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ZAÈALI SME S REKONŠTRUKCIOU

Aj v tomto roku sa na území MÈ
Košice – Juh budú realizovaś rozsiahle rekonštrukcie súvisiace s výmenou
starých plynovodných, teplovodných
a elektrických rozvodov.
Spoloènosś SPP – distribúcia, a.s.,
Bratislava, na základe stavebného povolenia zaèína rozsiahlu rekonštrukciu
nevyhovujúcich plynovodných rozvodov v Mestskej èasti Košice – Juh, ktorá
je vyvolaná èastým výskytom porúch.
Stavba „Rekonštrukcia plynovodov Košice – Juh – pravá strana, 1.SC a 2.SC“
sa bude týkaś ulíc: Južná trieda, Mudroòova, Perlová, Franckova, Stanièná,
Rosná, Oštepová, Košśova, Omská,
Holubyho, Požiarnická, Palackého,
Jantárová, Palárikova, Partizánska,
Hollého, Ludmanská a Námestie oslobodite¾ov.
Stavba „Rekonštrukcia plynovodov
Košice – Železníky, 1 SC“ sa bude týkaś
ulíc: Paulínyho, Miškovecká, Krakovská, Užhorodská, Gemerská.
Rekonštrukcia zaèala v mesiaci marec a potrvá do 15. decembra 2016.
Na uvedených trasách tejto rekonštrukcie sa budú prekopávaś chodníky
a komunikácie a v niektorých úsekoch
sa bude pretláèaś popod chodníky
a komunikácie. Po ukonèení stavebných prác súvisiacich s výmenou plynovodných rozvodov sa v predmetných
lokalitách v spolupráci s mestom Koši-

ce zabezpeèí úprava chodníkov, èasti
komunikácií a zelene.
V MÈ Košice – Juh sa pripravuje aj
výmena teplovodných potrubí a príslušenstva pre vykurovanie a teplú vodu.
Aj táto rekonštrukcia potrubných rozvodov je vyvolaná èastým výskytom porúch, prevádzkovou nespo¾ahlivosśou
a znaènými tepelnými stratami. Bude
sa týkaś ulíc: Pasteurova, Šoltésovej,
Milosrdenstva, Brezová, Pasteurovo
námestie, Smetanova, Rastislavova.
Investorom stavby je Tepelné hospodárstvo, spol. s r.o. Košice.
Východoslovenská distribuèná, a.s.,
Košice pripravuje realizáciu ïalších
etáp výmeny elektrických rozvodných
sietí na území našej mestskej èasti na
sídlisku Železníky - Juhovýchod a to
pozdåž komunikácie ulice Ostravská,
Gemerská, Rastislavova, Korejská.
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 investorov a realizátorov
stavieb prosíme obyvate¾ov, ktorí budú
dotknutí stavbami pri výmene plynovodov, teplovodov a elektrického vedenia
o trpezlivosś a zhovievavosś.
Oddelenie ORRaBP

Radosś z jarnej prírody a objavovanie jej krás
na výletoch a vychádzkach do okolia
všetkým Južanom prajú
starosta JUDr. Jaroslav Hlinka,
poslanci zastupite¾stva a zamestnanci MÈ Košice-Juh

POSLANECKÉ DNI
Èasový plán poslaneckých dní
v II. štvrśroku 2016

Poslanecká miestnosś: Miestny úrad MÈ Košice -Juh
Smetanova ul. è. 4,
I. poschodie

Poslanecký deò:
STREDA
Poslanecké hodiny: 15.30 – 16.30 hod.
Dátum:
6.4.2016
13.4.2016

Ing. Patrícia Èekanová, PhD.
Ing. Mária Horòáková

27.4.2016

MVDr. Štefan Karahuta

4.5.2016
11.5.2016
18.5.2016
25.5.2016

Mgr. Viliam Knap, PhD.
Mgr. art. Milan Kyjovský, DiS. art.
Ing. Viera Sudzinová
Mgr. Renáta Šramková

1.6.2016
8.6.2016
15.6.2016
22.6.2016
29.6.2016

Ing. Juraj Tobák
Ing. Stanislav Vibranský
Ing. Jozef Bernát
Ing. Erich Blanár
Ing. Patrícia Èekanová, PhD.

20.4.2016

DÁTUM NARODENIA BERÚ S NADH¼ADOM
29. február je deò ako každý iný
- a predsa je výnimoèný. Objavuje
sa totiž v kalendári len raz za štyri roky. Ale aj vtedy prichádzajú na
svet deti. Práve oslávencov, ktorí
v tento deò oslavujú svoje narodeniny, ale aj nosite¾ov mena Radomír
pozval starosta na malé priate¾ské
stretnutie.
Tieto netradièné stretnutia sa
konajú od roku 1996. Tohtoroèné
stretnutie sa uskutoènilo po šies-

ty raz a po 20 –tich rokoch. Bolo
pozoruhodné. Veï iba na takomto
podujatí je možné stretnúś 10 roèného otca, ktorého èasom jeho deti
vekom dobehnú, inžiniera, ktorý
získal titul už v detskom veku, èi
15 roènú dôchodkyòu. Sú to veène
mladí ¾udí, ktorí svoj dátum narodenia berú s nadh¾adom a oslavy
s recesiou.
Tešíme sa na stretnutie o štyri
roky!
-r-

Prijíma poslanec:

JUDr. Jaroslav Kaifer
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITE¼ST VA
Od vydania posledného èísla
nášho informaèného spravodaja
sa dòa 4.2.2016 uskutoènilo 9. mimoriadne rokovanie MZ MÈ Košice
– Juh a dòa 17.3.2016 sa uskutoènilo 10. riadne rokovanie Miestneho zastupite¾stva Mestskej èasti
Košice – Juh.
Na 9. zasadnutí dòa 4.2.2016
Miestne zastupite¾stvo Mestskej
èasti Košice – Juh :
schválilo
• výšku nájmu pre Miestny
podnik služieb, s.r.o. Košice
prenajatého nehnute¾ného
a hnute¾ného majetku na
rok 2016 v celkovej výške
37 070,00 Eur pod¾a uvedeného rozpisu
• Programový rozpoèet Mestskej èasti Košice – Juh na rok
2016
uložilo
• Mestskej èasti Košice – Juh
a Miestnemu podniku služieb
s.r.o., Košice na základe dosiahnutých hospodárskych
výsledkov po ukonèení letnej
sezóny roku 2016 na kúpalisku Triton prehodnotiś výšku nájomného v roku 2016
pod¾a pôvodne navrhovaného
nájomného prerokovaného
na Finanènej komisii dòa
10.11.2015 v termíne do
30.9.2016
poverilo
• starostu Mestskej èasti Košice – Juh v súlade s § 11
ods. 4 písm. b) zákona SNR
è. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
predpisov a pod¾a § 14 ods.
2 písmeno b), c) a d) zákona
è. 583/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov, aktualizovaś
programový rozpoèet o nevyhnutné zmeny v priebehu rozpoètového roka rozpoètovými
opatreniami do výšky 20%
rozpoètových
prostriedkov
schváleného rozpoètu na
úrovni celkových príjmov a výdavkov
vzalo na vedomie
• Programový rozpoèet Mestskej èasti Košice – Juh na
roky 2017 a 2018
odporúèalo
• Mestskému
zastupite¾stvu
v Košiciach delegovaś do rád
škôl a školských zariadení,
ktorých zriaïovate¾om je mesto Košice týchto poslancov
Miestneho zastupite¾stva MÈ
Košice – Juh:
Do rady Zástupca zriaïovate¾a
ZŠ Stanièná 13, Košice
PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD.

