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STRETNUTIE S MIKULÁŠOM

Dnes sa rodia dvojčatá omnoho
častejšie ako v minulosti. Mamičky
dvojičiek vedia veľmi dobre, že to nie
je prechádzka ružovou záhradou. Všetko musia absolvovať dvakrát a to chce
dobrý organizačný talent a nevyčerpateľný zdroj energie. Odmenou je pohľad
na dve smejúce sa tváričky. Veď všetky
úspechy v podobe úsmevu, prvého slova, či krôčiku môžu rodičia dvojčiat prežívať dvojnásobne. Ten pocit, keď máte
náruč zaplnenú svojimi ratolesťami je
predsa neopísateľný.

Stretnutie dvojčiat, ktoré sa už 19 rokov uskutočňuje na pozvanie starostu
MČ Košice – Juh, JUDr. Jaroslava Hlinku,
sa nieslo v odľahčenom duchu, o čom
svedčil aj príchod anjela, čerta a Mikuláša, ktorí doniesli so sebou kopec dobrej nálady. Tí, čo sa stretnutí zúčastňujú
už pravidelne vedia, že neodmysliteľnou
súčasťou je aj krájanie torty. A pre tých,
čo stretnutie nestihli, alebo sa ho nemohli zúčastniť, máme radostnú správu
- stretnutie plánujeme uskutočniť aj na
budúci rok.
-OKMaŠ-
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V novom roku dobré zdravie,
radosť z Vašich najbližších a úspechy v práci
prajú
starosta JUDr. Jaroslav Hlinka,
poslanci zastupiteľstva
a zamestnanci MČ Košice-Juh

KEĎ ROKMI ZBELEJÚ VLASY
POSLANECKÉ DNI
Časový plán poslaneckých dní
v I. štvrťroku 2017

Poslanecká miestnosť: Miestny úrad MČ Košice -Juh
Smetanova ul. č. 4,
I. poschodie

Poslanecký deň:
streda
Poslanecké hodiny: 15.30 – 16.30 hod.
Dátum:

Prijíma poslanec:

4. 1. 2017
11. 1. 2017
18. 1. 2017
25. 1. 2017

Ing. Patrícia Čekanová, PhD.
Ing. Mária Horňáková
JUDr. Jaroslav Kaifer
MVDr. Štefan Karahuta

1. 2. 2017
8. 2. 2017
15. 2. 2017
22. 2. 2017

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

1. 3. 2017
8. 3. 2017
15. 3. 2017
22. 3. 2017
29. 3. 2017

Ing. Juraj Tobák
Ing. Stanislav Vibranský
Ing. Jozef Bernát
Ing. Erich Blanár
Ing. Ladislav Breicha

Mesiac október je tradične obdobím, v ktorom si viac všímame
starších ľudí, venujeme im svoju
pozornosť, zamýšľame sa nad ich
postavením v spoločnosti, ale aj
v našom najbližšom okolí. Bolo by
však dobre, keby sme svoju pozornosť a úctu starším ľuďom venovali
rovnako intenzívne počas celého
roka. Nielen preto, že si to zaslúžia,
ale aj preto, že jedného dňa aj my
zbadáme, že nám rokmi zbeleli vlasy a pozornosť okolia nás poteší.
Tak ako každý rok, aj v tomto
sa seniori stretli na pozvanie starostu Mestskej časti Košice – Juh
v Kultúrno – spoločenskom centre

Južan, aby si pekným kultúrnym
programom spríjemnili jesenné
popoludnie. Hneď po emotívnych
úvodných slovách pána starostu
JUDr. Jaroslava Hlinku sa započúvali do piesní v podaní hudobníkov
Milana Bernáta a Rudolfa Hentšela. Súčasťou bolo aj ocenenie a poďakovanie ženám, členkám Jednoty dôchodcov: Márii Šárekovej,
Juliane Csíkovej a Ľudmile Kováčovej za dlhoročnú prácu v Jednote
dôchodcov. Nechýbalo ani skvelé
občerstvenie. Chutný guľáš pre
nich s radosťou pripravila spoločnosť Dexter, Vojvodská 5.
-r-
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Z ROKOVANIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽST VA
Od vydania posledného čísla
nášho informačného spravodaja
sa dňa 20.12.2016 uskutočnilo
16. rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice
– Juh, ktoré

schválilo

•Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na rok
2017 s pozmeňujúcim návrhom o doplnenie novej položky v programe 6 Doprava,
podprogram 6.2 Parkoviská
v sume 2000 €,
• Správu o činnosti Miestnej
rady Mestskej časti Košice – Juh za obdobie od 15.
zasadnutia miestneho zastupiteľstva konaného dňa
27.9.2016,
• výšku nájmu pre Miestny
podnik služieb, s.r.o. Košice
prenajatého nehnuteľného
a hnuteľného majetku na
rok 2017 v celkovej výške
45 070, - €, podľa rozpisu,
• odpis pohľadávky MČ Košice – Juh voči dlžníkovi Hotel Centrum Dom techniky
ZSVTS s.r.o., IČO: 36 752
304 vo výške 6195,24 EUR

zrušilo

• spoločnosť Miestny podnik
služieb, s. r. o. Košice, sídlo:
Rastislavova č. 65, 040 01
Košice

