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Podporili sme rozvoj ihrísk

Poskytujú dostatok priestoru na zmysluplné trávenie voľného času, pohyb, športové aktivity. Deťom, mládeži i dospelým. Ihrísk vari nikdy nebude dosť. Spoločnosť U. S. Steel Košice ich zriaďovanie, či už v mestách, obciach alebo v školských zariadeniach, podporuje už od čias svojho vzniku. Len v posledných pár
rokoch sa vďaka jej pomoci podarilo zmodernizovať, vybudovať a odovzdať do užívania, v blízkom i vo vzdialenejšom okolí, mnohé certifikované detské i športové ihriská. Ale aj začať s ich výstavbou. Pohľad na ihriská plné športu chtivých mladých ľudí i šantiacich detí potvrdzuje, že podpora košickej oceliarne, ktorá
je komunite dobrým susedom, má zmysel.
			
Magdaléna FECURKOVÁ
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Kiežby takýchto športových
stánkov bolo viac
tých najmenších. Súčasťou areálu je
aj prírodný amfiteáter s kapacitou 400
miest na sedenie. Odohrávajú sa tu
nielen spoločenské a kultúrne podujatia, ale aj vystúpenia rôznych hudobných skupín či tanečníkov.
Športovo-zábavný areál je otvorený
po celý rok, od 9. do 20. hodiny. Poskytuje široký priestor na športové aktivity detí a mládeže, efektívnejšie využívanie voľného času pre rodiny s deťmi,
dopravnú výchovu školákov i tréningy žiakov základných a stredných škôl
a športových klubov, organizovanie
rôznych športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v celomestskou
pôsobnosťou. Vlani areál navštívilo približne 86 tisíc ľudí.
Kiežby takýchto športových stánkov bolo v našom meste viac.

Vyše 22 tisíc metrov štvorcových
má rozlohu Športovo-zábavný areál na
Alejovej ulici v Košiciach, ktorý sa postupom času stal jedným z najvyhľadávanejších oddychových miest nielen
pre obyvateľov Mestskej časti KošiceJuh, ale aj ostatných Košičanov.
Kedysi zanedbaný a schátraný
areál prešiel v priebehu posledných
štyroch rokov výraznými zmenami, na
ktorých sa významnou mierou podieľala aj spoločnosť U. S. Steel Košice.
Ako prvé v roku 2004 podrobili dô-

Pomohli sme
a pomáhame pri:
• Vybudovaní školskej plavárne v Buzici
• Vybavení multifunkčného ihriska v Rešici
• Rekonštrukcii detského ihriska vo Vyšnom Klátove
• Rekonštrukcii detského ihriska pri materskej škole v Nižnom Klátove
• Vybudovaní detského ihriska a multifunkčného ihriska v MČ Poľov
• Rekonštrukcii Športovo-zábavného areálu v MČ Košice-Juh
• Rekonštrukcii detského ihriska pri materskej škole v Sokoľanoch
• Výstavbe detského ihriska a vybavení telocvične vo Valalikoch
• Rekonštrukcii ihriska v Bočiari
• Vybudovaní detských ihrísk v Haniske
• Vybavení detského ihriska a centra voľného času v Giraltovciach
• Rekonštrukcii detského ihriska v DD Uralská, Košice
• Rekonštrukcii detského ihriska na Lučeneckej ul., Košice
• Vybavení detského ihriska na Budapeštianskej v Košiciach
• Vybavení detského ihriska na Watsonovej v Košiciach
• Vybavení detského ihriska pri MŠ v Košickej Polianke
• Vybavení detského ihriska pri MŠ v obci Moravany
• Výstavbe futbalového ihriska pri ZŠ Bruselská, Košice
• Vybudovaní multifunkčného ihriska v SPŠH Košice
• Rekonštrukcii ihriska v Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach

kladnej rekonštrukcii dopravné ihrisko, potom pribudlo mini ihrisko s umelým trávnikom a osvetlením, neskôr
ďalšie dve viacúčelové ihriská na futbal, basketbal, floorbal, tenis, volejbal,
nohejbal.
Pred dvomi rokmi tu dostala verejnosť do užívania ľadovú plochu s umelým chladením a umelým osvetlením,
ktorá je vybavená profimantinelmi, hokejovými bránkami, ochrannými sieťami a striedačkami. A vlani areál doplnili o preliezačky i detské ihrisko pre

