Vážení Severania!
Príprava nových volieb do orgánov samosprávy je obdobím, kedy
sa väèšina z nás aspoò na chví¾u zamyslí a položí si otázku, èo sa
za uplynulé obdobie udialo, zmenilo, podarilo udrža, vybudova èi
zlepši. Sú veci okolo nás, ktoré sa dejú ako keby automaticky a ani
si ich neuvedomujeme. Náš záujem väèšinou pritiahnu vtedy, keï
nám nieèo chýba alebo nefunguje správne. Takto sme uvažovali,
keï sme zaèali tvori koncepciu a snažili sa identifikova to, èo na
Severe obèania potrebujú. Prišli sme s novou víziou ochráni to
dobré, zlepši fungujúce a prinies chýbajúce prvky do mozaiky.
Každý obèan vo svojom okolí má svoj problém, s ktorým sa každodenne stretáva, ako napríklad jama plná vody
pred vchodom. Chápem, že takýto obèan nebude ma záujem o kultúru èi šport a áno, dávam mu za pravdu. Je
to problém, ktorý mu každý deò komplikuje život a my na úrade sa vám snažíme vyhovie v každom smere.
Alfou - omegou sú samozrejme kompetencie, ktoré nám èasto komplikujú naše plány, no aj napriek tomu,
h¾adáme riešenia ako urobi všetko preto, aby sa Sever zve¾aïoval. Preto vám nebudem s¾ubova
momentálne nesplnite¾né. Kompetencie, financie, vlastnícke a majetkové vzahy k daným veciam sú základ na
to, aby sa mohlo nieèo zaèa robi a pokia¾ sa táto záležitos nezmení, budeme ma aj naïalej zviazané ruky.
Musí sa zmeni v prvom rade systém rozde¾ovania financií mesta. Verte mi, ja ako aj úrad sa budeme snaži
urobi maximum, aby sa tieto vzahy, kompetencie zmenili a verím, že najväèšie, doposia¾ neriešené problémy
sa stanú už èoskoro minulosou - príklad: vnútroblokové priestory, chodníky, parkovanie. Ak má niekto záujem
môžete si pozrie èinnos úradu na webovom sídle www.kosicesever.sk, kde vám predkladám odpoèet za moje
volebné obdobie, pretože ako vyššie uvádzam, tímová práca je základ a bez mojich zamestnancov by som to
nedokázal.
Dovolím si vyjadri aj takouto formou poïakovanie zamestnancom úradu, ktorí prispievajú k rozvoju mestskej
èasti. Ïakujem, patrí aj poslancom miestneho zastupite¾stva, ktorí svojimi návrhmi a aktívnym prístupom
napomáhajú, k èo najlepšiemu fungovaniu našej mestskej èasti. Rovnako si zaslúžite poïakovanie aj vy,
obèania, ktorí nám svojimi podnetmi pomáhate odstraòova, a tak zároveò zlepšova nedostatky v našej
mestskej èasti. A v neposlednom rade, v mesiaci, ktorým je október, nemôžem zabudnú ani na našich
najdôležitejších a nimi sú seniori, naši rodièia, naši starkí. Ako je známe, október je mesiac úcty k starším,
a preto mi dovo¾te, vy naši najmilší, aby som vám aj tu poïakoval a vzdal úctu za to, že ste, za vaše ctené rady,
skúsenosti, za vás. Prajem vám všetkým ve¾a zdravia, lebo to je najdôležitejšie, porozumenia a rodinnej
pohody. Nezabúdajme na našich najbližších, uctievajme si ich, a to nie len v tento mesiac ale po celý život.

Marián Gaj - starosta Mestskej èasti Košice-Sever

Predseda Národnej rady Slovenskej
republiky rozhodnutím è. 203/2018
Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí urèil, že vo¾by do
orgánov samosprávy obcí sa budú
kona v sobotu 10. novembra 2018.
V Košiciach budeme voli primátora
mesta,
poslancov mestského
zastupite¾stva, starostov mestských
èastí a poslancov miestnych
zastupite¾stiev.

Voliè môže voli len v mestskej èasti
svojho trvalého pobytu vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname volièov je
zapísaný.
Voliè je povinný po príchode do
volebnej miestnosti preukáza
okrskovej volebnej komisii svoju
totožnos predložením obèianskeho
preukazu alebo dokladu o pobyte pre
cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia
zakrúžkuje poradové èíslo volièa
v zozname volièov a vydá volièovi
prázdnu obálku opatrenú odtlaèkom
úradnej peèiatky mestskej èasti a štyri
hlasovacie lístky, a to hlasovací lístok
pre vo¾by do miestneho zastupite¾stva,
hlasovací lístok pre vo¾by do
mestského zastupite¾stva, hlasovací
lístok pre vo¾by starostu mestskej èasti
a hlasovací lístok pre vo¾by primátora
mesta. Hlasovací lístok pre vo¾by do
mestského zastupite¾stva a hlasovací
lístok pre vo¾by primátora mesta sú
oznaèené na ¾avom okraji farebným
pruhom.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky
potvrdí voliè v zozname volièov
vlastnoruèným podpisom.
Každý voliè sa musí pred hlasovaním
odobra do osobitného priestoru
urèeného na úpravu hlasovacích
lístkov. Volièovi, ktorý nevstúpi do
osobitného priestoru urèeného na
úpravu hlasovacích lístkov, okrsková
volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre vo¾by do
miestneho zastupite¾stva a na
hlasovacom lístku pre vo¾by do
mestského zastupite¾stva môže voliè
zakrúžkova najviac to¾ko poradových
èísiel kandidátov, ko¾ko poslancov má
by v príslušnom volebnom obvode
zvolených. (Poèet poslancov, ktorý sa
volí vo volebnom obvode je uvedený
na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre vo¾by
sta ro st u m e st s ke j èa st i a n a
hlasovacom lístku pre vo¾by primátora
mesta môže voliè zakrúžkova
poradové èíslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore urèenom na
úpravu hlasovacích lístkov vloží voliè
do obálky jeden hlasovací lístok pre
vo¾by do miestneho zastupite¾stva,
jeden hlasovací lístok pre vo¾by
starostu mestskej èasti, jeden
hlasovací lístok pre vo¾by do
mestského zastupite¾stva a jeden
hlasovací lístok pre vo¾by primátora
mesta.
Na požiadanie volièa mu okrsková
volebná komisia vydá za nesprávne
upravené hlasovacie lístky iné.
Nesprávne upravené hlasovacie lístky
vloží voliè do schránky na odloženie
n e p o u ž i t ýc h a l e b o n e s p ráv n e
upravených hlasovacích lístkov.
Voliè, ktorý nemôže sám upravi
hlasovací lístok pre zdravotné
postihnutie alebo preto, že nemôže
èíta alebo písa a oznámi pred

