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Návšteva pápeža Aktuality Infoservis

Návrh poslancov na ocenenie osobností mest-
skej časti padol na úrodnú pôdu a už v priebe-

hu roka 2020 boli zastupiteľstvom prijaté pravidlá 
udeľovania jednotlivcom alebo kolektívom, ktoré sa 
významnou mierou zaslúžili o  rozvoj, propagáciu 
a zveľadenie Mestskej časti Košice – Sever a repre-
zentovali mestskú časť v oblasti vedy, školstva, kultú-
ry, umenia a športu, alebo vykonali mimoriadny čin 
v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku.

Na slávnostnom zasadnutí Miestneho zastupiteľ-
stva 28. júna 2021 starosta s  poslancami odovzdal 
ocenenie za rok 2020 Viktórii Pillárovej a Petrovi Bu-
covi, ktorých navrhla Kultúrna komisia MiZ. Slečna 
Viktória Pillárová bola ocenená v oblasti športu, kde 
dosiahla vynikajúce výsledky v  športovom karate 
v  slovenských súťažiach i  medzinárodnej repre-
zentácii Slovenska. Pán Peter Buc dostal ocenenie 
v oblasti zdravotníctvo – záchranárstvo, propagácia 
športu s  dôrazom na maratónsky beh - za jeho ce-
loživotný prínos v  týchto oblastiach a  celoživotné 
pôsobenie na domácej i zahraničnej pôde, výdrž a za 
motiváciu ďalšej generácie.

Tešíme sa už na ďalší ročník, preto pripomíname 
možnosť nominovať osobnosti za rok 2021. Predkla-
dané návrhy na ocenenie musia byť doručené do 
15. januára 2022 a musia obsahovať osobné údaje na-
vrhovaného, dôvody odporúčania a súhlas na predlo-
ženie návrhu na jeho ocenenie.

Osobnosť Mestskej časti Košice-Sever za rok 2020

Poslanci prvýkrát ďakovali  
verejne známym ľuďom na Severe

Ocenení Peter Buc a Viktória Pillárová.
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V  septembri navštívil Košice pápež František, 
ako vnímate túto udalosť z pohľadu duchovné-

ho? Zúčastnili ste sa tohto stretnutia? Ak áno, aké 
dojmy vo vás zanechalo?

Udalosť návštevy pápeža Františka v  Košiciach 
vnímam ako veľmi silné gesto svetového lídra voči 
Košičanom. Ak si pápež na návštevu vyberie nejaké 
miesto, tak je to po zrelej úvahe a porade celého tímu 
zainteresovaných. Keď som v júni roku 2017 odchá-
dzal po siedmich rokoch štúdií z  Ríma a  s  trochou 
smútku som opúšťal môj domov vo Vatikáne, tak mi 
na um ani nezišlo, že by pápež mohol navštíviť moje 
nové pôsobisko, a  to konkrétne Farnosť sv. Ondreja 
na Podhradovej v Košiciach. Je to pre mňa veľké za-

dosťučinenie, že pápež sa s  mládežou stretol práve 
na území mojej farnosti. Pre našu farnosť, ale aj pre 
celé Košice je to znamením požehnania a Božej blíz-
kosti. V tejto ťažkej dobe, ktorú žijeme, potrebujeme 
cítiť, že sme si nablízku, a to bez rozdielu na vierovy-
znanie, či svetonázor!

Pre advokáta pápežského súdu je vždy milé 
stretnúť pápeža aj mimo pracovných stretnutí, ktoré 
sa pre nás konajú pravidelne vo Vatikáne. Nemohol 
som na štadióne Lokomotíva 14. 9. 2021 chýbať, veď 
sa patrí, aby farár privítal pápeža Františka na svo-
jom území. Bol som rád, že mnohí ľudia z farnosti sa 
na tomto stretnutí zúčastnili. Prial som im totiž mať 
ten neopakovateľný pocit zo stretnutia s pápežom – 
Námestníkom Ježiša Krista na Zemi, ako mu hovo-
ríme my, katolíci. Dôležitý však nie je len dojem, ale 
hlavne slová, ktoré u nás v Košiciach zasial.