Oslavy MDD už na novom

Zámer mali v Haniske pekný. A užitočný. Hlavne pre deti. Včera, v utorok,
27. mája, sa aj naplnil. V obci, neďale-
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ko košickej oceliarne, odovzdali do užívania hneď dve detské ihriská. Starosta Miloš Barcal je spokojný. Dobrá vec

sa podarila. Vlani tu dali do poriadku
a do prevádzky basketbalové, volejbalové i hádzanárske ihrisko pre tínedžerov,
ostávalo ešte vyriešiť problém s trávením voľného času mamičiek na materskej dovolenke s deťmi predškolského
a ranného školského veku. O lokality
na výstavbu ihrísk núdzu nemali. Vyhovovali aj z bezpečnostného hľadiska,
keďže sa nachádzajú pri málo frekventovaných komunikáciách. Jedno zriadili v parku s mohutným stromoradím
v blízkosti základnej školy, druhé vedľa fungujúceho basketbalového ihriska,
v inej časti obce. Väčšinu prác zvládli
svojpomocne, i za účasti aktivačných
pracovníkov.
Obe ihriská spĺňajú všetky atribúty zmysluplného trávenia voľného času. „Prístup na ne je neobmedzený,“
informuje starosta a dodáva, že ich
budú využívať aj žiaci v školskej družine. „Chystáme sa v priestore jedného
z nich osláviť spolu s našimi najmenšími obyvateľmi aj Medzinárodný deň
detí. Prídu sa predviesť hasiči i policajti, pripravený máme pekný kultúrny program.“

Je tu pekne!

Detské ihrisko pri materskej škôlke v Sokoľanoch potrebovalo, po rokoch, rekonštrukciu ako soľ. Čas sa
na jeho vzhľade neúprosne podpísal.
Plocha, určená na šantenie detí, prestala vyhovovať. Z úžitkového i bezpečnostného hľadiska. To bolo kedysi,
dnes je už situácia iná a časom dostane ihrisko s celým radom hojdačiek,
preliezačiek a hojne využívaným pieskoviskom ešte krajšiu tvár.
Projekt záhradnej architektúry,
ktorý Obecný úrad v Sokoľanoch rea
lizoval, zmenil areál voľnočasových
aktivít detí pod dozorom učiteliek
na nepoznanie. Nespochybniteľná je
najmä estetická, ale tiež funkčná hodnota celého prostredia, ktoré umožňuje i rozvoj netradičných foriem výučby.
Navyše, rekonštrukcia výrazne zlepšila bezpečnosť detí pri hraní i životné
prostredie v areáli škôlky.
„Prostredie je tu teraz pekné,“
konštatuje riaditeľka materskej škôlky
Eva Valentová, „Deti si ho užívajú do
sýtosti, keď je krásne počasie, každý

deň.“ Pobyt na čerstvom vzduchu im
prospieva. „Ja sa najradšej hojdám
a hrám s loptou,“ prezradila v kruhu
svojich rovesníkov uprostred ihriska

s upraveným terénom a pekným trávnikom malá všetečnica. „Veľmi rada
chodím do škôlky a vonku najradšej.
Lebo je tu pekne...“
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Športovanie
formuje človeka
Perfektným novým multifunkčným
ihriskom sa môžu pochváliť v Strednej
priemyselnej škole hutníckej na Alejovej ulici v Košiciach. Do užívania ho
odovzdali na sklonku vlaňajška, pri prí-

udržiavaný a opraviteľný. A čo je najpodstatnejšie, v dôsledku mäkkého ohybu
znižuje riziko poranenia pri páde.
„Ihrisko umožňuje rozvíjať široké
možnosti športových aktivít,“ konšta-
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Detský svet
už čochvíľa realitou

som. Už jeho samotná existencia ich
láka vyskúšať si ho. Predtým naši žiaci také možnosti na pohyb nemali, teraz si to vynahrádzajú. Je dobré, že si
majú kde vybiť energiu. Navyše, špor-

text

Vo veľkej, kedysi strediskovej obci
Valaliky ešte donedávna nemali miesto, kde by sa mohli do sýtosti vyšantiť tí najmenší. Tento hendikep trápil
ležitosti osláv Hutníckych dní 2007. Vyrástlo v priebehu niekoľkých mesiacov,
jeho výstavbu, pri ktorej použilli špeciálnu technológiu, financovali z viacerých zdrojov. Nespornou výhodou je
jeho elastický povrch, ktorý prepúšťa
vodu a je odolný voči vlhkosti, mrazu,
UV žiareniu i ostatným poveternostným
vplyvom. Navyše, je protišmykový, ľahko

tuje Ladislav Makó, riaditeľ školy. „Slúži nám na telesnej výchove, najmä počas dopoludňajších hodín, popoludní
zasa na rôzne športové krúžky. Študenti ho využívajú na loptové hry –
minifutbal, basketbal, volejbal či hádzanú, ale i na tenis,“ konkretizuje.
„Nuž, treba povedať, že pre mladých
je jeho zriadenie nesporným príno-