ZŠ Stanièná 13, Košice
Ing. Erich Blanár
ZŠ Gemerská 2, Košice
PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD.
ZS Gemerská 2, Košice
Ing. Mária Horòáková
ZŠ Požiarnická 3, Košice
Ing. Patrícia Èekanová, PhD.
ZŠ Užhorodská 39, Košice
Mgr. Renáta Šramková
ZŠ Užhorodská 39, Košice
Ing. Stanislav Vibranský
ZŠ Užhorodská 39, Košice
Ing. Jozef Bernát
MŠ Miškovecká 20, Košice
Ing. Mária Horòáková
MŠ Miškovecká 20, Košice
Ing. Jozef Bernát
MŠ Oštepová 1, Košice
Ing. Erich Blanár
MŠ Oštepová 1, Košice
Ing. Viera Sudzinová
MŠ Palárikova 22, Košice
Ing. Patrícia Èekanová, PhD.
MŠ Palárikova 22, Košice
PhDr. Mgr. Viliam Knap, PhD.
MŠ Smetanova 11, Košice
Mgr. Renáta Šramková
MŠ Turgenevova 7, Košice
Ing. Stanislav Vibranský
MŠ Turgenevova 7, Košice
MVDr. Štefan Karahuta
MŠ Turgenevova 7, Košice
Ing. Juraj Tobák
MŠ Turgenevova 38, Košice
MVDr. Štefan Karahuta
MŠ – Óvoda s výchovným jazykom
maïarským Žižkova 4, Košice
Ing. Ladislav Breicha
MŠ – Óvoda s výchovným jazykom
maïarským Žižkova 4, Košice
Ing. Viera Sudzinová
ZUŠ Jantárová 6, Košice
Ing. Ladislav Breicha
ZUŠ Jantárová 6, Košice
Mgr. art. Milan Kyjovský, DiS. art.
ZUŠ Jantárová 6, Košice
Ing. Patrícia Èekanová, PhD.
JŠ Užhorodská 8, Košice
Mgr. Renáta Šramková
JŠ Užhorodská 8, Košice
MVDr. Štefan Karahuta
JŠ Užhorodská 8, Košice
Ing. Jozef Bernát
Na 10. zasadnutí dòa 17.3.2016
Miestne zastupite¾stvo Mestskej
èasti Košice – Juh:
vzalo na vedomie
• Správu o výsledkoch kontroly
è. 1/2016
Správu o kontrolnej èinnosti
za rok 2015
• Informáciu Dozornej rady
MPS, s. r. o. o vývoji zisku
a strát MPS, s. r. o. Košice
• Informáciu o vymáhaní poh¾adávok Mestskej èasti Košice
– Juh za rok 2015
• Petíciu obèanov „za zachovanie predaja na trhovisku pri

verejnom cintoríne v sobotu
a v nede¾u.“
• Informáciu o zmene è. 7 Organizaèného poriadku Miestneho úradu MÈ Košice-Juh
• Informáciu o poskytnutí údajov v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám
za II. polrok 2015
• Správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho
zastupite¾stva a Miestnej rady
Mestskej èasti Košice – Juh
za obdobie od 8. zasadnutia
MZ konaného 8.12.2015.
schválilo
• Závereèný úèet a celoroèné
hospodárenie Mestskej èasti
Košice - Juh za rok 2015 bez
výhrad
Prídel do rezervného fondu
Mestskej èasti Košice – Juh vo výške 156 920,84 €
• udelenie verejných ocenení
„Cena Mestskej èasti Košice
– Juh“ v roku 2016 týmto jednotlivcom a kolektívu:
Viere Babušíkovej – za obnovu
kultúrno – historických pamiatok
na území mesta Košice
MUDr. Štefanovi Košlíkovi, CSc.
– pri príležitosti životného jubilea
za zásluhy v oblasti medicíny
Jozefovi Liptákovi – za prínos
v športovej a umeleckej èinnosti
a kolektívu
Strednej zdravotníckej škole, Kukuèínova 40, 041 37 Košice – za
verejnoprospešnú a sociálnu èinnosś pre seniorov žijúcich v MÈ
Košice – Juh
• Správu o èinnosti Miestnej
rady Mestskej èasti Košice –
Juh za obdobie od 8. zasadnutia miestneho zastupite¾stva
konaného dòa 8.12.2015.
zmenilo
• uznesenie Miestneho zastupite¾stva MÈ Košice – Juh è. 65
z 9. (mimoriadneho) rokovania
zo dòa 4. 2. 2016 v èasti B) poveruje nasledovne: rok „2015“
sa nahradil rokom „2016“.
uznieslo sa
• na novelizácii è. 1 Všeobecne záväzného nariadenia
Mestskej èasti Košice – Juh
è. 4/2015 – Trhového poriadku trhovísk Mestskej èasti Košice – Juh a to s doplnením
§ 6 ods. 5 o písm. d) zákaz
fajèiś, správca trhoviska je
povinný vyvesiś oznámenie
o zákaze fajèiś.
V interpeláciách na 10. zasadnutí miestneho zastupite¾stva dòa
17.3.2016 vystúpili títo poslanci :
PhDr. Mgr. Knap, PhD., Ing. Blanár,
Ing. Èekanová, PhD., Ing. Sudzinová, Mgr. art. Kyjovský, DiS. art., a tlmoèili požiadavky obèanov :