ustanovilo a vymenovalo

•Ing. Ondreja Vargica, Košice
do funkcie likvidátora spoločnosti Miestny podnik služieb,
s. r. o. Košice, sídlo: Rastislavova č. 65, 040 01 Košice

vzalo na vedomie

• Správu o výsledkoch kontroly č. 4/2016 a Návrh plánu
kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2017,
• Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Juh na
roky 2018 a 2019,
• spôsob konania likvidátora
spoločnosti Miestny podnik
služieb, s. r. o. Košice, sídlo
Rastislavova č. 65, 040 01
Košice,
• zmenu obchodného mena
spoločnosti Miestny podnik služieb, s. r. o. Košice,
sídlo: Rastislavova č. 65,
040 01 Košice, tak, že obchodné meno spoločnosti
znie: Miestny podnik služieb,
s. r. o. Košice v likvidácii,
• Informáciu o 4. a 5. úprave Programového rozpočtu
Mestskej časti Košice - Juh
v roku 2016,
• Informáciu Dozornej rady
MPS, s. r. o. o vývoji zisku
a strát MPS, s. r. o. Košice
k 31.7.2016 s výsledkom
hospodárenia so stratou
15 247, - €,
•Správu audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky MČ Košice – Juh za rok
2015,

• Informáciu o prevádzke trhovísk MČ Košice – Juh v roku
2016,
• Správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení Miestneho
zastupiteľstva a Miestnej
rady Mestskej časti Košice - Juh za obdobie od 15.
zasadnutia MZ konaného
27.9.2016

žiadalo

•starostu
Mestskej
časti
Košice – Juh o realizáciu
kapitálovej investície Ľadová plocha v celkovej výške
95 000, - € v rámci Programu 7 Šport, podprogramu
7.1 Športovo-zábavný areál
až po zabezpečení externých
zdrojov financovania vo výške
minimálne 50% nákladov na
danú investíciu

poverilo

• starostu Mestskej časti Košice – Juh aktualizovať Programový rozpočet za rok 2017
o nevyhnutné zmeny v priebehu rozpočtového roka
rozpočtovými
opatreniami
do výšky 20% rozpočtových
prostriedkov
schváleného
rozpočtu na úrovni celkových
príjmov a výdavkov okrem
výdavkov kapitálového rozpočtu

prerokovalo

•návrh na odvolanie poslanca
Miestneho zastupiteľstva MČ
Košice - Juh z funkcie člena
finančnej komisie.
V interpeláciách na 16. zasadnutí miestneho zastupiteľstva
dňa 20.12.2016 vystúpili títo

poslanci: Ing. Horňáková, Ing. Sudzinová, Ing. Breicha, PhDr. Mgr.
Knap, PhD., Ing. Tobák a tlmočili
požiadavky občanov:

Ing. Horňáková

•občania Južnej triedy 38 - 40
opakovane požadujú opraviť
prístupovú plochu k obytnému domu, ktorá je dlhodobo
v zlom stave,
•požadovala zabezpečiť osvetlenie prístupovej cesty na
Južnej triede 37, ktorá vedie
ku parčíku Jozefa Psotku a ku
trhovisku,
• v blízkosti MÚ MČ Košice –
Juh sa dlhodobo šíri brechot
psov z rodinných domov, čo
ničí životné prostredie celého okolia, doterajšie upozornenia nesplnili svoj účel, žiadala zabezpečiť dostačujúce
opatrenia.

Ing. Sudzinová

• poukázala na príliš slabé
osvetlenie pri hviezdici na
Južnej triede, občania sa
sťažujú, že sa vo večerných
hodinách schádzajú mladíci
pri kontajneroch a ohrozujú
šoférov,
• občania sa necítia bezpečne
po nákupe v Lidl, majú pocit, že sú sledovaní mladíkmi, ktorí sedia pri obchode,
z dôvodu väčšej bezpečnosti
by bolo potrebné investovať prostriedky do lepšieho
osvetlenia z prostriedkov,
ktoré má mesto od EEI v zónach MČ, v ktorých je zóna
plateného parkovania,
• zo strany EEI, ktorá má prenajaté komunikácie by bolo

NÁVŠTEVA PARTNERSKÉHO MESTA
Starosta
XIII.
obvodu
hlavného mesta Budapešť
Dr. József Tóth pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším
pozval starostu MČ Košice
– Juh JUDr. Jaroslava
Hlinku spolu so seniormi
na priateľskú návštevu. Na
úvod bohatého programu
seniori spoločne zasadili
strom priateľstva, ktorý
je symbolom dlhoročných

dobrých vzájomných vzťahov.
Navštívili kluby dôchodcov,
kde mali možnosť nadviazať
nové
priateľstvá,
alebo
prehĺbiť už existujúce. Pozreli
si film o XIII. obvode mesta
Budapešť a celé popoludnie
strávili v príjemnej atmosfére
s
pestrým
kultúrnym
programom, ktorý si pre nich
pripravili maďarskí seniori.
-r-

potrebné zabezpečiť v rámci
údržby čistenie kanalizácií,
aby voda nestála na ceste na
rohu Košťovej a Rosnej a rezidenti mohli pokojne v čase
dažďa nastúpiť a vystúpiť
z vozidiel,
• keďže nie sú všetky kontajnery umiestnené v košoch
a počas silného vetra môžu
poškodiť vozidlá parkujúce
v ich okolí, bolo by vhodné
prostriedky z parkovného,
ktoré sú od EEI a mesto ich
dá MČ, použiť aj v spoplatnených zónach na ich dostavbu,
• poukázala na to, že vodiči
nedodržiavajú zákaz vjazdu
do nových jednosmerných
spoplatnených ulíc, rýchlou
jazdou ohrozujú občanov žijúcich v týchto uliciach, hlavne na Rosnej a Košťovej ul.
sa to deje pravidelne.

