelenia sociálnych vecí MÚ MÈ Košice – Juh

pán Mgr. Emil Kurèák, oboznámil
prítomných s realizáciou pilotného projektu „Vyh¾adávanie
klientov na opatrovate¾skú službu
v malometrážnych bytoch“. Požiadavky a pripomienky vznesené
seniormi na 32. Parlamente seniorov vyhodnotil starosta MÈ.
V závere mali priestor obyvatelia
na diskusiu so zástupcami mesta Košice, Mestskej èasti Košice
– Juh, Jednoty dôchodcov na
Slovensku, Únie žien Slovenska
a zástupcami mestských podnikov.
-r-

Príjemné prežitie Vianoèných sviatkov,
pohodu, radosś
a v Novom roku 2016 dobré zdravie a optimizmus
vám prajú
starosta JUDr. Jaroslav Hlinka,
poslanci zastupite¾stva a zamestnanci MÈ Košice-Juh

MIKULÁŠSKA NÁDIELKA
ÚCTA K STARŠÍM NIELEN V OKTÓBRI
Október si tradiène pripomíname ako mesiac úcty k starším.
Jeseò vtedy hýri pestrými farbami, parky sú plné padajúceho
farebného lístia. Mnohí sa zamyslíme a ticho si povieme, aká
krásna je táto jeseò.
Podobne ako je to s roèným
obdobím je to aj s ¾udským
životom. Práve spomienky
sú pestré ako listy v prírode.
Pri príležitosti mesiaca úcty
k starším sa 6. októbra tohto roku v KSC Južan konalo
kultúrne podujatie, na ktorom
si seniori zaspomínali na rôzne
udalosti svojho života. Po príhovore starostu MÈ Košice-Juh
JUDr. Jaroslava Hlinku nasledoval kultúrny program, v ktorom
vystúpila známa košická skupina Pavelèákovci.
Milí naši dôchodcovia, prajeme vám pevné zdravie, veselú
myse¾, ve¾a úsmevu, elánu

a radosti zo života. Nech je pre
vás jeseò života plná
farieb, z ktorých každá bude znamenaś
jedno
krásne
prežité obdobie
vášho života.
Odd.
KMaŠ
Mestská èasś Košice – Juh dòa 7.12. 2015 usporiadala
v Kultúrno – spoloèenskom centre Južan „Mikulášsku
nádielku“ pre deti z rodín v hmotnej núdzi z našej MÈ.
Podujatia sa zúèastnilo takmer 100 detí. Zábavný
program pre deti spolu s interaktívnou diskotékou
a spoloèenskými hrami zabezpeèilo Obèianske
združenie Haliganda. Mestská èasś Košice – Juh
zabezpeèila pre každé dieśa mikulášsky balíèek
plný dobrôt, ktorý deśom odovzdali Mikuláš, èert
a anjelik. Všetky deti si po skonèení programu mohli
vybraś hraèky a knihy pod¾a vlastného výberu, ktoré
MÈ Košice - Juh poskytli na tento úèel dobrovo¾ní
darcovia v rámci akcie „Daruj hraèku“.
-r-
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITE¼ST VA
Od vydania posledného èísla
nášho informaèného spravodaja
sa dòa 19.10.2015 uskutoènilo
mimoriadne rokovanie MZ MÈ
Košice - Juh, dòa 26.11.2015
sa uskutoènilo 7. mimoriadne
a 8. riadne rokovanie Miestneho
zastupite¾stva Mestskej èasti Košice – Juh sa uskutoènilo dòa
8.12.2015.
Žiadosś o zvolanie mimoriadneho 6. zasadnutia s navrhovaným
programom rokovania, oh¾adne
Prerokovania navrhovanej výstavby Centrálneho trhoviska v Košiciach na Južnej triede bola doruèená na MÈ skupinou poslancov:
p. Blanárom, p. Sudzinovou, p. Horòákovou, p. Breichom, p. Tobákom.
Na 6. zasadnutí Miestne zastupite¾stvo Mestskej èasti Košice
– Juh neprijalo žiadne uznesenie.
Na 7. zasadnutí dòa 26.11.2015
Miestne zastupite¾stvo Mestskej
èasti Košice – Juh:
uznieslo sa:
• na Všeobecne záväznom nariadení Mestskej èasti Košice
- Juh è. 2/2015 o poskytovaní
elektronických služieb pod¾a
predloženého návrhu
• na Všeobecne záväznom nariadení Mestskej èasti Košice
- Juh è. 3/2015 o vyhradení
miest na umiestòovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách na území
Mestskej èasti Košice – Juh
poèas volebnej kampane pod¾a predloženého návrhu
• na Všeobecne záväznom
nariadení Mestskej èasti Košice - Juh 4/2015 - Trhový
poriadok trhovísk Mestskej
èasti Košice – Juh pod¾a predloženého návrhu
• na Novelizácii è. 3 Všeobecne
záväzného nariadenia è. 2
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach v Mestskej
èasti Košice – Juh.
zrušilo:
• Všeobecne záväzné nariadenie è. 13 o urèení miest na
vylepovanie volebných plagátov v MÈ Košice - Juh vo
volebnej kampani na vo¾by
do Európskeho parlamentu
schválené na 10. zasadnutí
dòa 27.4.2004 uzn. è. 6-N
• Všeobecne záväzné nariadenie è. 16 o miestach na vylepovanie volebných plagátov
v Mestskej èasti Košice - Juh
vo volebnej kampani na vo¾by
do orgánov samosprávy obcí
schválené na 25. zasadnutí
MZ dòa 29.10.2002 uzn. è. 4N, vrátane zmeny nariadenia
schválenej na 21. zasadnutí