hlasovaním túto skutoènos okrskovej
volebnej komisii, má právo vzia so
sebou do priestoru urèeného na
úpravu hlasovacích lístkov inú
spôsobilú osobu, aby pod¾a jeho
pokynov a zákona upravila hlasovací
lístok a vložila do obálky. Obidve osoby
pred vstupom do osobitného priestoru
na úpravu hlasovacích lístkov èlen
okrskovej volebnej komisie pouèí
o spôsobe hlasovania a o skutkovej
podstate trestného èinu marenia
prípravy a priebehu volieb. Èlenovia
okrskovej volebnej komisie nesmú
volièom upravova hlasovacie lístky.
Voliè, ktorý nemôže pre zdravotné
postihnutie sám vloži obálku do
volebnej schránky, môže požiada, aby
obálku do volebnej schránky v jeho
prítomnosti vložila iná osoba, nie však
èlen okrskovej volebnej komisie.
Voliè, ktorý sa nemôže dostavi do
volebnej miestnosti zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov, má právo
požiada mestskú èas a v deò konania
volieb okrskovú volebnú komisiu
o vykonanie hlasovania do prenosnej
volebnej schránky, a to len v územnom
obvode volebného okrsku, pre ktorý
bola okrsková volebná komisia
zriadená.
Voliè je povinný odloži nepoužité
alebo nesprávne upravené hlasovacie
lístky do zapeèatenej schránky na
odloženie nepoužitých alebo
nesprávne upravených hlasovacích
lístkov, inak sa dopustí priestupku, za
ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Mestská èas Košice – Sever uverejòuje pod¾a § 178 ods. 2 zákona è. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre vo¾by starostu mestskej èasti:
Poradové èíslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany
1.
2.
3.
4.

Marián Gaj, 49 r., starosta, Šport do Košíc a na východ
Pavol Mutafov, PhDr., 64 r., riadite¾ UPSVaR, Smer – sociálna demokracia
Štefan Surmánek, PhDr.,CSc., 65 r., SZÈO, Kotleba – ¾udová strana naše Slovensko
František Ténai Ing., 49 r., manažér, predseda obèianskeho združenia, Kresanskodemokratické hnutie, Nova, Obèianska
konzervatívna strana, Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (o¾ano), Sloboda a solidarita, Sme rodina - Boris Kollár, Spolu - obèianska
demokracia, Strana maïarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

Mestská èas Košice – Sever uverejòuje pod¾a § 173 ods. 2 zákona è. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre vo¾by do miestneho zastupite¾stva
pod¾a jednotlivých volebných obvodov:
Poradové èíslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany
1.
2.
3.
4.

Peter Blišan, doc., Ing., PhD., MBA, 46 r., vysokoškolský pedagóg, Šport do Košíc a na východ
Dagmar Kažimírová, MVDr., 52 r., uèite¾ka, Progresívne Slovensko
Tomáš Kišiday, Ing., 51 r., stredoškolský uèite¾, nezávislý kandidát
Ladislav Kuczik, Ing., 51 r., ekonóm, Kresanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Spolu –
obèianska demokracia, Strana maïarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
5. Alena Martonová, Mgr., 43 r., vychovávate¾ka, Komunistická strana Slovenska
6. Pavol Mutafov, PhDr., 64 r., riadite¾ UPSVaR, Smer – sociálna demokracia
7. Marián Pilát, Ing., MBA, 30 r., ekonóm, Šanca
8. Martin Rogovský, Mgr., 41 r., manažér, Kresanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Spolu –
obèianska demokracia, Strana maïarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
9. Eva-Maria Rošková, Mgr., 43 r., samostatná radkyòa, Smer – sociálna demokracia
10. Mária Sadovská, Mgr. 54 r., uèite¾ka, Kresanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Spolu –
obèianska demokracia, Strana maïarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
11. Mária Tomášová, Ing., 56 r., inžinierka, Kresanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Spolu –
obèianska demokracia, Strana maïarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
12. Vladimír Vágási, Mgr., 56 r., manažér, Most - Híd
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

Poradové èíslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Viliam Beòo, Ing., 57 r., inžinier – odborný referent verejného obstarávania, Kresanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita,
Sme rodina – Boris Kollár, Spolu – obèianska demokracia, Strana maïarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
Attila Boldi, 49 r., manažér, Most - Híd
Jozef Filipko, Ing., 52 r., kontrolór, Kresanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Spolu – obèianska
demokracia, Strana maïarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
Jozef Horváth, 69 r., operný spevák, Naj – nezávislos a jednota
Štefan Kertés, Ing., 46 r., zdravotnícky záchranár, Smer – sociálna demokracia
Monika Kokošková, 41 r., marketingová manažérka, Kresanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár,
Spolu – obèianska demokracia, Strana maïarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
Marián Macej, MUDr., MPH, 51r., riadite¾, Most - Híd
Róbert Mamèak, 46 r., podnikate¾, Šport do Košíc a na východ
Peter Matta, Ing., 39 r., manažér, Most - Híd

Pokraèovanie na nasledujúcej strane!

10. Jaroslav Nináè, PhDr., 68 r., dôchodca, nezávislý kandidát
11. Lukáš Novák, Bc., 28 r., manažér, Kresanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Spolu – obèianska
demokracia, Strana maïarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
12. Štefan Surmánek, PhDr.,CSc., 65 r., SZÈO, Kotleba – ¾udová strana naše Slovensko
13. Bartolomej Szabó, Ing., 41 r., strojný inžinier, Kresanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Spolu –
obèianska demokracia, Strana maïarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
14. Jana Škorcová , 45 r., dermatologièka, Národná koalícia
15. Miroslav Vrážel, Ing., LL.M., 37 r., development manager, Obyèajní ¾udia a nezávislé osobnosti (o¾ano)
Vo volebnom obvode sa volia 5 poslanci.
Poradové èíslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany
1.
2.