Blíži sa adventný čas, čím je pre vás výnimočný, 
resp. iný oproti zvyšku roka?

Advent je pre mňa časom očakávania. Na advent-
nom venci sa postupne zapaľujú sviece a v tme je čo-

NÁVŠTEVA PÁPEŽA FRANTIŠKA NA SLOVENSKU

Povzbudenie 
v ťažkých časoch

Tohtoročná jeseň priniesla aj do našej mestskej časti dlho očakávanú výnimočnú udalosť 
- príchod pápeža Františka. Na štadióne košickej Lokomotívy ho 14. septembra 2021 priví-
talo dokopy 23700 ľudí. Toto stretnutie zanechalo silný dojem vo všetkých zúčastnených.
Nielen k tejto výnimočnej udalosti nám povedal pár slov Dp. JCDr. Marek Ondrej, Adv. - 
farár z farnosti sv. Ondreja na Podhradovej v Košiciach.

„Nie sme tu preto, aby sme žili 
zo dňa na deň, ale aby náš život 
bol dobrodružnou výpravou.“

– Pápež František
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raz viac svetla. V živote človeka je 
dôležitý rozmer očakávania. Všet-
ko má svoj čas a aj plody zeme do-
zrievajú postupne. Len my ľudia 
chceme mnohokrát všetko hneď 
a najlepšie ešte dnes. Avšak zabú-
dame, že čas nám bol daný na to, 
aby sme sa stávali zo dňa na deň 
lepšími. Počas adventu máme 
jedinečnú príležitosť si toto uve-
domiť a hlavne sa o to snažiť. Tr-
pezlivosť a  živá nádej na lepšiu 
budúcnosť sa môžu aj pre nás stať 
svetlom, ktoré postupne prežiari 
tmu a prinesie nový deň. Pre nás kresťanov je plnosť 
dňa v Ježišovi Kristovi, ktorý ako svetlo zaháňa kaž-
dú temnotu.

Chystá sa výstavba nového pastoračného centra. 
Čo to z vášho pohľadu prinesie farnosti a farníkom?

Farnosť je v prvom rade rodinou. Každá rodina by 
mala vytvoriť aj domov. A to nemyslím len na stav-
bu. V prvom rade je dôležité, aby sa ľudia vo farnos-
ti cítili doma. Ak budú vnímať, že farnosť a Cirkev je 
ich domovom, tak sa budú snažiť postaviť si aj dom. 
Myslím si, že v našej farnosti k tomu veriaci už do-
zreli. Je teda pred nami všetkými výzva, aby sme 
pri kostole sv. Ondreja vybudovali aj dom, kde mno-
hí nájdu svoj domov. Veríme, že pandémia časom 

skončí a  že sa budeme s  ešte väčším úsilím snažiť 
budovať medziľudské vzťahy, hľadať spôsoby pomoci 
najslabším, formovať deti i mládež a viesť ich ideá-
lom dobra a krásy, podporovať rodiny a vytvoriť pre 
nich miesto, kde si vzájomne môžu odovzdávať svoje 
skúsenosti a byť si vzájomne oporou, poskytnúť prí-
strešok našim starkým a starkám, ktorí sú častokrát 
sami a mnoho ďalšieho… Chcem si priať, aby sa Pas-
toračné centrum stalo domovom pre všetkých ľudí 
dobrej vôle. Lebo Boh je Otcom všetkých a  nie len 
pokrstených či veriacich. Aj preto vyjadrujem túžbu, 
aby sme spoločne všetci zainteresovaní dali zelenú 
dielu, ktoré bude slúžiť nielen nám, ale aj mnohým 
generáciám po nás.