MZ dòa 21.2.2006 uzn. 8-N.
Na 8. zasadnutí dòa 8.12.2015
Miestne zastupite¾stvo Mestskej
èasti Košice – Juh:
vzalo na vedomie
• A. Správu o výsledkoch kontroly è. 4/2015
B. Návrh plánu kontrolnej èinnosti na obdobie I. polroka
2016
• Informáciu Dozornej rady
Miestneho podniku služieb,
s. r. o. Košice, o vývoji zisku
a strát v Miestnom podniku
služieb, s. r. o. Košice
• Informáciu o 5. a 7. úprave
Programového rozpoètu Mestskej èasti Košice - Juh v roku
2015
• Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 (2025)
• Informáciu o analýze mestských èastí predloženú mestom Košice
• Správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho zastupite¾stva a Miestnej
rady Mestskej èasti Košice Juh za obdobie od 5. zasadnutia MZ konaného 8.9.2015.
schválilo
• prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v SRC
na ul. Milosrdenstva è. 4
v Košiciach, súp. èíslo 462,
na parcele è. 1237/6, o výmere 105 m2 vedených na
LV è. 13161, Okresným úradom v Košiciach, katastrálnym odborom, k. ú.: Južné
mesto, za cenu pre nebytové
priestory 6,28 €/m2/rok
(105 m2 x 6,28 = 659,40
€/rok) a hnute¾ný majetok
1,00€/rok Slovenskému Modelárskemu Zväzu, Karpatské námestie 10A, 831 06

Bratislava, na dobu neurèitú
z dôvodu hodného osobitného zrete¾a
• odpis poh¾adávky Mestskej
èasti Košice – Juh voèi dlžníkovi Východoslovenské strojárne, a. s., IÈO: 00002216,
sídlo: Južná trieda 82, Košice,
vo výške 62 245,79 EUR
• odpis poh¾adávky Mestskej èasti Košice – Juh voèi
dlžníkovi DREVONA a. s.,
IÈO: 36003735, vo výške
18 663,05 EUR
• Akèný plán rozvoja Mestskej
èasti Košice -Juh na roky
2016-2018 a žiada starostu
Mestskej èasti Košice – Juh
organizaène zabezpeèiś realizáciu projektových zámerov
pravidelne informovaś Miestne zastupite¾stvo Mestskej
èasti Košice – Juh o stave
prípravy projektov, prípadnej zmene a doplnení akèného plánu a o podaných
žiadostiach o nenávratný finanèný príspevok v rámci projektov
• Správu o èinnosti Miestnej
rady Mestskej èasti Košice –
Juh za obdobie od 5. zasadnutia miestneho zastupite¾stva
konaného dòa 8.9.2015.
odporúèalo
• mestu Košice riešiś zmenu
hraníc medzi MÈ Košice
– Juh a MÈ Košice – Barca
s urèením priebehu hraníc
po južnej hranici pozemkov
bývalého areálu VSS pod¾a
predloženého
grafického
návrhu.
V rámci bodu interpelácie na
8. zasadnutí miestneho zastupite¾stva vystúpili títo poslanci: PhDr.
Viliam Knap, PhD., Ing. Mária

POSLANECKÉ DNI

Èasový plán poslaneckých dní v I. štvrśroku 2016
Poslanecká miestnosś: Miestny úrad MÈ Košice -Juh
Smetanova ul. è. 4, I. poschodie
Poslanecký deò:
Poslanecké hodiny:
Dátum:

STREDA
15.30 – 16.30 hod.
Prijíma poslanec:

13.1.2016
20.1.2016
27.1.2016

Ing. Patrícia Èekanová, PhD.
Ing. Mária Horòáková
JUDr. Jaroslav Kaifer

3.2.2016
10.2.2016
17.2.2016
24.2.2016

MVDr. Štefan Karahuta
Mgr. Viliam Knap, PhD.
Mgr. art. Milan Kyjovský, DiS. art.
Ing. Viera Sudzinová

2.3.2016
9.3.2016
16.3.2016
23.3.2016
30.3.2016

Mgr. Renáta Šramková
Ing. Juraj Tobák
Ing. Stanislav Vibranský
Ing. Jozef Bernát
Ing. Erich Blanár

Horòáková, Ing. Ladislav Breicha,
Ing. Viera Sudzinová, Ing. Erich
Blanár, Ing. Patrícia Èekanová,
Mgr. art. Milan Kyjovský, DiS. art.
a tlmoèili požiadavky obèanov :
PhDr. Viliam Knap, PhD.
• opýtal sa aká firma realizovala výmenu okien v budove
miestneho úradu.
Ing. Mária Horòáková
• upozornila na kanál na Šoltésovej ul., ktorý je osadený
nižšie ako je vozovka, žiadala
daś kanál do roviny s vozovkou
• tlmoèila požiadavku obyvate¾ov na Palárikovej ul., ktorí
požadujú oznaèiś parkovacie
miesta.
Ing. Ladislav Breicha
• požadoval skrine pre sobášiaci tím na uskladnenie vecí
poèas slávnostných obradov
• požiadal o úpravu dlažobných
a štandardných chodníkov
medzi Palárikovou ul. 9-11
a Jantárovou ul., ktoré sú zarastené a nie sú vyèistené.
Ing. Viera Sudzinová
• dala do pozornosti opravené
dva prechody pre autá cez
elektrièkovú traś na Južnej
triede
• ïalej požaduje opravu prechodu pri cintoríne, ktorý je
v dezolátnom stave, je to dosś
frekventované miesto
• tlmoèila požiadavku obyvate¾ov na opravu zle osadených
kanálov na Šoltésovej ul.
Ing. Erich Blanár
• upozornil na bezvýznamné
vyznaèenie stredovej èiary na
ceste v okolí ulíc OštepováRosná-Košśova - opýtal sa, kto
rozhoduje alebo dáva podnety o vyznaèovaní sídliskových
komunikácií, žiadal vyzvaś
príslušný útvar na Magistráte
mesta Košice a ¾udí zodpovedných za to, aby takéto veci
nerobili.
Ing. Patrícia Èekanová
• žiadala odstrániś výtlk na cyklochodníku na Južnej tr. smerom na VSS, t. è. je výtlk len
zasypaný.
Mgr. art. Milan Kyjovský, DiS. art.
• upriamil pozornosś na problém s parkovaním na Palárikovej ul., kde si majitelia
služobných áut zaparkujú na
noc autá a ráno vymenia za
súkromné.
• poïakoval vedúcej ORRaBP
p. Ing. Horákovej za promtnú
realizáciu pri požiadavkách
o výrub stromov na Palárikovej ul.
Spracovala:
Bc. Zeleòáková,
OOPaM
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STÁLE KOMISIE
MIESTNEHO ZASTUPITE¼STVA

Ako tretia sa vám predstavuje finanèná
komisia. Táto komisia úspešne pracuje

Jeden z úèastníkov stretnutia so zástupcami samosprávy.