PhDr. Mgr. Knap, PhD.
• tlmoèil požiadavku obyvate¾ov z Južnej tr. 9-19, ktorí
žiadali o opravu nespevneného chodníka pri Južnej tr.
15 smerom na detské ihrisko
a ku garážam a prepadnutej
zámkovej dlažby,
• opätovne žiada o vyznaèenie
parkovacích miest na Južnej
tr. 9-19,
• tlmoèil požiadavku obyvate¾ov z Južnej tr. o vyhlásení
referenda MÈ Košice – Juh
k otázke koncepcii parkovania.
Ing. Blanár
• žiadal, aby komunikovala
s MÈ Košice – Juh ako s rovným partnerom,
• navrhol, aby starosta žiadal
mesto o pracovné stretnutie s EEI, na ktorom by sa
predniesli všetky požiadavky
a prerokovali problémy zo
strany MÈ,
• zároveò žiadal o pravidelné
pracovné stretnutia EEI so zástupcami MÈ.
Ing. Èekanová, PhD.
• požiadala o prešetrenie sśažnosti obèanov zo Skladnej ul.
na šíriaci sa štip¾avý dym zo
Skladnej ul. è. 38.
Ing. Sudzinová
• zdôraznila, že predložený
harmonogram
koncepcie
parkovania
nezodpovedá
reálnym možnostiam, doteraz nie je známy návrh dodatku k nájomnej zmluve
k zvýšenému poètu parkovacích miest, nevie sa o ko¾ko
parkovacích a rezidentských
miest bude prenajímaś EEI
viac, nie je známy zvýšený
nájom EEI,
• obèania, ktorí žijú v spoplatnených zónach by sa mali
maś možnosś k danej problematike vyjadriś,
• MÈ by mala trvaś na výške ceny
za rezidenèné karty ako je to v
iných mestách (za prvú 5 €, za
druhú 20 € a za tretiu 50 €).
Mgr. art. Kyjovský, DiS. art
• požiadal o èastejšie kontroly
zo strany mestskej polície
a dopravného inšpektorátu
v lokalite Palárikova - Ludmanská, kde sú vodièi intolerantní k parkovaniu vozidiel,
• žiadal o prednostné vykonanie
vysprávok na Palárikovej ul.,
• žiadal o opravu prepadávajúcich sa parkovísk na Palárikovej 12-18,
• poïakoval za výrub nebezpeèných stromov na Palárikovej ul.
- OOPaM -
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ABY SA JUŽANIA CÍTILI BEZPEÈNEJŠIE
Mestská èasś Košice – Juh sa
od roku 2012 zapája do výziev
Ministerstva vnútra SR v oblasti prevencie kriminality. Z doposia¾ podporených projektov sme
na území mestskej èasti osadili
6 bezpeènostných kamier, ktoré
sú napojené do celomestského
kamerového systému Mestskej
polície v Košiciach na ulici SNP
48/A, kde je zabezpeèená ich
nepretržitá prevádzka.
Lokality v ktorých sú osadené kamery boli vytipované v
spolupráci s Mestskou políciou
Košice. Kamery sú umiestnené

v lokalitách: OC Astória - Južná
trieda 31, OC FRESH - Miškovecká 23, obytný dom - Jantárová 4,
malometrážne byty - Južná trieda 27, obytný dom - Ludmanská
5 a obytný dom Mudroòova 36.
Ide o kvalitné HD otoèné kamery.
Veríme, že osadením kamier
sa naši obèania budú cítiś bezpeènejšie a podarí sa znížiś kriminalita v daných lokalitách.
Realizované projekty boli finanène
podporené Radou vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality.

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

V poslednú februárovú sobotu sa obradná sieò na Smetanovej ul. 4 naplnila
rodièmi, ktorí priniesli v náruèí svoje najmenšie ratolesti. Zišli sa v hojnom poète
pri jednej z najmilších príležitosti – Uvítania novorodeniatok do života. Celý obrad sa niesol v slávnostnej a emotívnej
atmosfére. Starosta JUDr. Jaroslav Hlinka zablahoželal rodièom k narodeniu ich
detí, ktoré svojim plaèom a džavotom dávali patriène o sebe vedieś. Okrem prianí

im odovzdal pamätný list, kvety a knihu o
Mestskej èasti Košice – Juh, ktorá by im
mala pripomenúś, že svoju životnú púś
zaèali práve v tejto mestskej èasti.
Narodenie dieśatka je momentom, ktorý zmení náš život, naplní ho, dá mu nový
impulz a predtým nepoznaný zmysel.
Tak teda Jakubko, Adrianka, Vivien,
Ilse, Vladko, Kamilka, Adelka a Dominika, vitajte v našej Južanskej rodine!
OKMaŠ

DNI PEDAGÓGOV MATERSKÝCH ŠKÔL

V rámci výmeny odborných skúseností pedagogických pracovníkov našej
Materskej škole Óvoda s vyuèovacím
jazykom maïarským na Žižkovej ulici
ponúkol starosta MÈ Košice – Juh JUDr.
Jaroslav Hlinka možnosś zúèastniś sa medzinárodnej konferencie. Na konferencii
„Dni pedagógov materských škôl“, ktorú
usporiadala samospráva XIII. obvodu
partnerského mesta Budapešś v dòoch
25.2.–27.2.2016, sme absolvovali rôzne

prednášky, workshopy, výstavy a pestrý
sprievodný program. Poèas neho si mohli
naše uèite¾ky p. Alžbeta Rákaiová a Mgr.
Erika Szegedyová vypoèuś skúsenosti
domácich i zahranièných pedagogických
odborníkov a vymeniś si informácie z oblasti predškolskej pedagogickej vedy.
Ïakujeme.
Vedenie Materskej školy Óvoda

Úèasníci konferencie - pedagógovia z MŠ Óvoda.

PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS
NOVÝ RIADITE¼ HOTELOVEJ AKADÉMIE ZLATÁ
Pavol Emanuel Dobšinský krásy umeleckého slova a tým aj
K 1.2.2016 bol po úspešnom
výberovom konaní vymenovaný
predsedom KSK JUDr. Zdenkom
Trebu¾om nový riadite¾ Hotelovej
akadémie. Stal sa ním skúsený
pedagóg PaedDr. Radko Rakušan,
obyvate¾ Mestskej èasti Košice
– Juh.

Doteraz pôsobil ako zástupca
riadite¾a na SOŠ J. Bocatia v Košiciach. Je ženatý, otec dvoch dcér.
Verejnosti je známy ako bývalý
športovec a dlhoroèný èlen organizaèného výboru Medzinárodného maratónu mieru. Nový riadite¾
vyjadril na stretnutí so starostom
Mestskej èasti Košice – Juh JUDr.
Jaroslavom Hlinkom vieru v nadštandardné vzśahy a spoluprácu
školy a Mestskej èasti Košice
– Juh.

- slovenský spisovate¾, folklorista, zberate¾ ¾udovej slovesnosti
a rozprávok pôsobil ako evanjelický farár v malièkej obci Drienèany
neïaleko Rimavskej Soboty, kde
napokon 22. októbra 1885 aj zomrel a kde je pochovaný. Na jeho
poèesś sa v Drienèanoch každoroène na jeseò organizuje celoslovenská súśaž v prednese slovenskej rozprávky pod názvom Zlatá
podkova, zlaté pero, zlatý vlas.