AKTUALITYNÁVŠTEVA PÁPEŽA FRANTIŠKA NA SLOVENSKU
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Začiatkom septembra sa usku-
točnilo stretnutie starostu, 

poslancov s  občanmi, v  rámci 
ktorého bol predstavený plán ob-
novy námestia. Názor občanov 
volených predstaviteľov MČ zau-
jíma, a preto radi privítali návrhy 

a  pripomien-
ky na to, ako 
by námestie 
Jána Mathého 
mohlo v budúc-
nosti vyzerať 
a  aké funkcie 
pre obyvateľov 
by malo spĺňať. 
Občania tak 
mali možnosť 
vyjadriť svoj 

názor formou anketových lístkov 
na mieste a tiež aj elektronicky.

Z  viac ako 70 odpovedí pria-
mo na mieste a skoro 400 online 
prevažovala požiadavka doplniť 
plochu o  zeleň, mobiliár na se-
denie a oddych, či doplniť služby 

ako cukráreň, kaviareň a pod., no 
ozývali sa aj hlasy za vybudo-
vanie podzemného parkoviska 
či parkovacieho domu. Priľahlé 
trhovisko občania by radi videli 
zmodernizované, s  väčším poč-
tom predajcov lokálnych produk-
tov. Výsledky ankety boli postú-
pené oddeleniu Útvaru hlavného 
architekta mesta Košice, a  tak sa 
urobil ďalší krok k zmene námes-
tia z prázdnej betónovej plochy na 
miesto plné života slúžiace obča-
nom.

Ďalším krokom budú architek-
tonické štúdie, ktoré sa vystavia 
a  obyvatelia si z  nich budú môcť 
vybrať, aby bol vybraný najlepší 
variant.

AKTUALITY

Na jar tohto roku bola vyhlásená daná súťaž pod 
záštitou starostu a v spolupráci s Komisiou kul-

túry pri Miestnom zastupiteľstve MČ Košice-Sever.V 
októbri bola vyhodnotená v zasadačke miestneho 
úradu. Poradie výhercov určili členovia komisie po 
hlasovaní.

Na 1. mieste sa umiestnila Etela Potočňáková,
2. miesto obsadila Gertrúda Faklová,
3. miesto získal Peter Knap a Lucia Šmidová.

Starosta MČ František Ténai a predsedníčka komi-
sie kultúry Mária Sadovská poďakovali oceneným 
za ich snahu skrášliť okolie svojho domu a bydliska, 
ocenili, že pomáhajú rozširovať zeleň a skrášľujú pro-
stredie Severu. 

Ocenení získali kvalitné rastliny do predzáhradiek 
a šeky na jarný nákup produktov v predajni Správy 
mestskej zelene v Košiciach. Pekné gesto urobil 3. 
ocenený (nebol na vyhodnotení) , ktorý sa rozhodol 

svoju výhru venovať jednej zo škôl v našej mestskej 
časti,  aby  urobila radosť školákom a okoliu.

Tešíme sa na 2. ročník súťaže. Veríme, že obyvate-
lia Severu budú inšpirovaní a hojne sa na nej zúčast-
nia. Okrem krásy, radosti a relaxu takýmto spôsobom 
prispejú k rozšíreniu zelene na Severe.

1. ročník súťaže O najkrajší kvetinový balkón alebo kvetinový 
záhon v predzáhradke

Stretnutie občanov

Revitalizácia Námestia Jána Mathého

Starosta František Ténai, predsedníčka kultúrnej komisie Mária 
Sadovská, výherkyne Etela Potočňáková, Gertrúda Faklová a Lucia 
Šmidová, prednosta Peter Luczy.
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5. júna 2021 bol pripravený špeciálny deň naj-
menších obyvateľov našej MČ. Pri príležitosti 

Dňa detí im na Aničke záchranné zložky, policajti 
a hasiči, záchranári ukázali časť svojej práce, mohli 
si namaľovať a vyzdobiť Hmyzí hotel, ktorý im ukázal 
čo-to z tajomného života hmyzu a radosť priniesla aj 
tombola.