STRETNUTIE ŠPORTOVCOV

Medzinárodný maratón mieru je
už od roku 1924 neoddelite¾nou súèasśou športového života Košíc. Na
tohtoroènom 92. roèníku sa zúèastnilo
viac ako desaśtisíc bežcov zo 49 krajín. MMM je azda najvýznamnejším
športovým podujatím, na štart ktorého
sa vždy postavia aj bežci z našej
mestskej èasti. Svoje výkony okrem
maratónu èi polmaratónu predviedli aj
v disciplíne inline.
Menšie športové podujatie, ale rovnako s medzinárodnou úèasśou, je
každoroène Seniorolympiáda. Seniori
mestskú èasś Košice – Juh úspešne
reprezentovali v disciplínach šípky,

plávanie, bowling, tenis a stolný tenis.
Na tohtoroènom 14. roèníku vybojovali
v celkovom poradí krásne druhé miesto
za domácim družstvom Budapešti.
Slávnostné stretnutie južanských
športovcov so starostom mestskej
èasti sa stalo milou tradíciou. Pozvanie
prijal aj Ing. Ján Margita z Maratónskeho klubu, ktorý organizuje MMM.
Aj tohto roku starosta MÈ Košice
– Juh JUDr. Jaroslav Hlinka poïakoval
úèastníkom stretnutia za reprezentáciu
a zablahoželal k športovým výkonom.
Do budúcnosti všetkým zaželal ešte
mnoho úspechov v športovom aj osobnom živote.
-red-

NÁVŠTEVA Z XIII. OBVODU
MESTA BUDAPEŠŤ

Mestská èasś Košice – Juh privítala
v dòoch 15-16.10.2015 odbornú delegáciu z úradu samosprávy XIII. obvodu
mesta Budapešś. Pani prednostka JUDr.
Henrieta Pagáèová v úvode oboznámila
delegáciu s ich programom a v krátkosti
predstavila èinnosti mestskej èasti. Vedúci oddelení predstavili èinnosś svojich oddelení formou prezentácií. Nový
prednosta XIII. obvodu mesta Budapešś

Dr. Sándor Bujdosó sa zaujímal o témy
zo sociálnej i kultúrnej oblasti, na ktoré
mu zamestnanci mestskej èasti ochotne
odpovedali. Navštívili naše zariadenia
ako Spoloèensko – relaxaèné centrum
aj T-Systems Športovo-zábavný areál.
V rámci pracovnej návštevy bol pripravený aj zaujímavý program - prehliadka Steel Parku a Kasárni/ Kulturparku.

INZERCIA V JUŽANE

Dovo¾ujeme si vám Plošná inzercia:
ponúknuś možnosś zveSuma
rejnenia plošnej a riad- Reklama - formát
150 €
kovej inzercie v našom 1 strana (A4)
112,50 €
Informaènom spravodaji 3/4 strana
75 €
JUŽAN, ktorý je urèený 1/2 strany (A5)
37,50 €
obèanom Mestskej èas- 1/4 strany
18,75 €
ti Košice – Juh a je do- 1/8 strany
ruèovaný do všetkých
Riadková inzercia: 0,15 € za
domácností v mestskej èasti.
jedno slovo.
Sadzobník inzercie platný od
1. januára 2016
Redakcia IS Južan

pod vedením svojej predsedníèky Ing. Viery
Sudzinovej už druhé volebné obdobie.
Èlenovia komisie z radov poslancov:
JUDr. Jaroslav Kaifer
Ing. Juraj Tobák
Ing. Stanislav Vibranský
z radov neposlancov:
Kornélia Betáková
Ing. ¼uboslav Èobík-Ferèík
Mgr. Martina Mateèková
Ing. Miloš Surový
Medzi hlavné úlohy finanènej komisie
patrí:
• prerokovávaś a vyjadrovaś sa k návrhu
Programového rozpoètu MÈ Košice Juh,
• prerokovávaś a vyjadrovaś sa
k zmenám Programového rozpoètu MÈ
Košice Juh na príslušný rok v zmysle zákona
o rozpoètových pravidlách è. 583/2004 Z. Z.,
• prerokovávaś a hodnotiś polroèné
výsledky plnenia programového rozpoètu
MÈ Košice Juh a úèelovosś a efektívnosś
vynaložených finanèných prostriedkov,
• prerokovávaś a vyjadrovaś sa
k závereènému úètu MÈ Košice Juh,
• prerokovávaś a vyjadrovaś sa k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom MÈ
Košice Juh,
• prerokovávaś a vyjadrovaś sa
k prevodom a prenájmom hnute¾ného
a nehnute¾ného majetku MÈ Košice Juh,
• v potrebnom rozsahu spolupracovaś
s ostatnými komisiami MÈ Košice Juh,
• vyjadrovaś sa k návrhom všeobecne
záväzných nariadení MÈ Košice Juh a k ich
doplnkom,

• spolupracovaś s finanènou komisiou
Mestského zastupite¾stva Mesta Košice pri
prerozde¾ovaní finanèných prostriedkov.
Snahou finanènej komisie je efektívne nakladaś s verejnými financiami
a kontrolovaś verejné výdavky. Uvítame
podnety obèanov, ktoré nám umožnia zistiś,
kde je potrebné v MÈ Košice Juh investovaś
v prospech zlepšenia života mladej, strednej i staršej generácie.
Èlenovia finanènej komisie prajú všetkým
obèanom MÈ Košice Juh príjemné prežitie
vianoèných sviatkov. Nech je rok 2016 obdobím pevného zdravia, šśastia a pohody
v osobnom i profesionálnom živote.
Finanèná komisia pri MZ MÈ Košice Juh

Èlenovia finanènej komisie.