¼ubica Agyagosová, Mgr., 65 r., dôchodkyòa, Most - Híd
Milan Baraník, Ing., 54 r., stavebný inžinier, Kresanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Spolu –
obèianska demokracia, Strana maïarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
3. Marián Bednarèík, Ing., 55 r., inšpektor práce, Smer – sociálna demokracia
4. Bohumil Bielik, MUDr., 29 r., veterinárny lekár, Most - Híd
5. Alena Dubinová, Ing., 61 r., chránená dielòa ekonóm, Komunistická strana Slovenska
6. Magdaléna Harèariková, 68 r., dôchodkyòa, Slovenská národná strana
7. Pavol Holeèko, 38 r., logistik – manager, Kresanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Spolu –
obèianska demokracia, Strana maïarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
8. Róbert Kukoricás, 52 r., elektrotechnik, Kresanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Spolu –
obèianska demokracia, Strana maïarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
9. Vladimír Puškár, Ing., 38 r., obchodný manažér, Kresanskodemokratické hnutie, Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár,
Spolu – obèianska demokracia, Strana maïarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
10. Miroslav Sabol, 28 r., projektový manažér, Šanca
11. Anton Švajlen, 52 r., prijímací technik, Progresívne Slovensko
12. Andreja Takáèová, JUDr., 63 r., právnièka, nezávislá kandidátka
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

Vážení priatelia,
pomáha je jedna z najkrajších a najvzácnejších vlastností, ktorú èlovek môže rozvíja.
Pomáha sociálne slabším, starším ¾uïom s obmedzenými zdravotnými schopnosami je
našou prácou, hlavne však poslaním. Práca zamestnancov oddelenia sociálnych vecí,
zariadenia opatrovate¾skej služby aj opatrovate¾skej služby, je o ¾udskosti, láske, tiež však
o nároènej práci. Práci, ktorá si zasluhuje vïaku a úctu.
Vyjadrujem svoje presvedèenie, že aj vïaka nášmu spoloènému profesionálnemu
a ¾udskému prístupu, sa budú sociálne služby v našej mestskej èasti rozvíja a ïalej
napredova.
Mgr. Zdenka Sloviková
vedúca odd. sociálnych vecí

Terénna forma sociálnej služby v domácom
prostredí je ve¾mi žiadanou službou.
Pomáhame òou klientovi pri riešení
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu, alebo z dôvodu
dovàšenia dôchodkového veku. Je
efektívnym nástrojom na zotrvanie
odkázaných ¾udí v prirodzenom domácom
prostredí. Mestská èas Košice – Sever
p o s k y t u j e o p at ro vate ¾ s k ú s l u ž b u
obyvate¾om mestských èastí: Sever, Staré
mesto, Džung¾a, Kaveèany, ahanovce
a Sídlisko ahanovce. Prostredníctvom
kvalifikovaného tímu opatrovateliek
poskytujeme odbornú opateru, pomoc
a starostlivos v domácom prostredí
a u¾ahèenie života v rodine pri zvládaní
nepriaznivého stavu opatrovaného.
Jedným z úkonov opatrovate¾skej služby je
tiež donáška obeda do bytu prijímate¾a,
ktorá je zabezpeèovaná zamestnancom
opatrovate¾skej služby, prostredníctvom
jednotných termoobedárov, ktoré za
úèelom skvalitnenia tejto služby, zakúpila
pre prijímate¾ov mestská èas. Táto
sociálna služba sa v tomto roku teší ve¾kej
ob¾ube. Ponúkame Vám preh¾ad nárastu
donáškových obedov za obdobie 3 rokov.

V zariadení opatrovate¾skej služby sa
poskytuje sociálna služba na urèitý èas
plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej
nemožno poskytnú opatrovate¾skú
službu. Ide o celoroènú pobytovú formu
sociálnej služby, na urèitý èas pre 15
prijímate¾ov so snahou vytvára “druhý
domov”.
Poskytujeme 24-hodinovú opatrovate¾skú
starostlivos. Súèasou poskytovaných
služieb je tiež realizovanie záujmových
èinností, s cie¾om aktivizova a rozvíja
schopnosti a zruènosti prijímate¾ov,
v súlade s ich individuálnymi plánmi.
Snahou je u prijímate¾ov podporova
rozvoj:
tvorivosti
verbálnych a neverbálnych prejavov
pohybových zruèností
kognitívnych schopností
Pri priaznivom poèasí sú mnohé aktivity
realizované v priestoroch záhrady
a altánku. Samotní prijímatelia sa zapájajú
do drobných prác (napr. starostlivos

o záhradku, kvietky, vešanie prádla a pod.).
Viaceré aktivity realizujeme v spolupráci
s inými organizáciami a inštitúciami
pôsobiacimi v našej mestskej èasti (napr.
so Šp eciáln ou základ n ou školou,
Odborárska 2, Detským klubom zdravotne
postihnutých detí a mládeže, ahanovské
riadky 23, Obèianskym združením Košicki
Špivaci atï.).
Návštevy rodiny a priate¾ov sú kedyko¾vek
samozrejmosou. Klienti s príbuznými si
môžu užíva pokojné prechádzky a relax
v našej záhrade. V letných mesiacoch
prešlo zariadenie viacerými zmenami
a èiastoènou stavebnou úpravou. V prízemnom podlaží sme vyma¾ovali izby,
vykonali sanáciu stien (z dôvodu spodných
vôd), na izbách sme osadili nové dvere. Cez
skupinku dobrovo¾níkov z radov obèanov aj
zamestnancov, ktorí ochotne venovali svoj
vo¾ný èas prácam v záhrade a vyma¾ovaniu
lavièiek, sme zve¾adili tiež okolie
zariadenia. Ich dobrovo¾nú prácu a prístup
si vysoko vážime.

Zo skúseností vieme, že obèania väèšinou
nevedia, aké druhy a formy sociálnych
služieb existujú. Odporúèame, aby ste sa
najprv poradili a až potom požiadali
príslušný úrad o posúdenie odkázanosti.
Využite základné sociálne poradenstvo,
ktoré poskytuje oddelenie sociálnych vecí,
v èase úradných hodín. Pre osoby so
zdravotným postihnutím sú k dispozícii
špecializované sociálne poradne pod¾a
druhu zdravotného postihnutia, ktoré
prevádzkujú mimovládne organizácie
s príslušnou akreditáciou.