Ing. Breicha

• informoval, že na Rastislavovej ul. je čierna stavba, je to
nelegálna stavba a má byť
odstránená, poprosil, aby
MČ v tejto problematike viac
zakročila, keďže sa nachádza na území MČ,
• požiadal o sprostredkovanie
urýchlenej opravy chodníkov
na Palárikovej 9-11, ktoré sú
v dezolátnom stave,
• na parkovisku pred bytovým
domom Palárikova 9-11
smerom k hotelu Centrum
nie sú viditeľné parkovacie
hodiny, požiadal o dostatočné osvetlenie,
• požiadal o zasielanie oznámení prebiehajúcich verejných obstarávaní mailom
všetkým poslancom MZ,
• požiadal o predloženie knihy
jázd všetkých motorových
vozidiel, ktoré sú vo vlastníctve MČ Košice – Juh, rád by
si urobil obraz o dopade parkovacej politiky pre vozidlá
MČ Košice – Juh,
• poukázal na to, že dodnes
nie sú splnené všetky záväzky spol. EEI, žiadal, aby boli
vyvedené právne kroky voči
mestu alebo spol. EEI vyplývajúce zo zmlúv.

Mgr. Knap, PhD.

• v mene rodičov a vedenia
ZŠ Staničná 13 poďakoval
starostovi, vedeniu úradu,
členom Komisie životného prostredia a výstavby
a p. Ing. Horákovej, ved. oddelenia výstavby za spoluprácu
pri riešení problému dopravnej situácie na Jantárovej ul.

Ing. Tobák

• opýtal sa na stav harmonogramu výstavby parkovacích
miest v našej MČ, ktorý už
bol požadovaný poslancami
na ostatnom MZ a zatiaľ nebol dodaný spoločnosťou EEI
na preštudovanie.
-mz-
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REKONŠTRUKCIA IHRISKA
NA BULHARSKEJ

V mesiaci október tohto roku vo dvorovej časti bytových domov Rastislavova – Bulharská bola ukončená rekonštrukcia detského ihriska, ktoré bolo už
v nevyhovujúcom stave a nespĺňalo požiadavky bezpečnostných noriem EU.
Detské ihrisko je oplotené a na novej bezpečnostnej ploche z gumového granulátu sú osadené nové herné prvky: viacfunkčná zostava pre deti nad 4 roky,
ktorá pozostáva z viacerých herných prvkov - lezeckej steny, lanovej zostavy,
preliezačky a kĺzačky. Na ihrisku sú umiestnené i ďalšie nové atrakcie pre
staršie deti ako pružinová prevažovacia hojdačka rokker a vtáčie hniezdo
s protišmykovou úpravou, ktoré môže využívať naraz 5 detí. Pre menšie deti
v priestore ihriska sú osadené pružinové hojdačky. Rekonštrukciou detského
ihriska sa skvalitnil priestor pri bytových domoch a vytvorili sa podmienky na
aktívny pohyb detí v tejto lokalite.
Odd. RRaBP

DETSKÉ IHRISKO LIENKA
Detské ihrisko Lienka patrí medzi najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie detské ihriská, ktoré spravuje Mestská časť Košice – Juh.
Detské ihrisko je súčasťou oddychovej zóny v centrálnej časti Juhu
v Parčíku Jozefa Psotku. Je vybavené detskými atrakciami, ktoré môžu
využívať rôzne vekové kategórie detí. Bezpečnostná dopadová plocha
bola vplyvom poveternostných podmienok a častým používaním opotrebovaná a nespĺňala už požiadavky bezpečnostných noriem EU. Preto v tomto roku mestská časť pristúpila k výmene častí dopadovej plochy pod detskými hernými prvkami, ktoré sú určené pre najmladšiu
vekovú kategóriu detí.
Odd. RRaBP

EXTERIÉROVÁ FITNESS ZOSTAVA
Vonkajšie fitparky pre seniorov, dospelých a mládež získavajú stále
väčšiu obľubu naprieč všetkými generáciami. Ľahké a zábavné cvičenie je tak na dosah všetkým, ktorí dbajú o zdravý životný štýl. Aj na
území mestskej časti na sídlisku Juhovýchod na Palárikovej ulici pribudla cvičebná zostava pre exteriérové použitie, vrátane bezpečnostnej dopadovej plochy. Jednotlivé prvky cvičebnej zostavy sú vhodné
na precvičovanie svalov chrbta, ramenných, prsných svalov a ohýbačov predlaktia. Cvičebná zostava je vyrobená v súlade s platnými bezpečnostnými normami EU a je vhodná pre osoby staršie ako 11 rokov.