PREKOPÁVKY V MESTSKEJ ÈASTI

V roku 2015 na území MÈ
Košice – Juh boli zrealizované rozsiahle výkopové práce, súvisiace
s výmenou rozvodov vzdušného
elektrického vedenia. Východoslovenská distribuèná, a.s., v mesiaci
november ukonèila výmenu nevyhovujúcich vzdušných rozvodov
elektrickej siete, ktoré boli na
betónových podperných ståpoch,
umiestnených v chodníkoch, prípadne v predzáhradkách rodinných
domov od ulice Táborskej po ulicu
Rázusovu. v súvislosti s výmenou
rozvodnej siete boli demontované
podperné body, na ktorých boli
umiestnené zariadenia verejného
osvetlenia. Výstavbu nových ståpov
verejného osvetlenia zabezpeèí
v najbližšom možnom termíne
mesto Košice ako vlastník a správca týchto zariadení.
Po ukonèení stavebných prác,
súvisiacich s výmenou rozvodov
vzdušného elektrického vedenia, sa v predmetných lokalitách
v spolupráci s mestom Košice
zabezpeèila úprava chodníkov
a èasti komunikácií.
V rokoch 2016 – 2017 Východoslovenská distribuèná, a.s., Košice
a SPP - distribúcia a.s., Košice pripravujú realizáciu ïalších etáp výmeny rozvodných sietí na území MÈ
Košice – Juh na sídlisku Železníky,

Juhovýchod 1 a pokraèovanie
v rodinnej zástavbe. Na Pasteurovom námestí Východoslovenská
vodárenská spoloènosś a.s., bude
realizovaś výstavbu vodovodu, èím
sa podarí vyriešiś dlhodobý problém obyvate¾ov, týkajúci sa nadmernej spotreby vody a odstránenia èastých porúch.
V mene realizátorov stavieb sa
chceme poïakovaś obyvate¾om,
ktorí boli dotknutí stavbou pri výmene plynovodov a elektrického
vedenia, za ich trpezlivosś a zhovievavosś.
oddelenie ORRaBP
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CENTRÁLNE TRHOVISKO

V mesiaci december bola ukonèená
výstavba Centrálneho trhoviska na Južnej
triede 33 v Košiciach. Hlavná èasś Centrálneho trhoviska bola umiestnená
v èasti verejnej zelene, kde nadväzuje na
pokraèovanie obchodnej pasáže medzi
Obchodným centrom a obytným domom
na Južnej triede 33. Trhovisko pozostáva z prekrytej obchodnej pasáže vrátane
osvetlenia s umiestnením predajných stolov. Od parku verejnej zelene je oddelené
oporným múrom, na ktorom sa zo strany
trhoviska nachádza konštrukcia slúžiaca
na ukladanie prepraviek k vystaveniu
tovaru a predajných stolov. Mobilné predajné stánky sú situované v nadväznosti na
existujúci stánok oproti na spevnenej ploche
chodníka. Veríme, že tým, že sa vybudo-

valo Centrálne trhovisko, dôjde k zvýšeniu
kultúrnosti predaja a poskytovania služieb.
Súèasśou zámeru je aj rekonštrukcia parku
a pri¾ahlej zelene.
Prvú etapu rekonštrukcie oddychovej
zóny, ktorá bude pomenovaná ako Parèík
Jozefa Psotku, plánuje Mestská èasś Košice
- Juh realizovaś v roku 2016. Hlavným cie¾om
pri realizácii sadových úprav je vniesś do
priestoru parku život, pestrosś farieb a noblesu. Založením nových kombinovaných
záhonov, ktoré budú pozostávaś z trvaliek,
okrasných tráv a nízkych kríkov docieli sa
tak atraktivita celého priestranstva, èím by
došlo aj k samotnej zmene celkovej funkcie
parku z prechodovej na oddychovú zónu.
ORRaBP

STARÁME SA O BEZPEÈNOSŤ
V našej mestskej èasti pribudnú do konca tohto roku ïalšie
tri otoèné HD kamery s noèným
videním a to v lokalitách Ludmanská 5, Jantárová 4 a Mudroòova
36. Kamery budú napojené na
pult Mestskej polície, kde sa
nepretržite sledujú predmetné
lokality. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nám schválilo
dotáciu v projekte „Dobudovanie
kamerového systému na Juhu“
v hodnote 15 000€. Minimálna spoluúèasś Mestskej èasti
Košice – Juh je 20%. Veríme, že
osadením kamier sa naši obèania budú cítiś bezpeènejšie a pomôže sa eliminovaś kriminalita
v daných lokalitách.
-r-

„Projekt bol finanène podporený
Radou vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality“.

Mudroòova 36

Jantárová 4

Ludmanská 5

SPEVOKOL RUŽA
Áno a sme tu aj my, spevácky
súbor „Ruža”, ktorý pôsobí v mestskej èasti Košice - Juh v Dennom
centre na ul. Milosrdenstva 4. Súbor „Ruža” zabáva Južanov už viac
ako 15 rokov. Zúèastòujeme sa
rôznych súśaží, nielen v klube, ale
aj v iných èastiach mesta, aj mimo
mesta. Dòa 11.10. 2015 sme sa
ako každoroène zúèastnili súśaže

v Šaci, ktorá bola pod názvom Na
Košickej Turni. Získali sme tam
2. a 3. miesto, èo je ve¾mi pekné
ocenenie. Ale hlavne vždy potešíme
Južanov v klube, kde im robíme
èajové popoludnia s „Ružou”. Pri
èajíku si s láskou zaspievame spolu
s celým klubom, v ktorom padnú aj
nejaké vtipy èi scénky, ktoré súbor
„Ruža” pripravuje.
-red-

15. SVETOVÁ GYMNAESTRÁDA
HELSINKI 2015

V júli tohto roku sa v dòoch
12.–18.7. 2015 konala 15. Svetová
gymnaestráda v Helsinkách vo Fínsku. Podujatia sa zúèastnilo 21 000
cvièencov z 52 krajín. Participovali na
nej muži a ženy vo veku od 7 do 88
rokov. Teda zastúpenie mali všetky
vekové kategórie. Mottom tohto svetového podujatia bolo LET´S MAKE
THE EARTH MOVE (Urobme nech sa
zemegu¾a hýbe). Slovensko reprezentovalo 293 úèastníkov, èo bol najväèší
poèet v histórii týchto svetových gymnastických hier. Rovnako bol to historicky najväèší poèet slovenských
úèastníkov na športovom podujatí vo
svete. Vedúcim výpravy bol Ján Novák,
prezident Slovenskej gymnastickej
federácie v Bratislave. Èlenmi výpravy
boli menovite:
- Diamant Košice (SVK 1000) 17
osôb, zodp. Alžbeta Ïurišinová,
- Crea Team Nitra (SVK 1001) 31
osôb, zodp. Nora Halmová,
- RTVŠ Mix SVN (SVK 1002) 16
osôb, zodp. Irena Kovalèíkova,
- GKŠ Slávia Trnava (SVK 1003)
20 osôb, zodp. Alexandra Ondrejková,
- Sokolská únia Slovenska (SVK
1004) 208 úèastníkov, zodp. Emília
Fialová, Viera Miklašová.
Dòa 12.7. 2015 bol otvárací ceremoniál na Olympijskom štadióne,
kde všetci cvièenci z celého sveta nastúpili pod¾a francúzskej abecedy pod
štátnymi vlajkami a v reprezentaèných
obleèeniach. Program pripravila
hosśujúca krajina Fínsko, ktorá bola
hlavným organizátorom. Na tom istom štadióne sa konala „Polnoèná
slneèná šou“, kde vystúpili skupiny
z Fínska, Slovenska, Nemecka, Nórska, Švajèiarska, Dánska a medzinárodná skupina cvièencov z celého
sveta. A nakoniec na Olympijskom
štadióne sa dòa 17.7. 2015 uskutoènil
aj závereèný ceremoniál.
Taneèný súbor „Diamant“ reprezentoval Slovenskú republiku na
spoloèných vystúpeniach s Crea Team
Nitra (vysokoškoláci) a deśmi z RTVŠ
Mix SNV a GKŠ Slávia Trnava. Tieto