Verejní poskytovatelia:
pre klientov s trvalým pobytom v MÈ
Dargovských hrdinov a Košická Nová Ves:
Mestská èas Košice – Dargovských
hrdinov, Dvorkinova 7, Košice
pre klientov s trvalým pobytom v MÈ Juh,
Nad jazerom, Krásna, Barca, Šebastovce
a Vyšné Opátske:
Mestská èas Košice – Juh, Smetanova 4,
Košice
pre klientov s trvalým pobytom v mestskej èasti Sever, Staré mesto, Džung¾a, Kaveèany, ahanovce a Sídlisko ahanovce:
Mestská èas Košice – Sever, Festivalové
námestie 2, Košice
pre klientov s trvalým pobytom v mestskej èasti Západ, Sídlisko KVP, Luník IX.,
Myslava, Šaca, Lorinèík, Pereš a Po¾ov:
Mestská èas Košice – Západ, Trieda SNP
39, Košice

Pýtate sa, ako na to? Ak ste dôchodca
s trvalým pobytom v našej mestskej èasti,
príspevok na stravovanie (viï. tabu¾ka è.1)
si môžete uplatni tak, že vyplnenú a podpísanú Žiados o poskytnutie príspevku
na stravovanie dôchodcu spolu s potrebnými prílohami, doruèíte na Miestny
úrad, oddelenie sociálnych vecí. K žiadosti
o príspevok na stravovanie musí dôchodca
doloži obèiansky preukaz, rozhodnutie
o výške dôchodku a èestné vyhlásenie,
o tom, že nemá iný príjem.
Pre tých, pre ktorých je dochádzanie do
jedálne vzh¾adom na vzdialenos
problematické, prípadne sú celkom
imobilní, je tu ve¾mi rozšírená služba
donášky do domu prostredníctvom
opatrovate¾skej služby. Podrobné
informácie Vám ochotne poskytnú naši
zamestnanci.

Pri príležitosti okrúhlych životných jubileí
navštívil našich oslávencov v zariadení
opatrovate¾skej služby starosta Marián
Gaj. S prianím všetkého najlepšieho
pozdravil osobne každého oslávenca
a odovzdal každému z nich blahoželanie
a malý darèek.
Vš e t ko n a j l e p š i e p ra j e m e t ý mto
jubilantom:
Géciovej Agnese 85 rokov
Štrbovej Margite 90 rokov
Simèákovej Anne 80 rokov
Féherovi Benjamínovi 80 rokov
Demèákovi Františkovi 85 rokov

Neverejní poskytovatelia:
Homo Homini, n.o., Kpt. Nálepku 1, Košice
Zborová diakonia Cesta nádeje, Mlynská
23, Košice
Arcidiecézna charita Košice, cirkevná
organizácia, Kontaktné miesto- Poštová
è. 15, Košice,
Seniorka, n.o, Hviezdoslavova 7, Košice

Krásneho životného jubilea sa dožila aj
naša dlhoroèná klientka opatrovate¾skej
služby, pani JUDITA GRUNBERGEROVÁ.
Srdeène blahoželáme!

Naša mestská èas je rozlohou najväèšia a k
tomu má i primeraný poèet problémov.
Namiesto ich analýz a suchých štatistík
vám prinášame krátky poh¾ad spä na
niektoré dôležité oblasti rozvoja mestskej
èasti a èo sa v nich podarilo za
predchádzajúce obdobie zlepši.
S rastúcim poètom mladých rodín sa
potreba obnovy ihrísk pre našich
najmenších stala jednou z priorít.
Postupne sme pripravili zámery a obnovili
detské ihriská v lokalitách Krupinská,
Hroncova park, Polianska, Národná trieda,
Park duklianskych obetí, Gerlachovská,
Cesta pod Hradovou, Študentská, Kisdyho,
Hlinkova, Park obrancov mieru a doplnili
hracie prvky v ïalších troch lokalitách.
Športové plochy – nie, že by ich nebolo,
skoro každý väèší dvor ich mal. Postupne
zarastali burinou, kovové ståpiky
korodovali a konèili v zbere. Nová
generácia si však už nemala kam ís kopnú
èi hodi loptu. Iné pohybové aktivity na
tom boli obdobne. Zaèali sme postupne
obnovova priestory na pohybové aktivity
a reagova na nové trendy. Pribudli fitness
prvky v lokalitách Park Hroncova, Park
duklianskych obetí, Krupinská a Cesta pod
Hradovou. Nové workoutové zostavy sú
v Parku duklianskych obetí, na Študentskej
a Anièke. Na Národnej triede a Èárskeho
ulici sú zrekonštruované a oplotené plochy
pre loptové hry s bezpeènou dopadovou
plochou.

V rámci obnovy verejných priestorov sme
venovali pozornos i zeleni a parkovým
chodníkom. V spolupráci so Správou
mestskej zelene v Košiciach sa snažíme
prinavráti týmto plochám funkènos
a oddychovú funkciu. Takto sa obnovila
èas parkových chodníkov na ulici
Obrancov mieru a Hlinkovej.
Aj napriek skutoènosti, že otázka držania a
pohybu psov èasto polarizuje názory
obèanov a niekedy je dokonca zdrojom
konfliktov, bolo potrebné sa touto témou
citlivo zaobera a h¾ada primerané
riešenia. Postupne pribudli ohradené
plochy pre vo¾ný pohyb psov v lokalitách
Hroncova park, Park duklianskych obetí,
Krupinská a Cesta pod Hradovou, ktoré
postupne dopåòame o výcvikové prvky.
Doprava na Severe má za sebou
turbulentné obdobie obmedzení,
obchádzok, rozkopaných križovatiek a ulíc
pri modernizácii elektrièkových tratí.
Obnovili sa elektrièkové trate na uliciach
Komenského a Nìmcovej vrátane
infraštruktúry a komunikácií. Ku kultúre
cestovania prispela i postupná demontáž
a výmena starých prístreškov na autobusových zastávkach, ktorú zabezpeèovala
mestská èas v spolupráci s mestom
Košice. Postupne sa realizujú obnovy
inžinierskych sietí a ukladanie nových
pripojení našich domácností, ktoré sa
nezaobídu bez rozsiahlych prekopávok
chodníkov a ciest. Práve technický stav
komunikácií je jedným z najväèších
problémov a pravidelnou témou, ktorú