Súèasśou jej X. roèníka sa po
prvýkrát stal aj náš recitátor
Jakub Ološtiak, žiak IV.B triedy
ZŠ Stanièná 13, ktorý dôstojne
reprezentoval našu školu, mesto
Košice, ale aj Košický kraj.
Cie¾om tejto súśaže je viesś deti
a mládež k hlbšiemu poznávaniu
slovenskej rozprávky, objavovaś

rodnej reèi. Popularizovaním slovenskej rozprávky sa objavujú i vychovávajú recitátorské talenty.
Tento rok sa súśaž uskutoènila v obnovených priestoroch Gemerského osvetového strediska
v Dome tradiènej ¾udovej kultúry
Gemer. Po súśaži, kde súśažiaci
boli rozdelení do troch kategórií, pred vyhlásením výsledkov
navštívili Múzeum rozprávky so
spisovate¾om Petrom Glockom
a potom ich èakala beseda so
spisovate¾kou Martou Hlušíkovou. Za našu školu do celoslovenského kola súśaže postúpil
Jakub OLOŠTIAK , ktorý v II. kategórii získal krásne 2. miesto. Srdeène mu blahoželáme.
Mgr. ¼uboslava Bozogáòová
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NAJDÔLEŽITEJŠIE
JE VZDELÁVANIE A VÝCHOVA

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA
Knižnica pre mládež mesta Košice
obohatila adventný èas slávnostnou akadémiou pri príležitosti 60. výroèia svojho
vzniku. Štvrtok, 3. decembra 2015, patril
ve¾kému oèakávaniu v tomto uponáh¾anom svete, oèakávaniu oslavy s ¾uïmi,
ktorí sú akýmko¾vek spôsobom spojení
s knižnicou. Špecifickú atmosféru vytvorila Hasièská dychová hudba Košice,
ktorá nezabudnute¾nou hudbou vítala
všetkých hostí akadémie.
Celý program bol spojený s knižnicou
a s ¾uïmi, ktorí už dlhé roky s òou spolupracujú a propagujú potrebu èítania
a potrebu existencie knižníc. Nad slávnostnou akadémiou prijal záštitu primátor mesta Košice, Richard Raši.
Slávnostná akadémia bola v moderátorských rukách Milana Kolcuna. Úvodný
hudobný vstup patril Jankovi Hrubovèákovi, gajdám a piesni len pre knižnicu.
Príhovorov sa ujali viceprimátorka mesta
Košice Renáta Lenártová, predsedníèka
Slovenskej asociácie knižníc Mgr. Emília
Antolíková, za predsedníèku Spolku Slo-

venských knihovníkov a knižníc Ing. Silviu
Stasselovú predniesol príhovor Ján Šimko, predseda SSKK Košického kraja, za
Ministerstvo kultúry predniesla príhovor
Mgr. Monika Lopušanová, riadite¾ka odboru múzeí, galérií a knižníc sekcie kultúrneho dedièstva. Viceprimátorka mesta Košice Renáta Lenártová podarovala
všetkých zamestnancom knižnice šatky
od módnej návrhárky Idy Sandor.
O hudobné vstupy sa postarali mladí èitatelia knižnice - Klára Bandúrová,
Adam Èabrák (krá¾ èitate¾ov v roku 2015)
a Erik Jasaò.
Program akadémie pozostával z troch
blokov, z rozhovoru s èitate¾mi knižnice,
z rozhovoru so spisovate¾mi a so spolupracujúcimi organizáciami. Závereèný
tanec v podaní klientov z domova sociálnych služieb – DOMKO vytvoril priestor na
zamyslenie, rozjímanie a uvedomenie si,
že Vianoce sú o posolstve lásky.
PhDr. Kamila Prextová,
zástupkyòa riadite¾ky
Knižnica pre mládež mesta Košice

Vlastivedná súśaž pre prvákov.

Školský rok ako každý iný. Aj naša škola otvorila svoje brány 2.9.2015. Nový
školský rok sme zaèali s novými zmenami. Už dlhý èas sa hovorí o tom, že deti
majú málo pohybu, nie sú fyzicky zdatné
a práve preto sme sa rozhodli orientovaś
deti na šport a pohyb. Žiaci majú možnosś získavaś pohybovú zdatnosś v rámci
predmetu športová príprava a zároveò
sa orientujú na konkrétny šport (futbal,
plávanie, tenis, vodné pólo). Športy vedú
školení tréneri a pod ich vedením sa žiaci
pohybovo formujú, uèia sa nielen pravidlá, ale aj históriu daného športu. Aktívne
spolupracujeme so športovými klubmi
Lokomotíva Košice, ŠKP Košice, Red Fox
club Malá Ida (tenis).
Popri športe nezabúdame ani na
vzdelanie a výchovu. Aj napriek tomu, že
anglický jazyk je pod¾a inovovaného štátneho vzdelávacieho programu povinný až

ZŠ STANIÈNÁ USPELA V CELOSLOVENSKOM FINÁLE

Recitaèná súśaž Návraty poézie
o cenu Andreja Sládkovièa, ktorej
celoslovenské finále sa konalo v Banskej Bystrici, vznikla pred štyrmi rokmi
a za ten krátky èas sa etablovala medzi
najprestížnejšie podujatia tohto druhu na
Slovensku.
Našu školu, mesto Košice a celý Košický kraj reprezentovala Evka Sitárová,
žiaèka ôsmeho roèníka našej školy, ktorá
opäś nesklamala a obsadila prvé miesto. Umelecký prednes je jej srdcovou
záležitosśou už od 1. roèníka, kedy pani
uèite¾ka Mgr. ¼uboslava Bozogáòová odhalila jej talent a systematicky ju

pripravuje na recitaèné súśaže. Neskôr
zaèala navštevovaś Základnú umeleckú
školu, kde pod vedením Mgr. Evy Grohovej svoj talent ïalej rozvíja.
Súśaž, ktorú organizovalo vydavate¾stvo Starproducion pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maïarièa
a primátora mesta Banská Bystrica Jána
Noska, sa konala v Cikkerovej sále v budove radnice. Organizátorkou a autorkou súśaže je Mária Reháková, ktorá
v úvodnom slove zdôraznila význam tvorby
umelca, pastora, ale aj filozofa Andreja
Sládkovièa. Súśažilo sa v kategóriách
mladší žiaci, starší žiaci, juniori a seniori.