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

Narodenie dieťatka je vždy krásna
a radostná udalosť. Rodičia sú pripravení otvoriť svoju milujúcu náruč
a svoje dieťa vždy ochraňovať. Starí
rodičia sú zase tí, ktorí s láskou vnúčatká rozmaznávajú. Detičky, ktoré
sa narodili v našej mestskej časti,
starosta MČ Košice – Juh JUDr. Jaroslav Hlinka slávnostne privítal do
našej južanskej rodiny. Novým maličkým členom - Anastázii, Amálii, Jozefovi, Tereze, Michalovi, Radovane,
Dávidovi, Hane a Zoe poprial veľa
šťastia v ich začínajúcom živote. Ro-

dičom zaželal veľa radosti, ale aj trpezlivosti pri výchove ich ratolestí.
Mestská časť Košice – Juh opäť
pripravuje slávnostný obrad uvítania
dieťatka do života, spojený so zápisom do pamätnej knihy, v mesiaci
február 2017. Ak sa vám narodilo
dieťatko a máte záujem zúčastniť sa
tohto slávnostného obradu, prosíme
o nahlásenie na odd. kultúry, mládeže a športu, t.č. 055/7208037 alebo
na mail: helena.gabzdilova@kosicejuh.sk. Tešíme sa na stretnutie.

FESTIVAL GYMNASTIKY A TANCA

Z poverenia Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) v Bratislave,
mesto Košice – Európske mesto
športu 2016 usporiadalo Celoslovenský festival gymnastiky a tanca
pod záštitou primátora mesta Košice Richarda Rašiho v Športovej hale
Strednej odbornej školy, Ostrovského
1, dňa 17. 9. 2016. Mottom festivalu
bolo „Pohybom za zdravím“. Spoluorganizátorom festivalu bol Tanečný súbor Diamant a 20 dobrovoľníkov. Festivalu sa zúčastnilo 255 cvičencov
všetkých vekových kategórií - od najmenších škôlkarov do 6 rokov až po
seniorov. Do Košíc pricestovali gymnasti zo 14 klubov z celého Slovenska a 50 gymnastov z Tiszaujvárosu
z Maďarska. Gymnasti sa predstavili
v 47 skladbách a diváci mali možnosť

vidieť 47 rôznych choreografií od najmenších cez mládež až po seniorov.
Každý účastník za svoj výkon dostal
od mesta medailu a tričko s nápisom
„Košice – európske mesto športu“.
Podujatie sponzorovali veľkoobchod
Labaš a Deva Trebišov, a.s. Na festivale v príjemnom prostredí Športovej haly vládla sviatočná atmosféra
plná radosti z pohybu a prekrásnych
skladieb. V závere festivalu zástupcovia SGF prezident Mgr. Ján Novák,
generálna sekretárka PaeDr. Monika
Šišková so zástupcami mesta Košice konštatovali, že tento festival by
mohol byť odrazovým mostíkom pre
festivaly gymnastiky a tanca v Košiciach aj v budúcnosti.

Ing.AlžbetaĎurišinová,CSc.
tajomník festivalu

Odd. RRaBP

POĎAKOVANIE

Mestská časť Košice – Juh ďakuje všetkým darcom, ktorí prispeli do zbierky
,,Daruj hračku“. Zbierka hračiek, kníh a školských potrieb prebiehala od 3.11.
2016 do 2.12. 2016. Vyzbieral sa dostatok hračiek a kníh, ktoré si mnohé deti
zo sociálne odkázaných rodín mohli vybrať na Mikulášskej nádielke 2.12. 2016.
Ďakujeme!
Mgr. Tokárová

MIKULÁŠSKA NÁDIELKA
Mestská časť Košice – Juh pripravila dňa 2.12. 2016 pre desiatky detí z rodín
v hmotnej núdzi popoludnie plné zábavy, hier a darčekov. O program pre deti sa
postaralo Občianske združenie Haliganda. Na programe nechýbal Mikuláš, čert
a anjelik. Deti súťažili, spievali a recitovali. Po skončení ,,Mikulášskej nádielky“ si
deti vybrali hračky a knižky zo zbierky ,,Daruj hračku“.
Mgr. Tokárová
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skokaždú druhú stredu v mesiaci
(od 15.00 hod do 17.00 hod)
v priestoroch Miestneho úradu mestskej časti Košice - JUH
mediátori Mediačného centra
Poprad poskytujú bezplatné mediačné poradenstvo. Preto sme
sa opýtali riaditeľky Mediačného
centra Poprad Dagmar Tragalovej s akými problémami sa na
nich najčastejšie obracajú obyvatelia našej mestskej časti.
Mediácia je mimosúdne riešenie sporov, ale aj odborná
metóda na riešenie konfliktov.
Čo najčastejšie riešia obyvatelia
našej mestskej časti v mediačnej poradni?
Obyvateľov trápia rovnaké
problémy asi ako každého. No
predsa je tu o trošku viac seniorov, ktorých najčastejšie trápia
susedské spory. Ide najmä o obťažovanie hlukom, či už samotným susedom alebo susediacou
inštitúciou, napr. reštaurácie,
podniky, ktoré majú nočné zásobovanie, kolotoče, hlasné štekanie psa, škriekanie papagájov, či
veľmi častý problém s holubmi.
Veľká časť konfliktov je spojená
s nezhodami v rodine. Mediátori
pomáhajú usmerniť obyvateľov
v prípadoch rozvodov, úprave styku s deťmi, výživnom, ale aj pri
medzigeneračných konfliktoch.
Výnimkou nie sú ani majetkové
spory. Naši mediátori vedia poradiť v podstate s akýmkoľvek
právnym alebo osobným problémom.
Čo stojí také poradenstvo
a mediácia?
Informatívne stretnutie v mediačnej poradni alebo priamo
v mediačnom centre je bezplatné. Po podaní žiadosti o mediáciu cena mediácie záleží od postavenia osoby v spore, teda či
ide o fyzickú osobu alebo o podnikateľa, a od druhu sporu. Spotrebiteľské spory sa dnes dajú
riešiť už úplne zdarma pre spotrebiteľa. Samostatnú mediáciu
si najčastejšie platia obe sporové
strany spoločne.
Prečo si vybrať práve mediáciu pre riešenie svojho konfliktu
či sporu?
Ak sa obidve strany rozhodnú vyriešiť svoj spor zmierlivým
spôsobom, teda mediáciou, je
to signál, že im obom záleží na
výsledku. Rozhodnutie zostáva
na stranách sporu. Mediácia je
teda dobrovoľná a má výrazne