Vodièov a hlavne rodièov, ktorí autom
privážajú svoje ratolesti do základnej školy
na Hroncovej ulici prekvapilo zaèiatkom
školského roka nové dopravné znaèenie
znamenajúce zjednosmernenie ulice.
Mestská èas Košice - Sever na základe
požiadaviek obèanov i vedenia školy
pripravila dopravné riešenie, ktoré po
odsúhlasení dopravným inšpektorátom
bolo zaslané mestu Košice na realizáciu.
Zavedenie novej organizácie dopravy bolo
èasovo koordinované s plánovanou
výmenou asfaltového povrchu. Následne
pribudli zvislé dopravné znaèky a postupne
i vodorovné dopravné znaèenie. Prvé
školské dni preverili nové riešenie a ohlasy
potvrdili zlepšenie situácie hlavne poèas
náporu v špièke. Dopravná situácia pri
škole je preh¾adnejšia a riziko kolízií sa
znížilo, èo prispelo k zvýšeniu bezpeènosti
našich detí každodenne dochádzajúcich do
školy.

rieši vedenie mestskej èasti s mestom
Košice. Aj keï sa niektoré úseky ciest
obnovili, zoznam požiadaviek je dlhý.
Dôležitou otázkou ostáva tiež riešenie
zabezpeèenia údržby a správy niektorých
vnútroblokových komunikácií. Sever riešil i
dôležitú otázku pripojenia sa k spoplatnenému mestskému parkovaciemu
systému. Výsledkom dlhých príprav
a rokovaní bolo koneèné „nie“, ktoré
znamenalo, že obyvatelia Severu plati
nebudú. Hranièná oblas Severu sa stala
„nárazníkovou zónou“, kam sa presunula
èas automobilov z centra a nerealizovala
sa výstavba viac ako 300 nových
parkovacích miest. Chýbajúce kapacity
v statickej doprave tak riešime v rámci
obmedzených možností mestskej èasti.
Nové parkoviská pribudli v lokalite
Obrancov mieru, Vodárenská, Študentská
– Odborárska, Kisdyho a Krupinská. Ïalšia
výstavba sa pripravuje v lokalite
Podhradová a Študentská. V spolupráci
s mestom Košice Mestská èas pripravila
zjednosmernenie ulice Hroncova, èím sa
zlepšila organizácia dopravy a hlavne
bezpeènos pri základnej škole.
Touto cestou chceme poïakova každému,
kto pomohol, spolupracoval, dal nám
spätnú väzbu èi upozornil na problém.
Ve¾kým prínosom je spolupráca s miestnymi komunitami a je bada výrazný posun
vo vnímaní nášho okolia. Z anonymného
verejného priestranstva sa stal „Náš dvor“
a ak v tom budeme spoloène pokraèova,
tak budeme ma krajší celý „Náš Sever“.

V priebehu minulých rokov Mestská èas
Košice - Sever postupne odstránila
sedemnás starých a nevzh¾adných
prístreškov na autobusových zastávkach.
Tie boli nahradené modernými
presklenými prístreškami, ktoré na základe
zmluvy s mestom Košice osadila
spoloènos J.C. DECAUX SLOVAKIA.
V tomto roku pribudli ïalšie štyri nové
prístrešky: Stará spišská cesta – zastávka
Krupinská, Watsonova – zastávka
Obchodná akadémia, Èerme¾ská cesta –
zastávka Letecká a pri detskej historickej
železnici zastávka Èerme¾. Okrem týchto
prístreškov je v pláne na tento rok
i zastávka autobusov Suchodolinská.
Celkovo tak bolo na území našej mestskej
èasti osadených dvadsadva nových
konštrukcií. Týmto však úsilie o zlepšenie
technického a estetického stavu našich
zastávok nekonèí a už pripravujeme návrhy
na výmeny v ïalších lokalitách.

Pre podporu zdravého životného štýlu
a vytváranie podmienok pre športové
a pohybové aktivity všetkých našich
obèanov sa v posledných rokoch na území
Mestskej èasti Košice - Sever podarilo
zrealizova viacero zámerov. Nové fitness
prvky, workoutové zostavy a športové
plochy sa postupne stávajú súèasou
našich dvorov a verejných priestranstiev.
V roku 2018 pribudla na Severe ïalšia
športová plocha - zrevitalizované ihrisko
v lokalite Èárskeho ulice. Bezpeèné
oplotené športovisko s gumovým povrchom je urèené pre loptové hry. Ihrisko
lemuje komunikaèný priestor s lavièkami
a odpadkovými košmi. Finanèné prostriedky vo výške 30 000,- €, pre tento
zámer, poskytla Mestská èas Košice -

Tento slogan bol ústrednou témou Európskeho týždòa mobility pre rok 2018
a vyzýval k využívaniu rôznych druhov dopravy a ich vzájomného
kombinovania. Dopravný podnik mesta Košice na podporu tejto myšlienky
zaviedol novinku v podobe prvého cyklobusu na linke è.14. Obèania mohli
cyklobus zaèa využíva od 22. septembra poèas vo¾ných dní do nedele
4.novembra 2018 na linke 14J. Nástup a výstup s bicyklom je zatia¾ možný len
na Severe, a to na zastávkach: Havlíèkova, Alpinka a Jahodná chata. Veríme,
že aj táto novinka bude pokraèova i v ïalšej sezóne a zvýši záujem Košièanov
o spoznávanie krás našej mestskej èasti na bicykli.

Sever Správe mestskej zelene v Košiciach
ako správcovi územia formou dotácie. Po
ihrisku na Národnej triede je to ïalšia
moderná plocha pre našich malých
športovcov. Okrem ihrísk pribudli v posledných rokoch fitness prvky v štyroch
lokalitách pri detských ihriskách a tri
zostavy pre workoutové cvièenie.
Realizácia týchto zámerov odzrkad¾uje
snahu mestskej èasti o podporu športu a
dopåòanie vybavenia našich dvorov pre
ïalšie aktivity.

èasti v celkovej výške 37 500,- €. Vymenilo
sa vybavenie detského ihriska Hlinkova
medzi obytnými domami è. 23 - 33,
pribudli tu nové hojdaèky, sklz,
gymnastické prvky a mobiliár. Deti budú
môc tiež využíva modernizované ihriská
na Skautskej a Letnej ulici.
Obnovený bude i chodník v dvorovom
priestore na Hlinkovej ulici, na ktorom
bude realizovaný nový povrch zo zámkovej
dlažby. Deti a rodièia vracajúci sa
z detského ihriska si už tak okrem vedierka
a lopatky neprinesú domov i blato na
topánkach. Práce realizuje Správa
mestskej zelene v Košiciach na základe
poskytnutej dotácie z programového
rozpoètu Mestskej èasti Košice - Sever.