Deväśèlennú porotu tvorili: Deana Jakubisková, Juraj Jakubisko, rektor Akadémie
umení v Banskej Bystrici Matúš O¾ha,
hereèka èinohry divadla Andreja Bagara
v Nitre Eva Pavlíková, spisovate¾ka Ivana
Havranová, šéfredaktorka èasopisu Slovenka Mária Miková a herec a moderátor
Radoslav Kuric. Odborným garantom súśaže sa stal Juraj Sarvaš.
Na úspechy našej žiaèky je hrdá aj pani
riadite¾ka školy PaedDr. Eva Pillárová
a celý pedagogický zbor. Veríme, že nás i
naïalej bude úspešne reprezentovaś.
Mgr. Katarína Dubeòová, ZRŠ

od tretieho roèníka, zaradili sme ho do
školského vzdelávacieho programu ako
Angliètinu hrou už v 1. roèníku. Vyuèujúci
cudzieho jazyka absolvovali v minulom
šk. roku vzdelávanie v rámci projektu
moderné a inovatívne formy vyuèovania
v anglickom jazyku (English One). Vïaka
projektu máme možnosś využiś aj metodickú pomoc anglického lektora na hodinách angliètiny. Žiaci druhého stupòa
majú možnosś výberu druhého cudzieho
jazyka na základe jazykových testov už od
piateho roèníka.
Už nieko¾ko rokov sa stretávame s medzinárodnými certifikovanými testovaniami na školách. Pretože nám záleží na
úspešnosti našich žiakov, snažíme sa zapájaś ich do pilotných testovaní, Komparo testovania. Zostavujeme žiakom rôzne
elektronické testy, kde majú možnosś
overiś si svoje schopnosti a uèite¾om ponúknuś spätnú väzbu. Sme jednou z mála
škôl, ktorá má odbornú uèebòu na polytechnickú výchovu, v ktorej sa žiaci uèia
základným technickým zruènostiam.
Škola musí podporovaś aj talenty žiakov a dávaś im možnosś prezentovaś ich
jedineènosś na verejnosti, preto organizujeme rôzne akcie, kde žiakom umožòujeme zapojiś sa do spoloèenského života
školy. K tým tradièným patria Imatrikulácia prvákov, Vítanie prvákov v ŠKD, Deò
na kolieskach pre žiakov MŠ, Deò jablka
v spolupráci s rodièmi, Vlastivedná súśaž
pre prváèikov a ich starých rodièov, Katarínska zábava, alebo výchovný koncert
netradiène, Vianoèná burza, Vianoèná
akadémia a rôzne iné. Nezabúdame ani
na ochranu životného prostredia a preto
sme sa v tomto školskom roku zapojili do
zberu papiera, gaštanov, SABI. V našej
škole je stále živo.
Viac informácií získate na www. http://
zspoziarnickake.edupage.org/, alebo na
e-mailovej adrese zs.poziarnicka@gmail.
com, alebo osobne na ZŠ Požiarnická 3,
Košice.
K. Mokrá
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v Mestskej časti Košice - Juh
Mestská časť Košice - Juh v spolupráci
s Mediačným centrom Košice, pobočka MC
Poprad pre vás otvorili bezplatnú mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať vždy
druhú stredu v mesiaci. Prvá bezplatná poradňa bude k dispozícii obyvateľom
mestskej časti

dňa 13.4.2016 od 15.00 hod. - 17.00 hod.
v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh,
Smetanova 4, I. posch., č. dv. 8.
Mediátori Vám ochotne poradia ako postupovať pri riešení Vášho právneho
alebo osobného problému.

Účelom mediačnej poradne zriadenej v našej mestskej časti je:
x poskytnúť obyvateľom mestskej časti bezplatnú pomoc pri riešení sporov,
konfliktov vzniknutých pri susedských nedorozumeniach, pri
vysporiadaní vlastníckych práv, v rámci rodinných sporov, obchodných,
pracovnoprávnych a pod.
Spory, ktoré možno riešiť mediáciou:
x susedské spory (obťažovanie hlukom, prachom, dymom, odpadmi,
zvieratami),
x konflikty občanov so susediacimi inštitúciami, reštauráciami, dopravcami,
x -rodinnoprávne spory (úprava vzájomných rodičovských práv, výživne,
bezpodielové spoluvlastníctvo, generačné nedorozumenia),
x obchodné záväzkové spory (vzťahy medzi podnikateľmi),
x environmentálne konflikty,
x spory vzniknuté z pracovnoprávnych vzťahov,
x spory vzniknuté v školskom prostredí (spojené so šikanovaním,
záškoláctvom, ohováraním, konflikt učiteľ – rodič, učiteľ žiak a pod.).

REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE PRE DÔCHODCOV

Skvelá správa! MÈ Košice – Juh
sa podarilo získaś dotáciu z Environmentálneho fondu v rámci výzvy
Zvyšovanie energetickej úèinnosti
existujúcich verejných budov vrátane
zatep¾ovania vo výške 188 766 eur.
O dotáciu sme sa uchádzali už v roku
2014, no neboli sme úspešní. Ani to
nás neodradilo vytrvaś v našej snahe
a opätovne požiadaś v roku 2015 po
druhýkrát o dotáciu. Tentokrát úspešne!
Finanèné prostriedky sú urèené
na rekonštrukciu objektu Jedálne
pre dôchodcov na Vojvodskej 5 v Košiciach. Strecha v priebehu minulých
rokov bola nieko¾kokrát èiastkovo
opravovaná z dôvodu jej pretekania a
vyžaduje si kompletnú rekonštrukciu.
To sa následne prejavilo aj na praskaní obvodového plášśa a na opadávaní
omietky, èo kazí celkový estetický dojem daného objektu. Ïalšie významné nedostatky sa zaèali prejavovaś na
oknách a dverách, ktoré už nedokážu
zabezpeèiś potrebné tepelno-izolaèné vlastnosti a sú hlavným zdrojom
úniku tepla a zvýšených nákladov na
médiá.
Neèakali sme na poslednú chví¾u.
Keïže sme boli presvedèení o kvalite a potrebe nášho zámeru, hneï po
zverejnení výzvy sme podali žiadosś

a v priebehu druhého polroka 2015
sme spustili verejné obstarávanie na
výber dodávate¾a. Tento proces trval
viac ako štyri mesiace a výsledkom
bola podpísaná zmluva v decembri
2015 s úspešným uchádzaèom.
Po realizácii daného zámeru bude
maś Jedáleò pre dôchodcov novú
zateplenú strechu, vymenené všetky
vonkajšie okná a dvere a zateplený
obvodový plášś s novou fasádou.
Plánované ukonèenie projektu je júl
2016.
-mu-

END

VÍK
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Mediačná poradňa
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Slanská Huta sa nachádza približne 20 kilometrov od
Košíc. V písomnostiach sa po
prvýkrát uvádza v roku 1772
ako želiarska kolónia. Jej obyvatelia pracovali v miestnych
skláròach patriacich grófskemu rodu Forgách.
V katastri obce sa na juhovýchodnom úboèí Ve¾kého Milièa nachádza jazero Izra (434
m n.m.). Vraví sa, že dcéra
ve¾kovezíra Izra, ktorý poèas
tureckej okupácie stál na èele
vojska podrobiaceho si okolie
Slanca, sa za¾úbila do uhorského grófa. Ve¾kovezír nechal dcéru Izru sledovaś. Keï
uvidel za¾úbencov èlnkovaś sa
na jazere, vystrelil na grófa
šíp. Gróf spadol do vody, Izra
za ním skoèila a hladina sa
nad oboma navždy zatvorila.
To¾ko povesś. Skutoènosśou však je, že jazero vzniklo zosuvom pôdy v hornom
toku rovnomenného potoku.
Maximálna håbka jazera je
8 metrov a rozloha 3,7 ha. V sezóne je tu možnosś obèerstvenia a ubytovania v chatkách.
Vodná plocha sa využíva na
plávanie, rybolov i èlnkovanie.
V blízkosti jazera je viacero ohnísk na opekanie. Zo Slanskej
Huty sa sem dá dostaś po žltej
turistickej znaèke (približne
1 hod.). Prístup je možný
napríklad aj zo žel. stanice
Kuzmice po zelenej turistickej
znaèke (približne 2 hodiny)
èi napríklad z Kalše (žel. st.;
2 hodiny po žltej znaèke).
Tento zaujímavý kút Slanských vrchov je popretkávaný
cyklotrasami nižšej a miernej