starostu Milan Tóth. Zatiaľ je ihrisko
v štádiu výstavby, no už koncom leta,
keď budú mať v obci oslavy 670. výročia prvej písomnej zmienky o Vala-

tovanie pod holým nebom podľa môjho názoru pomáha ľudský organizmus
otužovať, zvyšovať telesnú zdatnosť,
imunitu... A navyše, šport i nesporne
formuje mladého človeka. Hovoríme
o mládeži, že je taká a onaká, ale vytvárame im podmienky na aktívny oddych? Som presvedčený, že na ihriská
chodiť bude, len nech má kde!“

Na bazén sa dlho tešili

Od piatka, 23. mája, majú v Základnej škole s vyučovacím jazykom
maďarským v Buzici opäť dôvod na ra-

dosť. Široko-ďaleko sa nemôžu v obciach pochváliť bazénom...
„Projekt na vybudovanie škol-

ského bazéna sme mali pripravený
už v roku 2006,“ povedala niekoľko
dní pred jeho slávnostným otvorením

text
aj predstaviteľov samosprávy, hľadali možnosti, spôsoby...Nakoniec padlo rozhodnutie. Vybudovať ihrisko pre
matky s deťmi od dvoch do šiestich
rokov. „Dostalo už aj meno – Detský svet,“ prezradil nám zástupca

likoch, ho chcú maličkým a ich mamkám slávnostne odovzdať do užívania.
Už teraz je však na ňom čo obdivovať.
Na neveľkom kuse pozemku farského
úradu, hneď vedľa kostola v centre obce, vyrastá ozajstná oáza oddychu. Ar-

chitekti stavili na prirodzenosť, prírodné prvky, rozvíjajúce detskú fantáziu
a podnecujúce pohyb, drevo... V zmysle motta – Všetko je krivé, ale bude sa
vám to páčiť! Atypické hojdačky, preliezačky, hojdacie mostíky spájajúce
domčeky i minilezecké steny... „Onedlho pribudnú aj tri altánky, pieskovisko, možno aj potôčik s mlynom
a zvieratká vytesané z dreva, ktoré
osadíme do priestoru,“ hovorí o ďalších, krátkodobých plánoch M. Tóth.
„Priznám, deti sa už nevedia dočkať,
chodia to tu okukovať.“
Ani valalická mládež nie je, čo sa
týka možnosti na športovanie, ukrátená. „Pred dvomi rokmi sme otvorili
v škole športovú halu, na vybavenie
ktorej nám U. S. Steel Košice prispela tiež. A poviem vám, že podmienky na športovanie sa v našej obci
zásadným spôsobom zlepšili. Teraz
telocvičňa doslova praská vo švíkoch. Ak by to bolo možné, je v permanencii 24 hodín denne. Organizujeme tu rôzne turnaje v minifutbale,
basketbale, volejbale, tenise i vo
floorbale. Slúži škole, ale i širokej verejnosti.“

Na Bruselskej si polepšia

riaditeľka školy Csilla Mohňanská.
„A odvtedy sme sa snažili z rôznych
zdrojov získať finančné prostriedky na jeho realizáciu.“ A podarilo sa.
Projekt zaujal jednu maďarskú nadáciu, košickú oceliareň, ale aj okolité obce, prispel naň, pochopiteľne,
i Obecný úrad v Buzici.
„Veľmi veľa sme na ňom pracovali sami. Vlastnými rukami, najmä naši školníci a ľudia na aktivačnom,“
pochválila sa riaditeľka dodávajúc:
„Pomoc, ktorú sme v tomto smere dostali od hutníckej firmy si veľmi ceníme. Bazén by sme chceli využívať, okrem telesnej výchovy, aj
na iné účely. Napríklad umožniť mamičkám našich bývalých žiakov cvičenie vo vode s detičkami a dať ho
k dispozícii aj materským a základným školám v okolitých obciach. Ide
nám o to, aby sme bazén efektívne
využívali aj v popoludňajších hodinách. Je ideálny, keďže hĺbka vody
je tu iba 1,2 metra, hlavne pre menšie deti. Rozmery bazénu nie sú velikánske, popravde povedané, väčšie
by sme ani nezvládli. Je to však pre
naše deti nesporným prínosom. Ďakujeme!“