Nadpis síce môže evokova splavovanie
Hornádu, ale naša nová loï pristála
a natrvalo kotví v lokalite Park obrancov
mieru – Národná trieda. Je urèená pre deti
a oživila ihrisko v ïalšom dvore. Nová
zostava a vybavenie ihriska nahradili
staršie nevyhovujúce èi poškodené herné
prvky. Modernizácia tohto ihriska je
prirodzeným pokraèovaním postupnej
obnovy dvorových priestorov a reakciou na
požiadavky obyvate¾ov na zabezpeèenie
príjemného prostredia, kde sa môžu hra
naše ratolesti. Rodièia už nemusia
navštevova vzdialenejšie detské ihriská
a deti sa môžu hra na svojom dvore.

Celoroèné upratovanie služba poskytovaná spoloènosou KOSIT a.s. pre
obyvate¾ov Košíc. Je to aktivita, ktorá
pomáha obèanom zbavi sa už starých
alebo nepotrebných vecí nadrozmerného
objemu, a to ich umiestnením do
ve¾kokapacitných kontajnerov (VKK)
rozmiestnených pod¾a vopred urèeného
harmonogramu na jednotlivých sídliskách.
Služba celoroèného upratovania dopåòa
služby zberných dvorov. V rámci tohto
upratovania v našej MÈ máme k dispozícii
7 ve¾kokapacitných kontajnerov a budú
rozmiestòované do novembra tohto roku.
Harmonogram a lokality nájdete na webstránke Mestskej èasti Košice - Sever
v sekcii dôležité oznamy:
https://www.kosicesever.sk/clanok/harm
onogram-rozmiestnenia
velkokapacitnych-kontajnerov-v-mckosice-sever-na-rok-2018.
Podrobné informácie o spôsobe využívania
kontajnerov a druhoch odpadov sa nachádzajú na web-stránke spol. KOSIT, a.s.
https://www.kosit.sk/obyvatelia/celorocn
e-upratovanie/.

V rámci revitalizácie detských ihrísk boli
v spolupráci so Správou mestskej zelene
v Košiciach pripravené ïalšie zámery
a správcovi boli na ich realizáciu
poskytnuté dotácie z rozpoètu mestskej

VKK sú urèené na nadrozmerný odpad
napr. stolièky, sedaèky, starý nábytok,
koberce, dosky, kuchynské linky - tento
odpad je potrebné minimalizova.
Zakazuje sa vhadzova drobný stavebný
odpad, pneumatiky, oleje, farby, obaly
z hor¾avých látok, hor¾avé kvapaliny. Do
VKK nepatrí triedený odpad (papier, plast,
kov, tetrapak, sklo) kuchynský odpad,
bioodpad. Do kontajnerov sa nesmie
vhadzova tiež odpad, ktorý spôsobuje
riziko vzniku požiaru, materiálne škody
a môže zapríèini aj vážne škody na zdraví
èloveka - tlejúci, výbušný a nebezpeèný
odpad, obaly z hor¾avých látok, hor¾avé
kvapaliny, nehasené vápno.

A ké ko ¾ ve k o tá z k y a p r i p o m i e n k y
k u m i e s t n e n i u v e ¾ ko k a p a c i t n ý c h
kontajnerov adresujte priamo na
Oddelenie rozvoja MÚ MÈ Košice – Sever
na tel.è.: 055/3957619, alebo elektronicky
prostredníctvom sekcie NAHLÁSI
PROBLÉM na stránke www.kosicesever.sk

Tešíme sa, že sme mohli osadi v poradí
druhý defibrilátor u nás na Severe.
Automatický externý defibrilátor je od
16.10.2018 osadený pri OC Merkúr a je
pripravený pre verejnos 24 hodín denne
v prípade potreby. Prvý defibrilátor bol
osadený 27.10.2017 pri OC Mier – pri
lekárni.

Život zachraòujúca zdravotnícka technika
by už mala v dnešnej modernej a rýchlo
žijúcej spoloènosti patri k štandardu.
Civilizaèné ochorenia ako napr. vysoký
krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu,
cukrovka èi obezita sa rastúcim stupòom
stresu a nezdravým spôsobom života
rapídne zvyšujú. Náhla srdcová smr môže
postihnú každého bez rozdielu veku,
pohlavia èi zdravia. Preto pri zástave srdca
môže by k¾úèovým momentom
prítomnos automatického externého
defibrilátora, ktorý dáva šancu na to
najcennejšie, šancu zachráni ¾udský život.
Boj o život sa tak stáva bojom o èas, kedy
pár minút nášho èasu môže znamena
pokraèovanie života pre tých ostatných.
AED (automatický externý defibrilátor)
j e p o è í ta èo vo r i a d e ný, b ez p e è ný
a jednoduchý zdravotnícky prístroj, ktorý
vedie záchrancu krok za krokom zvukovými
a niekedy tiež obrazovými povelmi pod¾a
naprogramovaného protokolu. Je schopný
bezchybne automaticky analyzova
elektrickú èinnos srdca, prostredníctvom
e l e k t ró d n a l e p e nýc h n a h r u d n í k
postihnutého a pokia¾ je to vhodné,
odporuèí podanie elektrického výboja.
Plne automatizovaný prístroj hlasom
komunikuje so záchrancom, vyzve ho na
ústup od tela osoby, k stlaèeniu tlaèidla
a výboj automaticky aplikuje. Poskytnú
s ním prvú pomoc môže i laik, prièom
neexistuje riziko nesprávneho použitia
prístroja.

Kultúrno - spoloèenské centrum /predtým
Denné centrum/ je miestom, kde sa jeho
èlenovia ve¾mi radi pravidelne stretávajú.
V rámci neho funguje klub Severan, ktorý
združuje seniorov nielen zo Severu, ale zo
všetkých mestských èastí, dokonca aj
z okresu Košice – okolie. Naši èlenovia tu
chodia radi z nieko¾kých dôvodov. Centrum
je naozaj živým priestorom, kde môžu
aktívne trávi svoj vo¾ný èas najrôznejšími
aktivitami. Od roku 2015 sa poèet aj
rozmanitos krúžkov v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím zvýšil
nieko¾konásobne, na dnešných 19 a všetky
sú dlhodobé, dostupné poèas „školského
roka“. Na porovnanie, v roku 2013 tu bolo
šes stálych krúžkov a kurz angliètiny bol
krátkodobý, uskutoènilo sa 10 stretnutí.
Už od r. 2015 sú jazykové kurzy dlhodobé.
Ponuka záujmových krúžkov sa riadi hlavne
potrebami a záujmom seniorov, no aj
možnosami úradu. V tejto súvislosti je
potrebné poïakova zamestnancom
úradu, no najmä starostovi MÈ Košice –
Sever Mariánovi Gajovi, pre ktorého sú
seniori srdcovkou a robí všetko pre to, aby
sa v centre cítili dobre.
Ponuka krúžkov je skutoène široká a zahàòa
rôznorodé aspekty aktivít pre seniorov.
Máme spevácky krúžok Konvalinka, ktorý
nám svojim kultúrnym programom
spríjemòuje rôzne posedenia pre seniorov
a reprezentuje našu MÈ na rôznych
celomestských podujatiach. Bohatý je
výber športových krúžkov - stolnotenisový,
strelecký, bowlingový, turistický, v roku
2015 pribudol krúžok bocce, v r. 2016
petangu a samostatný krúžok šípky. Turisti