Tým činnosť Severu v tomto roku pre najmenších 
nekončí, chceme tiež vynoviť dve detské ihriská 
vo dvore na Letnej ulici 29-43, kde sa budú dopĺňať 
herné prvky na Národnej triede 58-68, kde prebehne 
I. etapa revitalizácie ihriska. Budúci rok je plánovaná 
revitalizácia ihriska na Gerlachovskej 12-16. V  spo-
lupráci so Správou mestskej zelene mesta Košice sa 

obnovilo detské ihrisko Hlinkova 32-38, ktoré stojí 
v susedstve nového športového ihriska. Deti sa odte-
raz môžu vyhrať v novom domčeku so sklzom a hoj-
dačkou, novej vahadlovej hojdačke a dvoch pružino-
vých hojdačkách.

Deň detí na Aničke
Prišli deti a ich rodičia

Dni španielskej kultúry

Žijeme v dobe, v ktorej je náš 
život poznačený pandémiou. 

Mnohé spoločenské či kultúrne 
podujatia sa odkladajú alebo ru-
šia. Sú však aj zvyky a  tradície, 
ktorých sa vzdať nemienime, 
a preto hľadáme cesty, ako ich aj 
s  dodržaním všetkých opatrení 
zrealizovať. A tak sa aj táto jeseň 
niesla aj v  znamení Dní španiel-
skej kultúry, podujatia, ktoré kaž-
doročne pripravujú žiaci a učitelia 
Gymnázia, Park mládeže.

Najvýznamnejšou akciou je už 
tradične Košická La Rambla. kto-
rá sa už druhýkrát uskutočnila 
v škole a nie na Hlavnej ulici v Ko-
šiciach. Snahu študentov preniesť 
do Košíc život rušnej ulice v Barcelone – La Rambly 
si okrem iných v utorok 5. októbra pozreli aj vzácni 
hostia  – primátor mesta Jaroslav Polaček, vicepri-
mátorka Lucia Gurbaľová, technický poradca pre 
vzdelávanie Španielskeho veľvyslanectva Miguel 
Ángel Hernáiz Lasanta, starosta mestskej časti Koši-
ce - Sever František Ténai či zástupca honorárneho 
konzulátu v Košiciach Mario Herrera Ramírez.

Po absolvovaní La Rambly sa hostia presunu-
li na vyhodnotenie 3. ročníka fotografickej súťaže  
„Bol som v Španielsku“. Nad súťažou prevzal záštitu 
pán starosta mestskej časti Košice - Sever, ktorý spo-
lu s riaditeľom školy Milanom Marinčákom odovzdal 
ocenenia víťazom v kategóriách momentky, pamiat-
ky a príroda.

Na záver dňa sa technický poradca pre vzdeláva-
nie zo Španielska porozprával so študentmi piateho 
ročníka slovensko-španielskej bilingválnej sekcie 
o možnosti štúdia na vysokých školách v Španielsku.

Aj ďalšie dni boli naplnené podujatiami - 6. októbra 

program obohatilo podujatie
s názvom Regióny Španielska a Mexiko s prezen-

táciu Mexika a regiónov Kantábria, Andalúzia a Ka-
nárske ostrovy si pod vedením vyučujúcich pripra-
vili naši žiaci. Následne vo štvrtok sa žiaci 3. ročníka 
španielskej bilingválnej sekcie mali možnosť zúčast-
niť aj besedy pod názvom La Vida - o živote v hispán-
skych a  latinskoamerických krajinách s  Mariom 
Herrera Ramírezom.

Ten istý deň nám spríjemnila aj Astroshow  – 
program, v rámci ktorého sa naši žiaci prostredníc-
tvom virtuálnej reality či mobilného planetária bliž-
šie oboznámili so záhadami vesmíru.

Celý netradičný týždeň sme uzatvorili v  piatok 
Imatrikuláciou prvákov našej školy, ktorých v  jed-
notlivých trieda prijali do študentského cechu spolu-
žiaci z druhého ročníka.