JAZERO
IZRA
nároènosti. Nimi je možné
pokraèovaś aj do Maïarska
(napr. Pusztafalu).
Ve¾mi pekná je prechádzka
z Izry k Malej Izre (èervená
znaèka, 35 min.). Jazero Malá
Izra (540 m n.m.) sa nachádza
severozápadne od Izry. Má rozlohu 0,77 ha a od roku 1988
je prírodnou pamiatkou. Vodná plocha sa nachádza v prírodnej priehlbine lesa. Z Malej
Izry je možné ïalej pokraèovaś
k chate Štátnych lesov Kopáska (620 m n.m.) pol hodinu po
èervenej znaèke a odtia¾ ïalej
do Slanskej Huty.
Technickou zaujímavosśou
v okolí Slanskej Huty sú vojenské bunkre, postavené v druhej polovici tridsiatych rokov
minulého storoèia. Tieto železobetónové objekty ¾ahkého opevnenia sa nachádzajú
medzi obcami Slanská Huta,
Kuzmice a Micha¾any. Z vyše
päśdesiatich stavieb sa ich
zachovala necelá polovica.
Ich úlohou bolo zabrániś možnému prieniku maïarských
vojsk na èeskoslovenské územie. Ich ¾udový názov „ropík“
je odvodený od akronymu Riadite¾stva opevòovacích prác,
ktoré výstavbu riadilo a zadávalo externým firmám. Je ve¾kou škodou, že pod tieto zaujímavé stavby sa neodvratne
podpisuje zub èasu. Zostáva
len dúfaś, že sa èasom na záchranu týchto objektov niekto
podujme.
S podporou Domu Matice
slovenskej v Košiciach pripravili Ján Palinský a Ing. Andrej
Bisták – LANOVKY.SK
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Celoročné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi
v Mestskej časti Košice Juh v roku 2016
Systém celoročného upratovania je rovnaký ako v minulom roku. Je založený na pravidelnom
dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov na nadrozmerný odpad vo vopred
určených termínoch. Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti 1 celý
týždeň. Firma KOSIT, a.s. určila deň dodania a stiahnutia veľkokapacitných kontajnerov na
p i a t o k. Mestská časť môže v prípade potreby presunúť kontajner na iné stanovište.
Jednotlivé stanovištia veľkokapacitných kontajnerov na celoročné upratovanie sú nasledovné:
11.3. - 18.3.2016
Paláriková - Partizánska – zeleň
Mudroňová - Franckova na roh chodníka
Krivá - dvor
Poľská v zeleni pri ručnej autoumyvárke
Lomonosovova č.32 parkovisko
Miškovecká - Ostravská – zeleň
Šoltésovej č. 11 – dvor
Turgenevová 25-27 parkovisko

15.4. - 22.4.2016
Krakovská 16 – garáže
Žižkova č. 33 pri výmenníku v zeleni
Fejova č. 8
Omská - Rumunská – roh
Rosná č. 5
Turgenevová č. 18 – garáže
Kalinčiakova - Milosrdenstva pod schody
Južná trieda 27 parkovisko

13.5 - 20.5.2016
Ostravská č.12 – parkovisko od Alejovej
Turgenevova č. 1-5 garáže
Panelová č. 1
Rastislavova č. 6-14
Jantárová č. 10 – parkovisko
Rázusová - Skladná na roh chodníka
Južná trieda č. 30 pri garážach
Lomonosovova 12-14 garáže

10.6. - 17.6.2016
Užhorodská č. 31 – garáže
Jánošíkova č. 8 pri schodoch z Moldavskej
Paláriková č. 9
Južná trieda 39-41
Pasteurovo nám. - Milosrdenstva – roh chodníka
Skladná - Kupeckého horná časť
ul. Pri nemocnici – dvor
Košťová 2 – v zeleni garáže

8.7. - 15.7.2016
Krakovská č. 4 garáže
Lichardova - Riznerova roh chodníka
Mudroňova č. 25
Lomonosovova č. 20 – parkovisko
Oštepová 7– zeleň pri ihrisku
Šoltésovej č. 11 – dvor
Paulínyho č. 18 - 23
Turgenevova 13 roh chodníka – garáže

5.8. - 12.8.2016
Miškovecká č. 16 pri kontajneroch v zeleni
Turgenevova č. 27 parkovisko
Žižkova č. 23 - Jánošíková č.1 zeleň
Južná trieda č. 23 – zeleň
Omská - Domčeková – roh
Krivá dvor
Pekná - Srbská k plotu
Ludmanská 3 pri výmenníku v zeleni

2.9. - 9.9.2016
Ostravská č. 24 – pri výmenníku
Turgenevová č. 26-30 – garáže
Alejová - parkovisko za hotelom u Leva
Fibichova č. 13 – parkovisko
Rázusová - Skladná na roh chodníka
Jantárová č. 10 – parkovisko
Poľská v zeleni pri ručnej autoumyvárke
Šoltésovej 11 - dvor

30.9. - 7.10.2016
Užhorodská č. 1
Paláriková 1-3 a 5-7 do zelene
Bulharská ul. pri výmenníku
Milosrdenstva č. 17
Lomonosovova č. 38 do zelene
Rosná č. 5
Omská - Domčeková – roh
Turgenevova 1-5 garáže

28.10. - 4.11.2016
Krakovská č. 9 – zeleň
Lomonosovová č. 2 garáže
Turgenevova č. 27 garáže
Vojvodská – zeleň garáže
Ludmanská medzi č.3-5
Paláriková - Partizánska – zeleň
Mudroňová ul. 36 v zeleni
Južná trieda 22-26 pri garážach

25.11. - 2.12.2016
Miškovecká č. 6,7 – zeleň
Turgenevova č. 1-5 garáže
Rosná 16 oproti roh chodníka
Južná trieda č. 36 parkovisko
Pasteurova č. 7
Rastislavova č. 6-14
Fejova č. 8
Alejová - parkovisko za hotelom u Leva

Na základe telefonickej požiadavky, je možné stanovište kontajnerov v rámci jednotlivých ulíc
dočasne presunúť. Požiadavku je treba hlásiť telefonicky na tel. 720 80 43 alebo e-mail:
beata.hrobakova@kosicejuh.sk .
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NAKLADANIE S ODPADMI – ZMENA ZÁKONA