sú zvláš aktívni: brázdia blízke i vzdialené
okolie Košíc, ale viacerí už pokorili aj
nieko¾ko štítov vo Vysokých Tatrách. Šport
je dôležitou súèasou mnohých èlenov
Severanu a je súèasou rôznych súaží
a turnajov alebo napr. aj trojboja èi
miniolympiády seniorov, ktorá zaèínala
písa svoju históriu v r. 2015. Seniori okrem
týchto konkrétnych športových disciplín
majú možnos cvièi pod odborným
doh¾adom pracovníèky Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva, na hudbu,
alebo aj sami, nako¾ko majú k dispozícii
o k re m te l o c v i è n e a j p r i e sto r s o
stacionárnym bicyklom a iným náèiním.
Šport má v našich priestoroch

nezastupite¾né miesto a aj týmto by sme
v mene starostu MÈ Košice - Sever
Mariána Gaja chceli poïakova všetkým
športovcom, ktorí sa aktívne zúèastòujú
týchto aktivít. Vïaka patrí aj Rade seniorov
a organizaènému štábu, lebo bez nich by sa
žiadna súaž neuskutoènila. Starosta plne
podporuje aktivity seniorov a my sme radi,
že máme takých akèných èlenov. Šport je
pre èloveka v každom veku dôležitý, no my
okrem športu máme aj nešportové krúžky:
spevácky krúžok Konvalinka, spoloèenské
hry, krúžky jazykov /anglického a ruského
a to rôzne úrovne/, šikovné ruky, tvorivé
dielne alebo poèítaèový krúžok, ktorý
funguje formou konzultácií. Na tvorivých
typoch krúžkov sa seniori bezo zvyšku
realizujú, kreatívne sa „vyšantia“ výrobou
rôznych drobností, z ktorých èas pri
rôznych príležitostiach a výroèiach venujú
ostatným ako darèek. Èlenky maliarskeho
krúžku rozvíjajú svoj umelecký dar pod
vedením Ing. arch. Evy Lorenzovej, a tiež
vystavujú svoje obrazy na rôznych
výstavách /Kulturpark a pod./ a tým tiež
reprezentujú našu mestskú èas. Aj im
v mene starostu ïakujeme a vyjadrujeme
úprimný obdiv ich talentu.
V KSC má priestor aj tzv. maïarská sekcia,
kde sa stretávajú naši seniori maïarskej
národnosti.
Okrem pravidelných krúžkov, KSC slúži aj
na stretávanie sa na mimokrúžkových
aktivitách, ktoré sú u seniorov ve¾mi
ob¾úbené. Najväèšej ob¾ube sa tešia oslavy
MDŽ, Dòa matiek /väèšinu osadenstva
Severanu tvoria ženy/, posedenia pri
príležitosti úcty k starším v mesiaci október
a Mikulášske a vianoèné posedenia. Tieto
akcie sú vždy hojne navštevované, panuje
tu dobrá nálada, hrá nám do tanca hudba.
Od roku 2018 vzh¾adom na nepostaèujúcu
kapacitu miest v KSC sa stretnutia pri
týchto príležitostiach konajú v T-klube,
nako¾ko máme záujem na tom, aby každý,
kto chce, mal možnos prís, zabavi sa,
porozpráva sa so svojimi rovesníkmi aj
s p. starostom a zatancova si na piesne
svojej mladosti.
Kultúrno - spoloèenské centrum nie je len
miestom oddychu a zábavy, ale aj besied
a prednášok. V uplynulom období sme sa
aj v tomto smere èinili: mali sme
prednášku spojenú s praktickými
u k á ž k a m i s e b a o b r a n y, f i n a n è n é
poradenstvo, nako¾ko vieme, že veková
kategória seniorov je vïaèným terèom
rôznych ¾udí a tí nemusia ma práve
n a j è i s t e j š i e ú m y s l y. P r a v i d e l n e
organizujeme rôzne zdravotnícke besedy,
napr. besedu spojenú s prednáškou
v rámci celoslovenskej akcie „Týždeò
mozgu“, kde sa seniori okrem iného nauèia
špecifické hry a cviky podporujúce pamä a
koncentráciu, okrem toho napr. zásady

prvej pomoci, príznaky a formy lieèenia
rôznych druhov chorôb a pod. V spolupráci
s Maticou slovenskou na Severe
organizujeme minimálne raz roène
prednášku na historickú resp. literárnu
tému /výroèie konca vojny, jubileá našich
národných budite¾ov a pod./ jednoznaène
najnavštevovanejšou besedou bola tá
z 23.4.2015 s exprezidentom SR Rudolfom
Schusterom. Kultúrno-spoloèenské