BEZPLATNÁ
MEDIAČNÁ
PORADŇA
dôverný charakter. To znamená,
že všetko čo sa v mediácii povie,
zostáva za zatvorenými dverami,
pretože mediátori sú zo zákona
viazaní mlčanlivosťou. Súdne konanie má verejný charakter. Oproti súdu je lacnejšia. Napríklad ak
chcem riešiť vyporiadanie napr.
bezpodielového spoluvlastníctva
manželov po rozvode, je potrebné zaplatiť súdny poplatok pre
začatie konania. Okrem toho mi
vznikajú počas súdneho konania
súdne trovy a náklady na právne
zastúpenie. Ak sa nedohodneme, zaplatíme súdne trovy 3%
z hodnoty vyporiadavaného majetku a iné náklady, ktoré nám
vzniknú, ako napríklad znalecký
posudok a pod. V mediácii je to
hodinová sadzba, ktorá je stanovená po dohode s mediátorom
pre jednotlivý druh sporu v dohode o začatí mediácie. Mediácia
je rýchlejšia. Zo zákona mediácia
končí do 6 mesiacov, pokiaľ si
strany nedohodnú dlhšiu dobu.
Súdne spory sa ťahajú aj niekoľko rokov. Spokojné s výsledkom
sú obe strany, nie len jedna.
Veľkou výhodou mediácie je, že
mení súperenie na spoluprácu.
Tým, že strany si hľadajú spoločne budúce riešenia ich sporu, dochádza k zlepšeniu komunikácie,
čo robí z nepriateľov opäť priateľov alebo aspoň dochádza k pochopeniu druhej strany. Pretože
kde je vôľa, tam je cesta.

V dnešnom čísle sme sa dozvedeli v rozhovore s riaditeľkou
Mediačného centra Poprad Dagmar Tragalovou prečo je výhodné
navštíviť bezplatnú mediačnú
poradňu, ktorú zriadilo vedenie
mestskej časti Košice – JUH pre
svojich obyvateľov. Pravidelne
vám budeme v novej rubrike
Otázky z mediačnej poradne
prinášať skutočné príbehy a odpovede na vaše otázky. Online
sa môžete poradiť aj priamo na
stránkach mediačného centra
www.mcpoprad.sk .
Už čoskoro vás budeme informovať aj o pripravovaných aktivitách a besedách, ktoré pre vás
v spolupráci s mestskou časťou
naši mediátori chystajú. Najbližšie to bude beseda na tému Čo
s mojimi dlhmi, kde budete môcť
diskutovať o tom, ako čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešiť
svoje problémy s dlhmi a exekúciami tak, aby to malo čo najmenší dopad na rodinu.
-mc-

ŠKOLA DOKORÁN
Dňa 6.10. 2016 umožnila Hotelová akadémia v Košiciach na
Južnej triede verejnosti a hlavne
žiakom základných škôl nahliadnuť do priestorov školy v rámci
Dňa otvorených dverí. Budúci kuchári, pekári, cukrári, barmani,
baristi a hotelieri pod vedením
pedagógov predviedli svoje umenie v miešaní nápojov, carvingu, tranšírovaní, podávaní kávy,
ozdobovaní a pečení cukroviniek, flambovaní, príprave sushi,
slávnostných tabúľ, skladaní
servítok. Prezentovali svoje päťtýždňové stáže vo Francúzsku,
Nemecku, Estónsku, Maďarsku.
Jazykové a komunikačné zručnosti predviedli v učebniach
anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka.
V učebniach ekonomiky a účtovníctva formou hier Dobre vedieť
a Milionár, si preskúšali finančnú gramotnosť. Logické myslenie cibrili pomocou hry piškvorky
v učebni matematiky a informatiky. Oživením hodiny slovenského
jazyka a literatúry bola divadelná
ukážka z diela Rómeo a Júlia.
Fyzickú zdatnosť žiakov školy