Mgr. Zuzana Krajcárová,
zástupkyňa riaditeľa,

Gymnázium, Park mládeže

Riaditeľ Gymnázia Milan Marinčák, ocenení študenti v rámci fotografickej súťaže, starosta 
František Ténai.
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Možno si to nie všetci uvedomujeme, ale vaša, 
či skôr naša mestská časť patrí k  najatrak-

tívnejším a najkrajším v Košiciach. Píšem to nielen 
ako občan, ktorý v nej žije, ale aj ako primátor. Ide-
álna poloha nám umožňuje dostať sa za pár minút 
do historického centra a rovnako opačným smerom, 
do našich krásnych mestských lesov, do centier prí-
mestskej rekreácie Bankov, Jahodná, Alpinka, ku 
košickému hradu a vyhliadkovej veži, k prameňu na 
Alpinke.

Aj Sever má však svoje problémy.
Teší ma, že sa nám vďaka dobrej spolupráci s mest-

skou časťou darí v tomto volebnom období riešiť azda 
najpálčivejší problém mesta – postupne splácať in-
vestičný dlh na komunikáciách, ktorý za posledné 
desaťročia aj na Severe narástol do obludných čísiel.

V septembri tohto roka sme skončili rekonštrukciu 
mosta cez Mlynský náhon za vyše pol milióna eur. 
V  súčasnosti prebieha záverečná etapa rekonštruk-
cie mosta cez Hornád na Hlinkovej ulici, najväč-
šej investície na Severe, za takmer 700  tisíc. Vlani 
sme po rozsiahlej rekonštrukcii dali do prevádzky 
most ponad Čermeľský potok smerom na Bankov za 
240 tisíc eur.

Len tohto roku sme na Severe investovali státisíce 
eur do súvislých opráv tisícok metrov štvorcových 
ciest a  chodníkov. Spomeňme aspoň cestu s  cyk-
lochodníkom na Potočnej a  Urbánkovej, najproble-
matickejšie úseky chodníkov na Národnej triede, 
Festivalovom námestí, Kavečianskej, Kostolianskej 
a Starej spišskej ceste, chodník od Gajdovky po Ťaha-
novský most v parku Anička.

Koncom minulého roku sme ukončili ďalšiu etapu 
výstavby cyklochodníka medzi Čermeľom a  Alpín-
kou od zastávky Detskej železnice smerom k cvičnej 
skale, kde sa napojila na už existujúci úsek. Výstavba 

stála takmer 240 tisíc eur. V budúcom roku je v plá-
ne začiatok výstavba chýbajúcej časti cyklocesty od 
cvičnej skaly po Alpínku. Mesto financovalo aj vý-
stavbu prevádzkovej budovy Detskej železnice v sta-
nici Čermeľ a vstupný priestor do tejto atrakcie.

Myslíme aj na dôchodcov. Mesto odkúpilo od mest-
skej časti schátranú budovu bývalých detských jaslí 
na Gerlachovskej ulici na sídlisku Podhradová. Na 
základe ankety obyvateľov Severu v nej vybudujeme 
zariadenie pre seniorov.

Mesto podporuje aktivity, ktorých cieľom je ožive-
nie Mlynského náhonu. V  koryte vodného toku vy-
rástli tri ostrovy, ktoré sa stanú domovom pre vodné 
vtáky a tým prispejú k biodiverzite v mestskej časti. 
Na budúci rok odštartujeme prvú etapu revitalizácie 
Mlynského náhonu, vďaka ktorej vznikne na Severe 
unikátna oddychovo-rekreačná zóna.

Vo výpočte aktivít v  rôznych oblastiach by sme 
mohli pokračovať. Ale uvedomujem si, že tak ako 
v ďalších 21 mestských častiach ani na Severe nedo-
kážeme naraz uspokojiť všetky požiadavky a potre-
by občanov. Musíme vychádzať z reálnych možností 
a z priorít, ktoré mesto i mestská časť má. Som ale 
presvedčený, že pri dobrej spolupráci a spájaní síl do-
kážeme spoločne nachádzať riešenia v prospech nás 
všetkých.