vystúpenia boli trikrát v halách (Hala
6, Hala 4, Hala Amfi).
Taneèný súbor „Diamant“ mal ešte
samostatne dve vystúpenia na pódiach v èasti mesta v Linnanmäki.
V spoloènom bloku sa súbor „Diamant“ predstavil choreografiou „Valèík
s príchuśou francúzskeho vína“ a na
pódiu v meste v zábavnom parku v Linnanmäki s choreografiou „Španielsky
sen“.
Sokolská únia Slovenska reprezentovala Slovensko s 208 úèastníkmi
z celého Slovenska pod názvom
„My a My“, alebo „Matky a dcéry“
na Polnoènej šou na Olympijskom
štadióne v Helsinkách a okrem toho
vystúpili trikrát na futbalovom štadióne
Sonera.
Ve¾vyslanec Slovenskej republiky
vo Fínsku a Estónsku pán Tibor Králik
v liste nášmu primátorovi mesta Košice
pánu Richardovi Rašimu, s hrdosśou
konštatoval, že úèastníci z celého Slovenska všetkých vekových kategórií (od
detí vo veku 10 rokov až po seniorky vo
veku 70 rokov) výborne reprezentovali
Slovensko a svojimi vystúpeniami šírili
dobré meno Slovenska. Toto tvrdenie podporil osobnou skúsenosśou
a prítomnosśou na mnohých vystúpeniach poèas gymnastického týždòa
v Helsinkách. Zvlášś vyzdvihol kvalitné športové a umelecké výkony aj
športovcov z mesta Košice, konkrétne
z taneèného súboru „Diamant“ pod
vedením Alžbety Ïurišinovej a Sokolskej telovýchovnej jednoty Košice
(9 èlenov), ktorí absolvovali ve¾ké
množstvo vystúpení pred zrakmi tisícov
divákov z celého sveta.
V závere by som chcela poïakovaś
za aktívnu spoluprácu MÈ Košice
– Juh, mesta Košice so Slovenskou
gymnastickou federáciou na príprave
športovcov na toto podujatie a za podporu tak prezentácie znaèky mesta
Košice, ale aj celého Slovenska.
Ing. Alžbeta Ïurišinová,
vedúca taneèného súboru
„Diamant”
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Ždiar (896 m n.m.)
je rázovitou podtatranskou obcou charakteristickou svojou architektúrou, tradíciami, zvyklosśami,
folklórom a kultúrou. V súèasnosti
má vyše 1300 obyvate¾ov. Vyniká
¾udovou architektúrou a goralským
osídlením. Pri¾ahlé územie Ždiaru je
zaèlenené do chráneného územia
TANAP-u, prírodnej rezervácie Goliasová, prírodnej rezervácie Belianske
Tatry, UNESCA a iných. V celej oblasti
je výskyt ohrozených druhov flóry
a fauny. Kataster je súèasśou národnej
ekologickej siete NECONET.
Snáï
najviac
návštevníkov
vyh¾adáva túto oblasś v zime. Zimné
športy a najmä lyžovanie tu majú dlhú
tradíciu. Prvý lyžiarsky vlek tu postavili
už v povojnových rokoch. Stabilita
poèasia v zimnom období, dostatok
snehu a nádherná scenéria okolitého prostredia poskytuje lyžiarom
všetko, èo k zime patrí. Okolie obce
v súèasnosti ponúka v zime možnosti
na lyžovanie èi pešiu turistiku. V prevádzke tu sú ve¾ké lyžiarske strediská
i lyžiarske vleky stojace pri rôznych
penziónoch.
V Skicentre Strednica na západnom okraji obce je k dispozícii 9
lyžiarskych vlekov s kapacitou 6 080
osôb za hodinu. V januári 2015 otvorili
v tomto stredisku modernú sedaèkovú
lanovku TATRALIFT SLF 4p Vtáèie
turne s dåžkou 442 metrov obsluhujúcu stredne śažké zjazdovky. V ponuke
strediska je aj veèerné lyžovanie. Stredisko je vhodné pre zaèiatoèníkov
a nenároèných lyžiarov. No ako sme
už spomenuli, nájdete tu i nároènejšie
zjazdové trate.
Stredisko Strachan ski centrum ponúka na denne upravovaných
a zasnežovaných svahoch lyžovaèku
na nenároèných zjazdovkách s troma
vlekmi (320, 480 a 480 m). Úplným
zaèiatoèníkom i najmenším lyžiarom
pomôžu prekonaś śažšie zaèiatky
inštruktori. V stredisku je vybudovaná
aj skicrossová lyžiarska traś s terénnymi
úpravami - skokmi, vlnami a klopenými
zákrutami. Táto traś je vhodná pre
každého lyžiara. V ponuke je aj jazda
ratrakom po hrebeni Spišskej Magury.
Deny sú jedným z dvoch väèších
lyžiarskych stredísk v Bachledovej
doline, súèasti Ždiaru. Zo štyroch
lyžiarskych vlekov má najdlhší 900
metrov. Lyžiarske stredisko Bachledova – Deny ponúka denné aj veèerné
lyžovanie. Je tu požièovòa lyží, snowboardov, snežných skútrov a možnosś
obèerstvenia v bufete.
Zaujímavým je lyžiarske stredisko
Ski Bachledova s prepojením Bachledovej doliny, Frankovej a Jezerska.
Nosným systémom v tomto stredisku
sú 2 sedaèkové lanovky. Z Bachledovej
doliny na hrebeò Spišskej Magury vedie 1 526 metrov dlhá lanová dráha.
Z Jezerska ležiaceho na severnom