preveril volejbalový turnaj a posilňovacie cvičenia. Nastávajúci
„hotelovkári“ si mohli vyskúšať
svoje nielen praktické zručnosti,
ale aj svoje vedomosti priamo
na jednotlivých stanovištiach.
Úspešnú prezentáciu navštívilo
223 žiakov z 34 základných škôl
z Košíc a okolia.
Súčasťou Dňa otvorených dverí bol workshop organizovaný
Štátnym inštitútom odborného
vzdelávania v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre
trh práce. Švajčiarsko-slovenský
projekt prepája reálne potreby
zamestnávateľov so študijnými
plánmi stredných odborných
škôl. Inšpirovaný švajčiarskym
systémom duálneho vzdelávania sa snaží adaptovať metodiku
tejto alpskej krajiny aj na Slovensko. Naša škola je jednou z 20
škôl na Slovensku, ktorá sa do
projektu úspešne zapojila. Účasť
výchovných poradcov, riaditeľov
základných škôl a zástupcov zamestnávateľov na workshope je
signálom, že zrealizované podujatie bolo zmysluplné a úspešne.
-ha-

35. PARLAMENT SENIOROV
V obradnej sieni Mestskej
časti Košice - Juh sa dňa 16.11.
2016 konal už 35. Parlament
seniorov Mestskej časti Košice – Juh. V jeho úvode odznela
prezentácia pani JUDr. Dagmar
Tragalovej a JUDr. Ivany Gerdovej z Mediačného centra Poprad,
pobočka Košice, ktoré prítomných oboznámili s doterajšími
skúsenosťami z činnosti mediačnej poradne. Doposiaľ sa uskutočnilo 9 poradní a naďalej budú
služby poskytované každú druhu
stredu v mesiaci. Zároveň oboznámili prítomných s aktivitami,
ktoré pre obyvateľov pripravujú
s dôrazom na prevenciu negatívnych javov, ovplyvňujúcich život
seniorov.

S návrhom Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Košice na roky 2016 – 2020 (2025)
prítomných oboznámil Mgr. Emil
Kurčák z oddelenia sociálnych
vecí MÚ MČ Košice – Juh, ktorý
zároveň požiadal seniorov o podávanie pripomienok k predmetnému materiálu.
Požiadavky a pripomienky,
vznesené seniormi na 34. Parlamente seniorov, vyhodnotil starosta MČ JUDr. Jaroslav Hlinka.
V závere mali priestor obyvatelia
na diskusiu so zástupcami mesta Košice, Mestskej časti Košice – Juh, Jednoty dôchodcov na
Slovensku, Úniou žien Slovenska
a zástupcami mestských podnikov.
Mgr. Kurčák
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FESTIVAL GYMNASTIKY
ZLATÉHO VEKU

SPOMÍNAME, TANCUJEME
A ZDRAVO SA STRAVUJEME
,,Je vzácne, keď si bohatstvo
múdrosti a skúseností, ktoré
majú naši starší, vážime a učíme sa od nich.“
Mesiac október pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá
môže byť zrodená v duši človeka.
Je ňou úcta k starším. Úcta k tým,
ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám
žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa
každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili
šťastnými nás, ich deti.
Vyučovanie žiakom 1. L triedy
spestrili babky a dedkovia. Prečítali im známe ľudové rozprávky.
Žiaci im nakreslili krásne obrázky,
ilustrácie prečítaných rozprávok.
Starí rodičia sa veľmi potešili a
odmenili žiakov sladkými drobnosťami.
18. októbra 2016 boli do školských lavíc našej základnej školy
pozvaní starí rodičia. Prišli na pozvanie svojich vnúčikov – žiakov
I.M triedy. Deti im chceli ukázať
miesto, kde trávia niekoľko hodín denne. Spoločne si zasúťažili
vo vedomostnom kvíze „Košice moje rodné mesto“. Otázky boli
zamerané na históriu, prítomnosť a atrakcie nášho mesta.
Deti si pre nich pripravili krátke
vystúpenie – ukážku toho, čo
všetko sa už v škole naučili. Na
záver starkých obdarili krásnymi
obrázkami. Počas akcie ich povzbudzovala pani riaditeľka, pani
zástupkyňa, pani vychovávateľka
a pán Richard Hergot, ktorý im
priniesol rôzne odmeny. Veľké poďakovanie patrí týmto odvážnym:
dedkovi a babke Elky Vasiľovej,
dedkovi a babke Dávida Ferenca,
dedkovi Emílie Jurigovej, babke
Sebastiána Šterbinského a babke Sarah Krassovej.
Pohyb patrí medzi základné
atribúty bytia každého človeka.
Život sa ním začína, ale aj končí.
Prelína sa zdravím aj chorobou.
Pravidelná a primeraná pohybová