Jaroslav Polaček
primátor Mesta Košice

Ako sa skontaktovať s poslancami MČ Sever?
Kontakty na poslancov, e-mailové adresy a  prípadne telefónne čísla sú zverejnené na www.kosicesever.sk/poslanci. 
Občania môžu využiť linku kancelárie starostu Miestneho úradu MČ Košice Sever, ktorá v prípade potreby zabezpečí 
sprostredkovanie a odovzdanie informácie od občana, ktorý má záujem riešiť svoje záležitosti a podnety s konkrétnym 
poslancom. Telefonujúci je povinný nechať na seba kontaktné údaje.

Milí Severania
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Zo strany Slovenskej pošty bolo nám oznámené, 
že využívanie poštových služieb kleslo tak, že 

Slovenská pošta, a.s., nemôže u nás naďalej prevádz-
kovať rovnaký počet „kamenných“ pôšt a  sú nútení 
prikročiť s účinnosťou od 1. 12. 2021 k zmene spôsobu 
poskytovania poštových služieb.

Slovenská pošta je samostatná akciová spoločnosť 
poskytujúca svoje služby v súlade s prijatým plánom 
zvyšovania efektivity, a to aj optimalizáciou poštovej 
siete. Informáciu o uzatvorení tejto pobočky Pošta 6 
prišiel oznámiť osobne generálny riaditeľ pošty za-
čiatkom októbra.

Požiadali sme o  umiestnenie BalíkoBOXu v  loka-
lite Mier, bol daný prísľub, že začiatkom budúceho 
roka k tomu dôjde. Toto veríme, že sa podarí zreali-
zovať rovnako ako aj zaistenie BalíkoBOXu na Pod-
hradovú začiatkom tohto roka, kde nebola funkčná 
pobočka pošty už 10 rokov. Uskutočnila sa obhliadka 
vhodných priestorov s pracovníkom Pošty ohľadom 
umiestnenia na Mieri. V blízkej budúcnosti plánuje-
me ďalšie rozšírenie siete BalíkoBOXov v našej MČ.

Takmer všetky služby, na ktoré boli občania doteraz 
zvyknutí, vybavia u svojej pani poštárky/pána poštá-
ra a poštového kuriéra. Cez poštového doručovateľa 
a kuriéra dostanú list aj balík, kuriér môže prevziať 
expres zásielku. Doručovateľka či doručovateľ im 
donesú dôchodok ako doteraz, donesú noviny, kúpia 
poštové známky či žreby a dokonca si môžu zriadiť 
aj osobný účet v Poštovej banke, a.s. Poskytnú im aj 
rôzne iné doplnkové služby. Cez poštového kuriéra si 
môžu objednať aj podaj expresnej zásielky.

Vieme, že väčšina obyvateľom nebude z tejto zme-
ny nadšená. Zo strany Slovenskej pošty sme však boli 
ubezpečení, že Slovenská pošta, a.s., z našej mestskej 
časti neodchádza. Mení len formu a spôsob poskyto-
vania služieb.

Naša mestská časť má veľký 
problém s tranzitnou dopra-

vou. Tá vo veľkej miere využíva 
cestné komunikácie na Severe, 
ktoré na to nie sú stavené. To je 
aj prípad Odborárskej a  Študent-
skej ulice, ktoré po ich nedávnej 
súvislej oprave omnoho viac ako 
miestni obyvatelia využívajú pre-
chádzajúci vodiči, pre ktorých je 
skratkou z centra mesta do iných 
mestských častí. Keďže sa tam aj 
napriek našim opakovaným po-
žiadavkám nevrátil spomaľovač, 
pred školou bude umiestnený in-
teligentný priechod pre chodcov 
a zvýši sa tým najmä bezpečnosť 
detí, ktoré ju navštevujú. Je našou 

snahou aby podobné zvýraznenia 
priechodov pribudli aj na ďalších 
miestach na Severe.