Málokto vie, že Základná škola na
Bruselskej ulici v Košiciach, na sídlisku Ťahanovce, patrí medzi najväčšie
na Slovensku. Navštevuje ju bezmála
1200 žiakov. A tretina z nich sa pravidelne venuje športovým aktivitám. Riaditeľ školy Jozef Čorba i jeho zástupca
Štefan Fabian, ktorí pôsobia aj ako tréneri v školskom športovom klube, by vedeli o úspechoch svojich zverencov hovoriť celé hodiny. Napokon, desiatky
a desiatky pohárov i diplomov a medailí zdobiacich vitríny a steny kabinetov
a chodieb, ktoré si ich zverenci vybojovali v rôznych súťažiach a na turnajoch,
hovoria za všetko. Klub má päť oddielov, úspešní sú najmä futbalisti, basketbalisti, či atléti... A pri tom nemajú na
športovanie vytvorené práve najlepšie
podmienky. Jedna telocvičňa, ihrisko si
treba prenajímať... Svitá však na lepšie
časy. Ak všetko dobre pôjde, už v budúcom školskom roku sa budú môcť popýšiť klasickým futbalovým ihriskom. Čo
by kameňom dohodil od školy.

„Pôvodný projekt rátal s vybudovaním ihriska s rozmermi 37 x 70 metrov, nakoniec však padlo iné rozhodnutie. Vedľa školy vyrastie klasické
futbalové ihrisko s rozmermi v zmysle
regulí – 48 x 93 metrov,“ objasnil riaditeľ J. Čorba.
Slúžiť teda bude môcť nielen
na tréning, ale i na usporadúvanie súťažných zápasov. Dopoludnia pre žiakov, popoludní pre školský športový
klub, ale aj širokú verejnosť. A to iba
na športové aktivity.
Predstava je taká, že ihrisko by
malo byť denne v prevádzke aj osemnásť hodín. Koncom vlaňajška sa už
na stavbe začali terénne úpravy, v prácach, ktoré boli prerušené kvôli zime
i prepracovaniu projektu, chcú pokračovať už v najbližšom čase. Na výstavbe ihriska s vysokokvalitným umelým
trávnikom, jeho oplotenia i oporných
múrov, sa finančne spolupodieľa niekoľko subjektov. Vrátane U. S. Steel
Košice.
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Bol to správny krok...

„Chceli sme dať našim deťom
príležitosť zahrať si rôzne športové hry aj popoludní a počas víkendov,“ vraví František Bodnár, starosta Rešice, maličkej obce, kde žije
360 obyvateľov. Je tu iba materská
škola, školopovinné deti chodia za
vedomosťami do blízkej Buzice. „Majú tam telocvičňu, ihrisko, na ktorom môžu hrať loptové hry. No po
návrate domov, nemali okrem futbalu žiadne iné športové možnosti.“

To bol hlavný dôvod, prečo sa v Rešici pustili do budovania viacúčelového športového ihriska na hádzanú,
volejbal, basketbal či nohejbal. Využili tu priestory, ktoré ponúkala voľná
plocha pri kultúrnom dome. Vyše sedemsto metrov štvorcových vyasfaltovali, no neostalo už na zakúpenie
športových pomôcok a potrieb. Pomohla spoločnosť U. S. Steel Košice.
Pri kúpe hádzanárskych bránok, basketbalových košov s konštrukciou,

dokončujeme podľa našich predstáv.
Pri jej koncipovaní sme mysleli práve
na našich najmenších. Pôvodné ihrisko potrebovalo rekonštrukciu, obmeniť v ňom prvky, aby získalo na príťažlivosti. Na druhej strane nám išlo aj

Radosť z hier
„Naša materská škôlka v Nižnom Klátove je už od roku 1997 zapojená do celoslovenského projektu
Škola podporujúca zdravie,“ prezradila nám jej riaditeľka Irena Andrusová.
„Vedieme detičky k ochrane svojho
zdravia, k zdravému životnému štýlu,
ale aj k ochrane životného prostredia. A to naše, v okolí škôlky, je naozaj pekné...“
Ešte pred časom tomu tak nebolo.
Dnes sa nádvorie zmenilo na nepoznanie. Nové hojdačky, nádherný domček
so šmýkačkou a ďalšie zariadenie, ktoré hýri pestrými farbami a rozprávkovými postavičkami. Tu sa môžu chlapci
i dievčatká hrať, hojdať, precvičovať si
pod dozorom učiteliek svoju odvahu, šikovnosť, výdrž, učiť sa pozornosti, bezpečnosti a ochrane svojho zdravia pred
úrazmi. Finančná injekcia z košickej
oceliarne pomohla.
„Chceme sa tiež poďakovať aj za
chodník do našej škôlky,“ pridáva ria-