aktivita je jedna z najjednoduchších ciest k zlepšeniu a udržiavaniu zdravia. Preto aj naša škola
sa stará o pravidelnú pohybovú
aktivitu „Veľkou tanečnou prestávkou“, kde si žiaci v rytme
rezkých skladieb nielen oddýchnu, zlepšia svoju náladu, ale aj
prispejú k prevencii obezity a udržaniu zdravia.
Žiaci našej školy sa zapojili
do projektu „Viem, čo zjem”, kde
sa môžu počas školského roka
zapojiť do dobrovoľných súťaží
a hrať o zaujímavé ceny pre seba
aj školu! Stále viac sa stretávame s problémom nízkej pohybovej aktivity a zvýšenému príjmu
kalórií, kvôli čomu priberáme.
Naopak, kvôli snahe udržať si dokonalú postavu alebo nesprávnej
skladbe jedálneho lístku zase trpí
naše telo podvýživou. Obezita,
podvýživa či ochorenia z nedostatku vitamínov a minerálnych
látok. To je len zlomok ochorení,
ktoré v stále väčšej miere trápia
našu populáciu. Úrad verejného
zdravotníctva pripravil novú metodiku o Význame zdravej výživy
nielen pre dospelých, ale najmä
pre deti. Práve v detskom veku
si totiž vytvárame stravovacie návyky, ktoré do významnej miery
ovplyvnia náš zdravotný stav.
„Viem, čo zjem“ reaguje na aktuálny výskyt problémov slovenských detí súvisiacich s nesprávnou výživou, akými sú nedostatky
živín či obezita. Projekt je iniciovaný spoločnosťou Nestlé Slovensko a realizovaný v spolupráci
s odborným garantom, ktorým je
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Nestlé Slovensko verí, že vďaka projektu „Viem,
čo zjem“ si deti osvoja zásady
zdravej výživy a nadobudnuté informácie budú pre ne prospešné
nielen teraz, ale aj v budúcnosti.
ZŠPožiarnická
(M.Bajusová, D.Pikulová)

Tanečný súbor „Diamant“ sa
zúčastnil a reprezentoval MČ
Košice Juh, mesto Košice a Slovenskú republiku na 5. Festivale gymnastiky zlatého veku
v Portoroži, v Slovinsku, v dňoch
2. – 8.10. 2016. Na festivale sa
zúčastnili gymnasti zo 17 krajín
Európy a Japonska. Festival sa
začal sprievodom cez mesto všetkých zúčastnených štátov podľa
francúzskej abecedy pod štátnymi vlajkami. Spolu 2 500 cvičencov. V auditóriu mesta Portorož
sa konal otvárací ceremoniál
a program, ktorý pripravila hosťujúca krajina Slovinsko. V dňoch
3., 4., 5., 10. 2016 boli pódiové
vystúpenia na námestí v Portoroži, v Bernardine a na námestí
TARTINI v Pirane, a to v podvečerných hodinách od 16:30 do 18:30
hod. Predstavilo sa 12 skupín
z Nemecka, 2 skupiny z Dánska,
4 skupiny z Portugalska, 2 skupiny z Islandu, 3 skupiny z Litvy,
13 skupín z Francúzska, 3 skupiny z Českej republiky, 4 skupiny
z Estónska, 9 súborov z Fínska,
4 súbory z Talianska, jeden súbor
z Japonska, 12 súborov z Nórska,
8 súborov z Ruska, 5 súborov zo
Švajčiarska, jeden súbor z Veľkej
Británie, 3 súbory z Lotyšska,
3 súbory zo Slovinska.
Slovenskú výpravu viedla
PaeDr. Monika Šišková, generálna sekretárka SGF v Bratislave.
Za Slovensko sa predstavili dva
súbory, tanečný súbor „Diamant“
pod vedením Ing. Alžbety Ďurišinovej a skupina Sokolskej únie
pod vedením Emílie Fialovej.
Cvičenci mali možnosť sa aktívne zúčastniť a vybrať si z 28

workshopov. Súbor „Diamant“ sa
zapojil do 3 workshopov a to salsy, národný tanec a stolný tenis.
Workshopy sa konali v dopoludňajších hodinách 3. až 5. októbra.
V auditóriu sa 6. októbra konal
GALA večer, kde sa predstavilo
17 súborov. Slovenskú republiku
v GALA programe reprezentoval
tanečný súbor „Diamant“. Vystúpenie súboru „Diamant“ bolo
16. v poradí. Naša choreografia
„Leto je čas romantiky a radosti“ na 2 víťazné skladby z EUROVÍZIE v rokoch 1967 a 1970
bola prijatá publikom s veľkým
nadšením. Diváci poznajú tieto
skladby - nielenže spievali, ale
celú choreografiu sprevádzali
búrlivým potleskom. Vedenie našej výpravy a prezident Európskej
gymnastickej únie nám blahoželali a hodnotili našu choreografiu
ako super reprezentáciu Slovenskej republiky.
V piatok 7. októbra sa konal
záverečný program, pripravený
z jednotlivých workshopov a záverečný ceremoniál. V priebehu
festivalu sa každý večer konala
„Party“ s doprovodom tanečnej
hudby a s rôznou tématikou.
Na záver môžem konštatovať,
že účel cesty bol splnený. Tanečný súbor „Diamant“ dôstojne
a s veľkým úspechom reprezentoval Slovenskú republiku, a to
dvakrát na pódiových vystúpeniach v mestách Portorož a Piran
a na GALA programe v auditóriu
mesta Portorož.
Ing. Alžbeta Ďurišinová, CSc.
vedúca tanečného súboru
„Diamant“
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STRETNUTIE JUŽANSKÝCH ŠPORTOVCOV
V mesiaci november 2016 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie južanských športovcov - účastníkov 93. ročníka Medzinárodného Maratónu Mieru
a 15. ročníka medzinárodnej Seniorolympiády. Pozvanie starostu MČ Košice – Juh JUDr. Jaroslava Hlinku prijal aj
prezident Maratónskeho klubu Košice
Dr. Štefan Daňo. Všetky maratónske
kategórie boli zastúpené aj športovcami z Juhu, pretože šport neodmysliteľne
patrí do našej mestskej časti.