Do konca novembra pribudne 
fotovoltaické svietidlo na Kosto-
lianskej ceste od križovatky pri 
Crow Aréne v  smere na Májovú 
ulicu.

Ďalšie podobné lampy by mali 
na každého zasvietiť začiatkom 
budúceho roka v parku nad kosto-
lom na Kalvárii a na ceste od Ťa-
hanovského mosta k  minerálne-
mu prameňu Gajdovka, kde práve 
prebieha rekonštrukcia povrchu 
cesty.

Po dlhoročných požiadavkách 
obyvateľov ulice Na stráni, kde sú 

postavené a  skolaudované domy 
už od 70tych rokov minulého 
storočia a  výstavba pokračuje, sa 
snažíme zvýšiť bezpečnosť a kva-
litu ich života výstavbou úplne 
nového verejného osvetlenia.

Mestská časť dala pripraviť pro-
jektovú dokumentáciu a  v  naj-
bližšom čase prebehne verejné 
obstarávanie na zabezpečenie 
výstavby osvetlenia v dĺžke 750m 
formou moderných LED svietidiel 
s nízkou spotrebou vrátane inteli-
gentného zariadenia na meranie 
výkonu. Víťazný dodávateľ zabez-
pečí nielen výstavbu ale aj servis 
a  údržbu počas najbližších 10 ro-
kov.

Zvyšovanie bezpečnosti chodcov a nové osvetlenie

Ukončenie prevádzky Pošty 6 na Mieri k 1. 12. 2021

Úradné hodiny
Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 15:00

Z dôvodu pandemickej situácie  
budú skrátené úradné hodiny v čase 
od 29. novembra do 30. decembra 2021 
v pracovné dni od 9:00 do 15:00 hod.,  
a 31.12.2021 od 09.00 do 12.00 hod.
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SEVERÁK

PLNÍME, ČO SME SĽÚBILI

MČ Košice – Sever je rozsahom najväčšia z dvad-
siatich dvoch v  Košiciach. Vyžaduje si veľkú 

snahu a prácu, ktorej výsledkom je rozvoj MČ. Dá sa 
povedať, že s tým súvisia aj financie a tých nikdy nie 
dosť. Napriek tomu náš tím, ktorý sa skladá zo staros-
tu, poslancov a  zamestnancov úradu, robí každý rok 
svoju prácu tak, aby boli Severania čo najviac spokoj-
ní. Na druhej strane vieme, že nemôžeme uspokojiť 
všetky nároky naraz. Teší nás aj aktívna spolupráca 
s mestom Košice, vďaka ktorej pribudli v našej MČ via-
ceré opravené cesty, chodníky a cyklochodníky.

V  poslednom čísle Severáku tohto kalendárneho 
roka predstavujeme aktivity, ktoré sa uskutočni-
li v  roku 2021. Milí Severania, pozrite si tohtoročnú 
rekapituláciu práce v našej mestskej časti a posúďte 
sami.

Čaká nás rok 2022 a veríme, že bude lepší ako pred-
chádzajúci. Chceli by sme pokračovať v  začatých 
projektoch tak, aby Sever bol dobrým miestom na bý-
vanie a život.

Spolupracujeme a sme tím

Oprava vnútroblokov na uliciach Tolstého, Obrancov mieru a Ná-
rodná trieda/Hlinkova.

Vybudovanie petangového ihriska v  spolupráci so seniormi pri 
Kultúrno-spoločenskom centre.

Posun vodorovného dopravného značenia na komunikácii a lega-
lizácia viac ako 50 parkovacích miest.

Modernizácia detských ihrísk.

Doplnenie mobiliáru na Mieri a Podhradovej. Primátor, starosta a  námestník primátora diskutujú o možnos-
tiach využitia priestorov bývalej zauhľovne a výmenníkovej stani-
ce tepla na ulici Obrancov mieru.

8