DO ZBERNÉHO DVORA
(ZD) JE ZAKÁZANÉ
prijímaś nasledovné druhy odpadov
• odpadové pneumatiky;
• odpady zo škváry (výmety
z vykurovacích zariadení, ako sú
rôzne piecky, krby a i.);
• odpady z azbestu a azbestocementu (strešná krytina – eternit sivý, modrý, eternitová krytina
vlnitá; eternitové zvody zo stupaèiek a pod.);
• krytiny z bitúmenového papiera (t.j. asfaltový papier, resp.
lepenka);
• nebezpeèné odpady: kyseliny, hydroxidy, zbytky chemikálií
vrátane neoznaèených chemikálií, herbicídy, pesticídy, insekti
cídy, jedy rôznych druhov, vrátane otravy na potkany;
• lieky a lieèivá zo zdravotnej
príp. veterinárnej starostlivosti ;
• odpady väèšieho množstva,
resp. objemu, ako je uvedené
v bode è. 3;
• autodiely z nákladných a dodávkových vozidiel;

• pneumatiky z nákladných
vozidiel, príp. pracovných strojov;
• akumulátory z nákladných
vozidiel, príp. pracovných strojov;
od obèanov bez preukázania
sa obèianskym preukazom.
Výnimkou zo zákazu sú odpady:
1. sklenená vata,
2. zbytky škváry v stavebnom
odpade (súèasś rekonštrukcie
starých striech),
3. zbytky bitúmenového papiera, ktoré sú súèasśou dreva zo stavieb (povaly, strechy
a pod.),
4. zbytky asfaltu pri rekonštrukcii chodníkov, cestièiek pri
rodinných domoch.
Obsluha ZD ich preberie len v malých, reálnych
množstvách, ktoré môžu
vzniknúś obèanovi pri svojpomocnej rekonštrukcii nehnute¾ností.

DO ZBERNÉHO DVORA
(ZD) JE POVOLENÉ
prijímaś nasledovné druhy
odpadov v stanovených množstvách
• stavebná suś, ktorá vzniká
pri realizácii drobných stavebných úprav (napr. výmena dlažby
v byte, obitá omietka zo stien
a pod.), ktoré nepodliehajú ohlasovacej povinnosti stavebnému
úradu, resp. vydaniu stavebného
povolenia je spoplatnená
• akumulátory 2 – 3 ks z osobných vozidiel (nie z nákladných
áut)
• oleje max. do 5 litrov
(v množstve max. z 1 vozidla)
• elektronický odpad (vàtaèky, rádiá, mixér) max. 5 – 10 ks
• elektronický odpad (TV
a chladnièky) max. 2 – 3 ks
• žiarivky, neónové trubice,
žiarovky max. 4 – 5 ks
• farby, riedidlá max. do 5 litrov riedidla, do 10 kg farby
• obaly od použitých farieb,
riedidiel, olejov – max. do 5 ks
obalov
• zrkadlo max. 3 ks

• drôtené sklo max. 1 – 2 tabule
• porcelán max. do 10 kg
• starý nábytok do ve¾kosti
cca 1 obývacej steny – 5 až 8
ks
(minimalizovaś odpad, t.z. obèan je povinný nábytok demontovaś a takto upravený nábytok
odovzdaś v ZD)
• dvere drevené max. 5 ks
• drevené okná max. v poète
z 1 bytu (max. 20 ks okien)
• plastové okná max. v poète
z 1 bytu (max. 20 ks okien)
• okno z osobného automobilu max. 2 ks
• biologicky rozložite¾ný odpad (t.j. tráva, lístie, konáre, pne
stomov apd.)
(hrubšie konáre, pne stromov
je potrebné aby obèan pred ich
odovzdaním do ZD minimalizoval)
• rozobraté autodiely (tapacirung, plasty) z osobných vozidiel.
Kosit, a.s.

ZA DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
SA BUDE PLATIŤ SAMOSTATNE
Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady è. 582/2004 Z. z. priniesla to,
že za drobné stavebné odpady odovzdané do zberných dvorov sa bude
od 1. januára 2016 platiś poplatok.
Za kilogram drobného stavebného
odpadu bez obsahu škodlivín je stanovená sadzba 0,015 €. Mesto Košice schválilo najnižšiu sadzbu, ktorá
je stanovená zákonnou normou, aby
èo najmenej zaśažilo obèanov mesta. Za drobný stavebný odpad sa považuje odpad z bežných udržiavacích
prác vykonávaných fyzickou osobou
alebo pre fyzickú osobu. Jedná sa
najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladaèiek, dlaždíc a keramiky,
vrátane keramických zariaïovacích
predmetov (umývadlá, toalety),
zvyšky zeminy a kameniva, stavebné
materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.
Fyzickej osobe, ktorá odovzdá
drobný stavebný odpad do zberného dvora na území mesta Košice,
vyplýva povinnosś podaś Oznámenie vzniku k miestnemu poplatku za
drobné stavebné odpady na tlaèive,
ktoré mu poskytne pracovník zberného dvora. Tento pracovník zároveò
drobný stavebný odpad aj odváži
a k oznámeniu priloží potvrdenie
o váhe drobného stavebného odpadu, prièom na znak súhlasu obèan
potvrdí svojím podpisom správnosś
údajov.
Správca poplatku Mesto Košice
vydá jedenkrát roène, vždy na konci
zdaòovacieho obdobia (kalendárny
rok) rozhodnutie o vyrubení poplatku za drobné stavebné odpady pre
fyzickú osobu, ktorá odpad v zber-

nom dvore odovzdala, aj keï tento
odovzdá v zdaòovacom období viackrát. Rozhodnutie bude doruèovaś
prostredníctvom Slovenskej pošty,
doporuèene do vlastných rúk.
Od 7.1.2016 drobný stavebný
odpad môže fyzická osoba (obèan)
odovzdaś v zbernom dvore Pri bitúnku 11, prièom váženie sa bude fyzicky vykonávaś v rámci spoloèného
areálu spol. KOSIT a.s. so vstupom
na Jarmoènej ul. – sklad soli a posypového materiálu.
Od 1.1.2016 v súlade so Zákonom
o odpadoch (Zákon è.79/2015 Z.Z.)
sa zber opotrebovaných pneumatík
vykonáva na urèených predajných
miestach a v autoservisoch.
Zberné dvory prevádzkované spoloènosśou KOSIT v meste Košice
sú: Pri bitúnku 11, Jesenského 4
a Popradská ul., info tu: http://kosit.
sk/informacie-pre-verejnost/zberny-dvor/.
Kosit, a.s.