diteľka aj v mene detí a kolektívu MŠ
a školskej jedálne. „Teraz je oveľa bezpečnejší ako predtým. Aj okolie dostalo nový vzhľad a ošatenie. Naše
zamestnankyne ho vymaľovali a s lás-

kou skrášlili. A to všetko sme uskutočnili aj za pomoci starostky Nižného Klátova Marty Štefanovej, ktorá sa
veľmi snažila, aby mali deti z ihriska
i pobytu v škôlke radosť čím skôr...“

volejbalovej siete a rôzneho ďalšieho
príslušenstva.
„Nebudem vôbec preháňať ak
poviem, že každé popoludnie je ihrisko plné,“ dodáva starosta a potvrdzuje, že jeho vybudovanie bolo
správnym krokom. Mal pravdu. V čase našej návštevy krátko po pätnástej hodine v stredu, uprostred týždňa,
sa tu peši i na bicykloch začali schádzať chlapci a dievčatá. O chvíľu lopty lietali vzduchom...

Nebudú chýbať ani
ruské kolky

„Zatiaľ máme v obci iba jedno jediné detské ihrisko, na ktorom sa môžu deti vyšantiť,“ zveruje sa starosta
Vyšného Klátova Ondrej Jusko. „Nachádza sa priamo v strede obce, zapadá do komplexu centrálnej zóny, ktorú
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o zvýšenie bezpečnosti detí. Aj keď sú
v spoločnosti mamičiek, predsa len
opatrnosti nikdy nie je dosť a chceme v každom prípade predísť možným
úrazom pri páde z hojdačiek, preliezačiek či domčeka...“
Dať bezpečnosti zadosť umožnia
špeciálne gumové rohože, ktoré plánujú
v obci na detskom ihrisku inštalovať už
v najbližších dňoch. Rokovania s dodávateľom pokračujú, rozhoduje sa o ich
hrúbke. „Veľmi radi si dáme v tomto
smere poradiť,“ zdôrazňuje starosta.
V prvej etape tu zväčšili plochu na
hranie, lavičky odsunuli do strán, do
uvoľnených priestorov nainštalujú nové
herné prvky. A možno nebudú chýbať,
vraví starosta, ani ruské kolky.
„Poďakujte sa, prosím, vedeniu
spoločnosti U. S. Steel Košice, a to
určite hovorím za všetkých – deti,
obyvateľov obce i poslancov obecného zastupiteľstva, za pomoc, ktorej
sa nám pri rekonštrukcii ihriska dostalo. Chceme, aby slúžilo nielen našim ratolestiam, ale aj deťom, ktoré
k nám prichádzajú s rodičmi za turistikou.“

Štvorstranu pripravila: Magdaléna FECURKOVÁ, foto: Jana ŠLOSÁROVÁ

Pekný darček k výročiu

Poľov so svojimi 1100 obyvateľmi nepatrí medzi veľké mestské časti Košíc. Zdá sa však, že čoskoro tomu bude inak. Mladí, ktorí predtým
odchádzali do mesta, sa začínajú vracať späť, prudký nárast počtu obyvateľov „sľubuje“ i zámer vybudovania
novej štvrte s individuálnou bytovou
výstavbou na mieste súčasného zanedbaného a nevyužívaného ovocného sadu. Kde sú mladé rodiny, sú aj
deti. A ich počet v materskej a základnej škole v Poľove narastá. Ako trávia
voľný čas? Tie najmenšie si už vyše
dvoch rokov užívajú na ihrisku v centre mestskej časti.
„Upravili sme tu nevyužitú plochu a vybudovali na nej detské ihrisko, ktoré sme nazvali Lienka,“ dáva sa počuť starostka Mária Birošová
a s vďakou spomína na pomocnú ruku
U. S. Steel Košice. „Deti ho hojne využívajú, cítia sa tu perfektne. Ihrisko
je certifikované a bezpečné.“
A čo tínedžeri a dospelí? V Poľove na športovanie využívajú telocvičňu, snažia sa skompletizovať posilňov-

ňu. V najbližšej budúcnosti sa však ich
možnosti na aktívne využívanie voľného času podstatne rozšíria. Starostka
je presvedčená, že multifukčné ihrisko by malo byť súčasťou každej obce. Vlastné rozpočty však na ich vybudovanie nestačia, často sú odkázaní

na finančnú pomoc sponzorov. V Poľove ho budú mať. „Bude krásnym
darom pre našich mladých a športu chtivých obyvateľov k 760. výročiu prvej písomnej zmienky o Poľove, ktoré chceme dôstojne osláviť
v tomto roku.“

Foto: archív MČ Košice-Poľov