V minulom roku, kedy sa Košice pýšili titulom Košice EMŠ 2016, MČ Košice
– Juh bola organizátorom medzinárodnej Seniorolympiády. V celkovom poradí naši seniorskí športovci na domácej
pôde získali krásne prvé miesto. O príjemnú hudobnú atmosféru stretnutia
sa postarali študenti a pedagógovia
Základnej súkromnej umeleckej školy
na Miškoveckej ul. v Košiciach.
-r-

VEĽKÝ ŠPORTOVÝ DEŇ

X. jubilejný ročník hokejového turnaja

POZVÁNKA

Mestská časť Košice Juh srdečne pozýva všetkých nadšencov
ľadového hokeja
dňa 21. januára 2017 (sobota)
na jubilejný X. ročník hokejového turnaja amatérskych družstiev o pohár starostu MČ Košice – Juh na ľade T-Systems ŠZA
na Alejovej ul. č. 2 v Košiciach od 8.00 hod. Spoluorganizátorom
turnaja je mesto Košice, hlavným sponzorom je FORDSZILCAR,
HCKošiceaT-SystemsSlovakias.r.o.
Čaká vás deň plný zážitkov, spomienok a stretnutí.

Tohto roku to bolo už tretíkrát, keď
sa s letnou sezónou lúčime „Veľkým
športovým dňom”. V T-Systems Športovo–zábavnom areáli sa opäť stretli
futbalové družstvá, ktoré si zmerali
svoje sily v dopoludňajších hodinách.
Stretli sa tu družstvá, ktoré pravidelne
navštevujú tento areál, ale aj nové,
a taktiež sme my postavili súťažné
družstvo pod názvom Sme tu pre vás
a obhajovali sme minuloročné víťazstvo.
Bojovalo sa s maximálnym nasadením a čo nás najviac potešilo - bez vážnejšieho zranenia. Do finále sa dostalo
družstvo Caffe bar Jimmy´s a minuloročný obhajca víťazstva. Po tvrdom, ale
fair play boji sa víťazom stali chlapci
z tímu Caffe bar Jimmy´s. Na druhom
mieste skončili futbalisti Sme tu pre
vás a tretí boli chlapci družstva Sporting. Za najlepšieho hráča turnaja sme
vyhodnotili V. Tureka a brankára M. Mihaloviča. Ceny pre najlepšie družstvá
prišiel odovzdať pán starosta Jaroslav
Hlinka.

Počas futbalového turnaja sa súbežne súťažilo v skate parku, a to na
II. ročníku CAV JAM na BMX bicykloch.
Jazdilo sa formou Jamu + best tricku. Aj
tu súťažiaci bojovali o pohár starostu
MČ Košice Juh. Nie je už žiadnou novinkou, že golf má svoje miesto v T-S ŠZA
na Alejovej ul. Aj tu sme sa definitívne
rozlúčili s letnou sezónou, ako inak, III.
ročníkom golfového turnaja o pohár
starostu MČ Košice Juh. Turnaj začal
postupným štartom, tempo hry a hernú stratégiu si určoval každý hráč sám.
Príjemná nálada a pohoda sa niesla
celým turnajom od začiatku až do konca. Víťazom sa stal hráč s najnižším
súčtom úderov na všetkých jamkách.
Mená výhercov:
1. miesto: Makranský Andrej
2. miesto: Chudý Milan
3. miesto: Eliáš Vlado
Najmladším hráčom sa stala Saška.
Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše
pozvanie a tešíme sa na stretnutie
s vami aj naďalej.
-vr-

JESENNÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV

Seniori z MČ Košice – Juh prežívajú jeseň života aktívne, čo dokázali aj na Jesenných športových hrách seniorov, ktoré sa konali 2. – 3. novembra 2016. Podujatie
prišiel podporiť aj starosta MČ Košice –Juh JUDr. Jaroslav Hlinka. Na úvod zaželal
súťažiacim veľa úspechov, ocenil ich chuť športovať, aj ich životný elán, ktorý prejavujú aj na iných športových podujatiach, dokonca aj medzinárodného charakteru.
Na záver podujatia si víťazi jednotlivých disciplín odniesli diplom a medailu.
Výherná listina:
Šípkyženy
1. Petrová Marta
Buday Tibor
2. Lipková Margita
3. Šáreková Mária

1.

Šípkymuži

2. Večeřa Boleslav
3. Fabián Tibor

Stolnýtenisženy
1. Ozorovská Janka
2. Šáriová Katarína
3. Katunská Vierka

Stolnýtenismuži
1. Simko Ján
2. Večeřa Boleslav
3. Mihók Jozef

Bowlingženy
1. Havlíková Jarmila
2. Petrová Marta
3. Lipková Margita

Bowlingmuži
1. Gemeri Pavol
2. Doboš Imrich
3. Adam Alexander
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