Jarná krása vynikne na upravených èistých plochách.
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KOŠICE SÚ DRŽITE¼MI DVOCH USTANOVUJÚCICH SLOVENSKÝCH REKORDOV
V rámci športových podujatí EMŠ Košice 2016 dòa 5.- 6.2.2016 Mestská
èasś Košice – Juh v spolupráci s mestom
Košice odštartovali na T – Systems Športovo zábavnom areáli na Alejovej ul. v
Košiciach „NON – STOP 24 hodinové korèu¾ovanie“. Išlo o akciu, ktorá okrem pokusu o zápis do knihy Slovenských rekordov ponúkla priestor pre širokú verejnosś
všetkých vekových kategórií a tak spropagovaś a priblížiś tento prekrásny zimný
šport amatérsky športujúcej verejnosti.
Akciu spoloène s primátorom mesta Košice Richardom Rašim, sponzormi tejto
akcie a domácimi organizátormi o 9.02
hod. miestneho èasu, odštartovali na
korèuliach, za hudobného doprovodu
speváèky Anny Gaja.
Na ¾adovej ploche bol vyèlenený
okruh o dåžke 104 m po ktorom sa naši
korèuliari pohybovali a ich výkon merali
študenti z UPJŠ v Košiciach z odboru
telesnej výchovy. Okrem dobrého pocitu
zo športového výkonu, skvelej atmosféry

poèas celého korèu¾ovania, na naše milé
prekvapenie aj poèas noèných hodín,
každý úèastník dostal za svoju úèasś
a podporu pri dosiahnutí slovenského
rekordu pamätnú medailu. Na záver primátor mesta Košice a starosta Mestskej
èasti Košice - Juh za úèasti hokejových
nádejí HC Košice, hokejistiek Košíc,
ukonèili vydarenú akciu.
Nad regulérnosśou akcie bdeli komisári zo slovenských rekordov p. Svitok
a p. Angeloviè a tiež kamera, ktorá nahrávala celý priebeh korèu¾ovania poèas
24 hodín. Na záver p. Svitok odovzdal
starostovi MÈ Košice – Juh Jaroslavovi
Hlinkovi a primátorovi mesta Košice Richardovi Rašimu certifikát o dosiahnutí
dvoch slovenských rekordov - v poète
zúèastnených korèuliarov (1610 osôb)
a nakorèu¾ovaných km (1298 km).
Vyhodnotili a ocenili sme aj korèuliara, ktorý nakorèu¾oval najviac 16,952
km. Stal sa ním Slavomír Hosa. Taktiež
najstaršieho a najmladšieho úèastníka,

IX. ROÈNÍK HOKEJOVÉHO
TURNAJA O POHÁR STAROSTU

Úèastníci hokejového turnaja.
Na T – Systems Športovo – zábavnom areáli sa uskutoènil už IX. roèník
hokejového turnaja amatérskych
družstiev o „Pohár starostu MÈ Košice – Juh“. Tento roèník bol zaradený
do programu EMŠ 2016 a sponzoroval ho Ford Szilcar s.r.o. a HC Košice. Do bojov o najlepší tím zasiahlo
8 družstiev aj s obhajcom titulu z 8.
roèníka. Zápasy zaèali presne pod¾a
harmonogramu a o 12.00 hod. prišiel
JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta MÈ
Košice – Juh, na slávnostné otvorenie
súśaže. Poprial všetkým zúèastneným
ve¾a športového šśastia a hlavný dôraz kládol na to, aby sa zápasy odohrali v duchu fair play.
Všetky zápasy sa hrali vo vysokom
tempe a musíme konštatovaś, že tohtoroèný turnaj prevýšil všetky ostatné èo
sa týka úrovne, bojovnosti, hernej zruènosti a kvality predvedenej hry. Priniesol
aj nieko¾ko prekvapení. Najväèším snáï
bola neúèasś minuloroèného víśaza Troligabus a tiež družstva TPH, èo skonèilo
v minulom roku na druhom mieste,

v semifinále. Ve¾mi kvalitné výkony predviedla rozhodcovská dvojica p. Kovarík
a p. Kizek. Ve¾kú radosś sme mali aj
z toho, že MUDr. Ivanecký nemal poèas turnaja takmer žiadnu prácu, èo
tiež svedèilo o tom, že sa družstvá
sústredili na hru. Po tvrdých bojoch
na ¾ade sa vykryštalizovali družstvá
hrajúce o 3. miesto a finále. Všetky duely boli ve¾mi vyrovnané a to platilo aj
o finálových zápasoch.
o 3. miesto
IDA team – HC Aligátors 3:2
Finále
Golem team – T – Systems 3:0
Za skvelé výkony boli vyhodnotení
najlepší hráèi turnaja a družstvá na
prvých troch miestach, ktorým vo veèerných hodinách odovzdal ceny starosta MÈ – Juh a zástupca HC Košice
p. Július Kováè. Všetci skonštatovali,
že išlo o turnaj zatia¾ s najvyššou
úrovòou a pevne veríme, že o rok pri
jubilejnom roèníku to bude aspoò na
takej úrovni ako teraz.
Koneèné výsledky:
Najlepší brankár turnaja: Peter
Petrilák - HC Aligátors
Najlepší hráè turnaja: Milan Soták - Golem team
1.Golem team
2.T – Systems
3.IDA team
Viliam Rác

medzi ktorými bol vekový rozdiel 71
rokov. Išlo o pána Hajduèka a sleènu
Múdru. Ïakujeme všetkým úèastníkom,
sponzorom, školám, firmám, športovým
skupinám, médiám, organizátorom, ktorí svojou úèasśou na tejto akcii pomohli

spropagovaś korèu¾ovanie v meste a dopomohli Košiciam získaś dva Slovenské
rekordy. Veríme, že o rok tento rekord
prekonáme a pokúsime sa o zápis aj do
Guinnesovej knihy rekordov.
Viliam Rác

Radosś z certifikátu o dosiahnutí slovenských rekordov mali všetci zainteresovaní.

SENIORI SA ZABÁVALI

Fašiangy symbolizujú èas roztopaše
a zábavy. Je to obdobie plné veselosti, nespútanej radosti, zábav, plesov,
rozlièných hier a karnevalov. Po nich
prichádza èas 40 dòového pôstu a odriekania.
Veseliś sa a zabávaś prišli do KSC Južan na Smetanovej ul. 4 aj seniori z Juhu. Po slávnostnom príhovore a priania
príjemnej zábavy z úst starostu MÈ Košice - Juh JUDr. Jaroslava Hlinku zahájil
veselicu taneèný súbor Diamant svojím
úvodným tancom, ktorý zalahodil oku
aj duši. Potom sa už zvàtali pri dobrej

muzike. Gradujúca nálada a tombola
bola vyvrcholením veèera. Keïže fašiangy spájame s dobrým jedlom a hodovaním, stoly boli plné dobrôt, ktoré
si šikovné gazdinky sami pripravili. Nechýbali šišky, fánky, pampúšiky, ktoré
sú tradièným jedlom tohto obdobia.
Zábava trvala do neskorých veèerných
hodín.
Plní oèakávania konca miernej zimy
a tešiac sa na zaèiatok jari, nabití energiou a dobrou náladou odchádzali do
tepla svojich príbytkov.
-a-
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