úpätí tohto pohoria prepravuje lyžiarov
od roku 2009 štvorsedaèková lanovka
s dåžkou 780 metrov. Neïaleko vrcholových staníc lanoviek sa nachádza
14 metrov vysoká rozh¾adòa. V smere
od obce Malá Franková vedie k vrcholovým staniciam nový 1 100 metrový
kotvový vlek. Stredisko ponúka pestrú
škálu služieb, okrem iného aj bobovú
dráhu, disc golfové ihrisko èi bikepark
pre milovníkov horskej a zjazdovej
cyklistiky.
Ždiar ako aj jeho okolie ponúka
skvelé možnosti na pešiu turistiku.
Spišská Magura nachádzajúca sa
severne od obce, poskytuje možnosś
turistiky po celý rok a je vhodná pre
všetky vekové kategórie. Najvyšším vrchom tohto pohoria je Repisko (1 259
m n.m.) nad osadou Podspády. Spišská
Magura je pomerne husto popretkávaná turistickými chodníkmi. Jednou
z dôležitých križovatiek turistických
trás je vrch Magurka. Vedie tu chodník
z centra Ždiaru. Z vrcholu Magurky je
možné pokraèovaś do obce Osturòa èi
vydaś sa hrebeòom na Strednicu alebo
do Bachledovej doliny. Výh¾ady z tohto
prevažne lesnatého hrebeòa sú najmä
na spomínané Belianske Tatry, Pieniny
a èasti po¾ských obcí. Ïalšie zaujímavé túry je možné uskutoèniś v okolí
Tatranskej Kotliny (chata Plesnivec,
Predné Meïodoly), Tatranskej Javoriny
(Javorová dolina a Zadné Meïodoly),
Lysej Po¾any (Bielovodská dolina) èi
v po¾ských Tatrách (pleso Morské Oko,
Zakopane, Kasprov vrch). Nároèná, ale
ob¾úbená je trasa z Monkovej doliny
do Širokého sedla. Nezabudnute¾ným
zážitkom je návšteva Pienin a neodmyslite¾né splavovanie Dunajca na
pltiach. Odporúèame návštíviś aj
Jezerské jazero s plochou cca 0,5 ha.
Vzniklo zosuvom hornín. Od roku 1967
je prírodnou rezerváciou.
Horská záchranná služba nedávno predstavila verejnosti novú mobilnú aplikáciu Horskej
záchrannej služby. Výraznou
mierou môže u¾ahèiś prácu záchranárom a pomôcś turistom,
ktorí sa ocitnú v horách v tiesni
a budú potrebovaś pomoc Horskej záchrannej služby. Aplikácia
umožòuje posielanie SMS ako
aj volania na tiesòovú linku Horskej záchrannej služby 18 300
s odoslaním GPS súradníc aktuálnej polohy, kde sa postihnutý
nachádza. V aplikácii je možné
aj zadanie užitoèných informácií
o odosielate¾ovi ako meno, vek,
váha, pohlavie, krvná skupina,
alergie èi choroby, ktorými trpí.
Pomocou aplikácie je možné
kedyko¾vek a kdeko¾vek získaś
aktuálne informácie o výstrahách
v jednotlivých horských oblastiach, v zimnom období informácie o lavínovej situácii, kontakty
na dispeèingy jednotlivých oblastných stredísk HZS s možnosśou
zobrazenia ich polohy na mape
a telefonického kontaktovania,
pravidlá pohybu na horách, pravidlá správania sa na lyžiarskej

trati ako aj krátky návod na poskytnutie prvej pomoci. Súèasśou
aplikácie sú nástroje ako svetlo
a SOS svetlo. Záujemcovia si túto
aplikáciu môžu stiahnuś okrem
iného aj na stránke www.hzs.
sk. Horská záchranná služba
žiada turistov, aby túto aplikáciu
nezneužívali, nako¾ko každá prijatá SMS z tejto aplikácie je vyhodnocovaná ako tiesòové volanie.
Ak aj omylom odošlú tiesòovú
SMS, musia reagovaś na spätnú
SMS od HZS a informovaś operátora, že pomoc nepotrebujú.
V rámci oddychu možno navštíviś múzeum Ždiarsky dom
v centre obce. Predstavuje typickú
architektúru v podobe átriovej

zástavby. Náchadza sa v òom expozícia venovaná ždiarskej kultúre
a tradíciám. Návštevníkov dozaista
upútajú svojou farebnosśou a vzormi tradièné odevy. Tiež sú tu vystavené rôzne pracovné nástroje
a ïalšie exponáty, dokumentujúce
spôsob života v tejto podtatranskej obci. Múzeum je otvorené po
celý rok: pondelok - sobota 10:00
– 18:00, v nede¾u od 14:00 do
18:00.
V SPOLUPRÁCI S ING. PAVLOM
BEKEŠOM, PETROM MICHALÁKOM
a ING. MILANOM TOMAŠKOVIÈOM
S PODPOROU DOMU MATICE SLOVENSKEJ V KOŠICIACH PRIPRAVILI
JÁN PALINSKÝ A ING. ANDREJ BISTÁK
– LANOVKY.SK