centrum bolo zaplnené do posledného
miesteèka, pán Schuster bol dojatý
záujmom našich seniorov a venoval nám
pár svojich kníh s podpisom. O rok neskôr,
22.6.2016, sme privítali na besede ïalšiu
zaujímavú osobnos, generálneho konzula
Maïarska pána Ádáma Szestaya. O tom, že
sa u nás skvele cítil, svedèí aj to, že si na
konci zaspieval s našou Konvalinkou okrem
maïarských aj slovenské ¾udovky. Jednou
z najzaujímavejších akcií posledného
obdobia bola tá s názvom “Spoznávajme
MÈ Košice – Sever dòa 23.5.2018. Akcia
bola zameraná na spoznávanie toho
najkrajšieho a najlepšieho, èo ponúka naša
mestská èas a bola zameraná najmä na
obyvate¾ov iných mestských èastí. Z MÈ
Sever sa akcie okrem Rady seniorov
z ú è a s t n i l i 3 s e n i o r i . Tra s a b o l a
prispôsobená vekovej kategórii seniorov.
Zaèali sme Botanickou záhradou, kde po
privítaní starostom MÈ Košice – Sever sa
nám odborne venoval vedúci odd.
dekoratívnej flóry Ing. Róbert Gregorek
PhD. Z Botanickej záhrady sme zamierili do
najstaršej školy na Severe, Obchodnej
akadémie na Watsonovej ulici. Vypoèuli
sme si krátku históriu tejto školy priamo
z úst jej riadite¾a Ing. Petra Orságha. Zlatým
klincom programu bola prehliadka Kalvárie
a kostola sprevádzaná odborným
výkladom Milana Kolcúna.
Pravidelné je právne poradenstvo, kde
zamestnanec právneho odd. MÚ na
základe predchádzajúceho záujmu
seniorov pripraví právne poradenstvo
z konkrétnej oblasti. Týmto prispievame
k zlepšeniu právneho povedomia seniorov,
nestanú sa tak ¾ahko obeou rôznych
špekulantov. Aj z týchto riadkov je zrejmé,
že starostovi záleží na tom, aby sa seniori
v KSC nielen zabávali, ale aj sa nauèili nieèo
praktické a užitoèné, èo im môže zlepši
život.

Kultúrno - spoloèenské centrum slúži
primárne svojim èlenom, no jeho brány sa
otvárajú aj verejnosti. Tradiènými sa stali
výstavy výtvarných diel domácich aj
zahranièných umelcov, prièom nás vždy
niektorí z nich poctia svojou osobnou
prítomnosou na výstave. Tieto akcie sa
konajú aj pre verejnos a je o ne pomerne
ve¾ký záujem. Vystavujeme aj obrázky detí
zo základných škôl na Severe (napr. pri
príležitosti MDD), ve¾konoèné a vianoèné
výstavy ich prác, ktoré majú rovnako
kladný ohlas medzi uèite¾mi, demi aj
seniormi. Deom z materských škôl na
Severe patrili aj napr. výchovné koncerty,
ktoré sme zorganizovali v spolupráci so ZUŠ
Gabriela Rovòáka. Od roku 2016 z iniciatívy
p. starostu vítame v priestoroch KSC
pravidelne novorodencov a jubilantov zo
Severu. Na novorodencov a ich rodièov
èaká malý darèek, noví malí obèania Severu
dostanú od p. starostu na pamiatku
pamätný list a rodièia kvet. Na jubilantov
èaká rovnako kvet a pamätný list.
Posedenie vždy sprevádza pár milých slov
od p. starostu a kultúrny program. Obe
tieto nové aktivity sú stále ob¾úbenejšie
a stávajú sa milou tradíciou.
V letných mesiacoch Kultúrno –
spoloèenské centrum patrí deom, opä
nielen tým zo Severu, ale z celých Košíc.
V prípade dostatoèného záujmu zo strany
rodièov sme zorganizovali aj jarný tábor.
V tábore je vždy zaujímavý program, hry,
športové zápolenia, návštevy zaujímavých
miest v Košiciach èi v ich okolí. Záujem

o tábor je najmä v lete ve¾ký, deti sa k nám vracajú a každoroène máme na organizaènú aj
programovú úroveò tábora samé pozitívne odozvy. Tábor nikdy nezabudne navštívi pán
starosta s nejakým milým prekvapením pre deti.
Aj v nasledujúcom období bude Kultúrno - spoloèenské centrum strediskom stretávania sa
jeho èlenov, miestom krúžkov a rôznych mimokrúžkových aktivít, besied, výstav
a športových zápolení. Chceme zachova doterajšiu vysokú návštevnos, ktorá svedèí
o vysokej spokojnosti našich seniorov v aktivitami v centre. Našou snahou je ich
maximálna spokojnos nielen s aktivitami v KSC, ale chceme, aby sa tu cítili príjemne.
K príjemnému posedeniu prispieva automat na výbornú kávu. Zatia¾ najnovším zlepšením
priestorov je, že sme vstupnú halu a spoloèenskú miestnos nanovo vyma¾ovali, èo si naši
seniori ve¾mi chválili.
Ak ešte nie ste našim èlenom, neváhajte a pridajte sa k nám. Spríjemnite si vo¾né chvíle,
samotu v spoloènosti vždy dobre naladených ¾udí. V prípade záujmu nás neváhajte
kontaktova na tel. è. 0917 90 90 15.

Ve¾a je na svete krásnych a drahých vecí, ale narodenie dieaa je tým najvzácnejším
pokladom, a preto slávnostné „Uvítanie detí do života“ je jedným z najmilších, ktoré
Miestny úrad Mestskej èasti Košice – Sever organizuje. Rovnako ako po minulé roky,
i v tomto roku, by starosta Mestskej èasti Košice - Sever rád slávnostne privítal našich
najmenších obèanov. Ak máte doma malého drobèeka a máte záujem zúèastni sa,
prosíme o jeho nahlásenie na Miestnom úrade Mestskej èasti Košice – Sever, alebo
vyplnenie formulára a zaslanie na email: kancelariastarostu@kosicesever.sk

Milí Severania, tak ako je u nás zvykom, aj
tento záver roka, na vás èaká nejedna
akcia. My si dobre uvedomujeme, že naše
akcie by bez vás, vašej podpory a vašej
dobrej nálady neboli možné, a preto si
ve¾mi vážime, že nám neustále prejavujete
váš záujem. Dovo¾te, aby sme vás opä
pozvali na ob¾úbené Adventné trhy,
Mikuláš èi verejné korèu¾ovanie, ktorého
presný dátum sa dozviete na webovom
sídle www.kosicesever.sk.
Roky plynú so starosami i radosami, s plnou životnou aktivitou èloveka. Až jedného dòa
je to tu: (roky sedemdesiate, osemdesiate, devädesiate,...). Urèite mnohým z vás zaklopú
v roku 2018/2019 na dvere. Starosta Mestskej èasti Košice – Sever by rád využil túto
vzácnu príležitos na to, aby vás srdeène pozval na slávnostné posedenie. Touto cestou
vám chce prejavi úctu a vïaku za vašu cestu životom.
Preto vám opä pripomíname, aby ste sa prihlásili priamo na Miestnom úrade Mestskej
èasti Košice – Sever vyplnením formulára, alebo na telefónnom èísle 055 632 47 67.
O termíne a mieste stretnutia vás budeme v priebehu roka informova.