ZIMNÝ SERVIS
V spolupráci s prevádzkovate¾mi
lyžiarskych stredísk v okolí Košíc
sme pripravili ZIMNÝ SERVIS.
Nájdete tu základné informácie
o lyžiarskych strediskách Jahodná,
Kaveèany, Skipark Erika, Kojšovská
ho¾a a Štós - Šikmá stráò v zimnej
sezóne 2015/2016.
Jahodná (575 - 705 m.n.m.)
Rekreaèno-športové stredisko
Jahodná sa nachádza v príjemnom prostredí Volovských vrchov.
K dispozíci sú tri zjazdovky (dåžky
250, 550 a 600 m; ¾ahké a stredne śažké) so siedmymi vlekmi.
Návštevníci
v zimnom
období
môžu v stredisku Jahodná využiś
možnosti ubytovania, obèerstvenia
a stravovania, relax v saune, vo
vírivke, pri masáži alebo v bazéne. K dispozícii je lyžiarska
a snowboardová škola, ski servis
a požièovòa lyžiarskej výstroje. Toto
atraktívne stredisko cestovného
ruchu je dostupné aj MHD. Strediská Jahodná a Kaveèany disponujú
umelým osvetlením zjazdoviek.
Jednodòový lístok pre dospelého
stojí 18 € (veèerné lyžovanie od
17.00 do 21.00 16 €) a pre dieśa
do 140 cm 13 € (veèerné lyžovanie
11 €). Kompletný cenník a aktuálne info: www.jahodna.sk
Kaveèany (420 - 600 m.n.m.)
Ob¾úbeným lyžiarskym strediskom v tesnej blízkosti košickej ZOO
je športovo-rekreaèné stredisko
Kaveèany. Toto stredisko vzdialené
len 6 km od centra Košíc disponuje skvelou dostupnosśou jednak
pre individuálnu dopravu, jednak
autobusovou linkou 29. Nachádza
sa tu 5 technicky zasnežovaných
zjazdoviek o celkovej dåžke 3 km
obsluhovaných deviatimi vlekmi
s celkovou prepravnou kapacitou vyše 7430 osôb za hodinu.
Všetky zjazdovky sú upravované.
Pre bežkárov sú v okolí 4 okruhy
bežeckých tratí (spolu 14 km).
Návštevníci sa poèas lyžovaèky
môžu obèerstviś v bufetoch a v reštaurácii. Služby v stredisku dopåòa
ski servis, požièovòa lyží, lyžiarska
a snowboardová škola èi ubytovanie v penzióne. V stredisku
sa konajú okrem iného ob¾úbené
denné lyžiarske kurzy pre žiakov
a študentov košických škôl. Jednodòový lístok pre dospelého stojí

18 € (veèerné lyžovanie od 17.00
do 21.00 16 €) a pre dieśa do 140
cm 13 € (veèerné lyžovanie 11 €).
Úplný cenník a aktuálne info: www.
kavecany.sk
Skipark Erika Kojšovská ho¾a
(639 - 1 232 m.n.m.)
Lyžiarske stredisko Skipark Erika sa nachádza blízko obce Zlatá
Idka. Prístup do strediska je možný
individuálnou dopravou na záchytné parkovisko pri obecnom futbalovom ihrisku alebo autobusovou
dopravou SAD na zastávku Zlatá
Idka, pošta. Medzi záchytným parkoviskom a údolnou stanicou 1 770
metrov dlhej sedaèkovej lanovky
poèas prevádzky strediska premáva bezplatná kyvadlová doprava.
V stredisku sú lyžiarskej verejnosti
k dispozícii tri vleky, z nich najdlhší
je s dåžkou 800 metrov, požièovòa
lyží, bufety s obèerstvením. Celková dåžka zjazdoviek je vyše 6 km,
z nich technicky zasnežovaných je
cca 1 000 metrov. Jednodòový lístok stojí 17 € a pre deti 12 € (5-12
rokov, resp. do 120 cm, deti do 5
rokov zdarma). Aktuálne info a podrobný cenník: www.skiparkerika.
sk
Štós - Šikmá stráò (508 - 640
m.n.m.)
Èoraz ob¾úbenejším strediskom
v širšom okolí Košíc je Štós - Šikmá
stráò. Samotná obec Štós (cca
720 obyv.) sa nachádza približne
40 kilometrov západne od Košíc.
Je známa vïaka vyh¾adávaným klimatickým kúpe¾om èi niekdajšiemu
závodu Sandrik. Práve v jeho tesnej blízkosti sa nachádza lyžiarske
stredisko Šikmá stráò s vlekom Tatrapoma H 130 so šikmou dåžkou
590m a prevýšením cca 130m.
Stredisko disponuje stredne nároènou technicky zasnežovanou
zjazdovkou. V stredisku je aj možnosś obèerstvenia v èajovni. Jednodòový lístok pre dospelých stojí
10 € a detský (do 13 rokov alebo
150 cm) 8,50 €. Aktuálne info
a kompletný cenník: www.lyzovacka-stos.sk
V spolupráci s prevádzkovate¾mi
lyžiarskych stredísk pripravili Ján
Palinský a Ing. Andrej Bisták – Lanovky.sk. Zmena cenníkov vyhradená.
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ROZLÚÈKA S LETNOU SEZÓNOU
Opäś nastal èas, keï sa T – Systems
Športovo – zábavný areál na Alejovej 2
v Košiciach lúèil s letnou sezónou v sobotu 17. októbra 2015. Ako inak - športom
a zábavou. Druhý roèník futbalového
turnaja o pohár starostu MÈ Košice – Juh
odštartoval hneï zrána prvým zápasom
za hustého dažïa. Po ukonèení prvého
kola za prítomnosti kapitánov družstiev
sa rozhodlo, že v turnaji sa bude napriek
nepriaznivému poèasiu pokraèovaś a turnaj pokraèoval pod¾a harmonogramu,
odohrali sa všetky zápasy.
Upršané poèasie sśažilo priebeh zápasov, no futbalisti bojovali zo všetkých
síl a vyburcovali sa k neuverite¾ne
kvalitným výkonom. Najlepšie družstvá zo skupín sa stretli vo finále mužstvá usporiadate¾ského tímu ŠZA
– Sme tu pre Vás a tímu United Košice,
minuloroèného víśaza. Súboj bol ve¾mi
vyrovnaný a napínavý až do konca.
Skonèil remízou 5:5. O víśazovi rozhodli
až pokutové kopy 2 : 1 pre mužstvo Sme
tu pre Vás. Víśazný pohár za prvé miesto
si tak odniesli chlapci z družstva Sme
tu pre Vás. Druhé miesto patrí družstvu
United Košice. Tretie miesto si vybojovalo družstvo FC Terasa.
Dôležité však je, že v druhom roèníku
futbalového turnaja zvíśazil športový duch
nad poèasím. Z dôvodu nepriaznivého
poèasia sa golfový turnaj a CAV JAM
v skateparku preložili na 24.10. 2015.
Išlo vôbec o prvú BMX akciu v skateparku na Alejovej 2 v Košiciach. Po
registrácii chalani predviedli svoje
jazdy zruènosti. Akciu prišlo podporiś

viacero jazdcov, nielen z Košíc. Súśažiaci
odprezentovali zostavy na ve¾mi dobrej
úrovni. Nechýbala odvaha, šikovnosś
a adrenalín. O príjemnú atmosféru sa
postarali všetci zúèastnení pretekári,
usporiadatelia a tí, ktorí prišli chalanov
povzbudiś. Tí najlepší boli odmenení.
Najlepší zo súśaže BMX:
Patrik Štiavnický - nose manuál cez
mid section
Jozef Sabol - down rail ride to barspin
Adrian Findra - 360 over rail
Patrik Seèka – flair
Golfisti už netrpezlivo oèakávali golfový turnaj, hru gentlemanov. II. roèník
adventure golfu o pohár starostu MÈ
Košice –Juh si za krásneho slneèného
poèasia na zelených greenoch všetci
užívali. Upravené okolie, sýta farba
trávnikov, príjemné prostredie, aj takto
sme športovali. Do poslednej chvíle sa
menilo poradie. Víśazom sa stal hráè
s najnižším súètom úderov na všetkých
jamkách.
Koneèné výsledky:
1. Štefan Eliáš
2. Zdenko Lipták
3. Vlado Eliáš
4. Milan Chudý
5. Andrej Makranský
Ïakujeme všetkým, ktorí prijali naše
pozvanie, víśazom srdeène blahoželáme
a tešíme sa na stretnutie s vami aj
naïalej. Radi vás všetkých srdeène
privítame aj poèas zimnej sezóny na
¾adovej ploche, ktorú sme otvorili
v druhej polovici novembra 2015.
-vr-

MOBILNÁ ¼ADOVÁ PLOCHA NA ŠZA

OTVÁRACIE HODINY POÈAS SEZÓNY 2015 - 2016

Mobilná ¾adová plocha v Košiciach, na Alejovej ul. je opäś v prevádzke pre
širokú verejnosś v uvedených otváracích hodinách.
Streda, piatok

ver. korèu¾ovanie od 13.15 hod. do 15.15 hod.
ver. korèu¾ovanie od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Sobota, nede¾a
ver. korèu¾ovanie od 10.00 hod. do 12.00 hod.
ver. korèu¾ovanie od 13.00 hod. do 15.00 hod.
ver. korèu¾ovanie od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Prevádzka mobilnej ¾adovej plochy poèas školských prázdnin od 23.12.
2015 do 7.1. 2016
23.12. 2013
ver. korèu¾ovanie od 10.00 hod. do 12.00 hod.
ver. korèu¾ovanie od 13.00 hod. do 15.00 hod.
ver. korèu¾ovanie od 16.00 hod. do 18.00 hod.
24.12. 2015 (Štedrý deò) zatvorené
25.12. 2015 (1. Vianoèný deò)
ver. korèu¾ovanie od 13.00 hod. do 15.00 hod.
ver. korèu¾ovanie od 16.00 hod. do 18.00 hod.
26.12. 2015 (2. Vianoèný deò)
ver. korèu¾ovanie od 10.00 hod. do 12.00 hod.
ver. korèu¾ovanie od 13.00 hod. do 15.00 hod.
ver. korèu¾ovanie od 16.00 hod. do 18.00 hod.
27.12. - 30.12. 2015
ver. korèu¾ovanie od 10.00 hod. do 12.00 hod.
ver. korèu¾ovanie od 13.00 hod. do 15.00 hod.
ver. korèu¾ovanie od 16.00 hod. do 18.00 hod.
31.12. 2015
ver. korèu¾ovanie od 10.00 hod. do 15.00 hod.
1.1. 2016
ver. korèu¾ovanie od 13.00 hod. do 15.00 hod.
ver. korèu¾ovanie od 16.00 hod. do 18.00 hod.
2.1. - 7.1. 2016
ver. korèu¾ovanie od 10.00 hod. do 12.00 hod.
ver. korèu¾ovanie od 13.00 hod. do 15.00 hod.
ver. korèu¾ovanie od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Viliam Rác

MESTSKÁ ČASŤ
KOŠICE-JUH

FUTBAL SPÁJA

Dòa
26.9.
2015 sa uskutoènil v Športovo
zábavnom areáli
na Alejovej, I.
roèník medzinárodného futbalového turnaja hráèov nad 40
rokov o „Pohár starostu MÈ
Košice-Juh“.
Organizátorom
turnaja bol Futbalový klub Internacionáli VSS Košice (nosite¾
ceny MÈ Košice – Juh), spoluorganizátorom Komisia kultúry,
športu, mládeže a propagácie
samosprávy MÈ Košice – Juh.
Záštitu nad turnajom prevzal
starosta MÈ Košice - Juh pán
JUDr. Jaroslav Hlinka.
Úèastníci turnaja: FC Debrecén / Maïarsko/. FC Hajdunánás / Maïarsko/. FK Strojár
Martin, FK Sokol Medzibrod /
družobná obec, okres B. Bystrica/ a FK Internacionáli VSS
Košice.
Futbalisti - aj keï vekom
starší - dokázali, že i keï im
poèasie neprialo, turnaj absolvovali v dobrom tempe,
v priate¾skom duchu a bez zranení. Víśazom turnaja - hralo
sa každý s každým - sa stalo
mužstvo FK Strojár Martin, na
druhom mieste skonèil FK Internacionáli VSS Košice tretie

miesto si vybojovali futbalisti
z Medzibrodu. Naši priatelia
z Maïarska tentokrát skonèili
na štvrtom (Hajdunánás) a piatom mieste (Debrecén).
Mottom tohto turnaja bolo:
šport a najmä futbal ¾udí spája
a utužuje priate¾stvá na dlhé
roky bez rozdielu veku, národnosti, farby pleti, náboženstva
a hmotných statkov.
Na záver by som chcel poïakovaś pánovi starostovi
MÈ za ochotu podie¾aś sa na
zmysluplných
podujatiach
a ve¾ká vïaka patrí aj všetkým
zamestnancom tohto areálu
za nevšedný a nadštandardný
prístup pri organizácii tohto
podujatia pod vedením pána Viliama Ráca.
Poïakovanie patrí aj mojim
kolegom z Komisie kultúry,
športu a mládeže MÈ Košice –
Juh, pánom Jozefovi Liptákovi,
Jozefovi Bernátovi a Dominikovi
Babušíkovi a VSS pánom Milanovi Rabatinovi, Ladislavovi
Matovi, Jánovi Husárovi, Jozefovi Hromému a lekárovi Milanovi
Pohlymu.
František Králka,
prezident
FK Internacionáli
VSS Košice
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