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ZASTAVENÍ S DENNÍKOM

Povodne a zosuvy pôdy pripravili
desiatky rodín o bývanie
Východné Slovensko má so
záplavami dlhoročné problémy. Sú obce, kde stačí menšia búrka na to, aby miestny potok zaplavil domy či
cesty. Jednu z najhorších povodní zažil východ v roku
2010. Bez prestávky pršalo
niekoľko dní. Ľudia si zachraňovali holé životy aj majetok.

bu, urobila za pár minút z mnohých
obyvateľov obce doslova bezdomovcov. Prvé informácie hovorili o asi 45
zosunutých, bezprostredne ohrozených domoch, ľudí z nich evakuovali
do miestneho kultúrneho domu, niektorých prichýlili príbuzní.

Karol Glajc mal o týždeň kolaudovať novučičký dom. Chcel už len osadiť ručne kované zábradlie na predný
balkón. Teraz ho môže akurát zbúrať
a postaviť nanovo.
„Tu už určite stavať nebudem.
A vôbec, neviem, či sa do toho ešte raz

pustím. Ja som sa s naším domčekom
už rozlúčil. Ale ako budú spať ľudia, čo
im popraskali múry? Pretože toto sa
ešte neskončilo. Prší a svah pracuje
ďalej,“ rozmýšľa mladý muž, otec
troch detí.
„Našťastie, v dome som spal sám.
Manželka a deti boli u našich. Zobudil
som sa okolo pol druhej v noci. Počul
som, že čosi prasklo, psy začali brechať. Vedel som, že je zle.“
S pribúdajúcimi minútami sa
praskliny v múre zväčšovali. Roh novostavby zachytil mohutný zosuv.
Len vďaka hlbokým železobetónovým
základom sa nezrútil. Obrovský tlak
kubíkov nasiaknutej zeminy časť budovy nadvihol ako zápalkovú škatuľku. O pol tretej musel z vlastnoručne
postaveného diela utiecť.
Ranná inventúra statika priniesla šok. Dvadsať rodinných domov
musia zbúrať. Ďalších dvadsať je neobývateľných, ale možno sa budú dať
opraviť. Len do desiatich sa môžu ľudia vrátiť.

Nižná Myšľa ich za symbolické euro
predala občianskemu združeniu
Oáza, nádej pre nový život.
Niektoré rodiny nazbierali toľko
finančných prostriedkov a sily, že si
postavili nové domy. Tí odvážnejší

zostali v Nižnej Myšli, ďalší už nemali odvahu stavať tam, kde prišli
o strechu nad hlavou. Niekoľkým rodinám bolo ponúknuté aj bývanie
v novopostavenej bytovke v Myšli.
Obrovské povodne spôsobili aj

prísnejšie posudzovanie žiadostí
o stavbu domu v Nižnej Myšli. Bez
posudku geológa stavebné povolenie
nikto nedostane. Tiež vznikol nový
územný plán, ktorý zohľadnil situáciu po zosuvoch.

Veľká voda neobišla ani Košice
a okolie. Najviac škôd napáchala v obci Nižná Myšľa.
... 4.6.2010 ...
JÚN
2010...
Slzy, zúfalstvo, beznádej. To sa
zračilo z tvárí obyvateľov obce Nižná
Myšľa. Okolo druhej ráno tam došlo
k masívnemu zosuvu pôdy, desiatky
domov sú zničené. Do bezpečia museli evakuovať okolo 200 ľudí. Silno premoknutá zem, ktorá sa dala do pohy-
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BLAHOŽELANIE
„Odborníci sa zhodujú, že v časoch
svetovej globalizácie začínajú nadobúdať hodnotu regionálne zvláštnosti.
Z tohto uhla pohľadu byť regionálny neznamená byť menej, ale naopak, viac.
Opozerané metropoly postupne vymieňa zahraničie za vyhľadávanie miestnych špecifík. Zaujímavé verejné priestory, ikonické stavby, nárečia, miestne zvyky a špecifiká sú práve týmito hodnotami. Spoločenský zápas o práva občana
a o zachovanie týchto regionálnych hodnôt nie je nikdy ukončený. Túto jedinečnú prácu robia každý deň a zakaždým
s novým nasadením redaktori denníka
Korzár.“
Radoslav Mokriš,
Krajský pamiatkový úrad Košice

PO ROKOCH...
Obyvatelia Nižnej Myšle, ktorí
zostali bez strechy nad hlavou, dostali možnosť bývať v kontajnerových
bytoch, ktoré boli pôvodne určené
obyvateľom Lunika IX. Dnes už kontajnery slúžia v Bernátovciach. Obec

Žili sme hokejovými majstrovstvami.
O rok si to zopakujeme
V roku 2011 Košice prvýkrát
okúsili, ako chutí hokejový
ošiaľ. Spolu s Bratislavou
hostili Majstrovstvá sveta
v ľadovom hokeji. Jedinou
chybičkou krásy bol hádam
len fakt, že v Steel Aréne ani
raz nezahrala slovenská
hymna. Naši totiž hrali zápasy v hlavnom meste.
Košice „vyfasovali“ skupiny B
a C, ktoré tvorili tímy Kanady, Švajčiarska, Bieloruska, Francúzska, Švédska, USA, Nórska a Rakúska.
Podľa Otta Brixiho, ktorý bol
vtedy splnomocnencom primátora
pre MS, to bolo maximálne úspešné
podujatie, čo vraj ocenili nielen
v IIHF, ale aj všetky výpravy, ktoré
boli v Košiciach. To považuje za svoj
obrovský úspech, ako aj celého mesta a všetkých ľudí, čo sa na tom podieľali. Určite išlo o jedno z najpozitívnejších a najkvalitnejšie zorganizovaných podujatí a s najväčším
kreditom v Košiciach aspoň za 50 rokov.
Mesto vtedy na prelome apríla
a mája naozaj žilo. Turistom sa páčili
naše dievčatá, aj ceny piva, zámorské

Centrum mesta ponúkne až do
výpravy sa výborne cítili v košických
úplného ukončenia majstrovstiev,
nočných baroch.
teda do 15. mája 2011, možnosť sledovania jednotlivých zápasov na veApríl – máj 2011
ľkoplošných obrazovkách vo vytvorených zónach pre fanúšikov v centVeľkolepou šou Košice slávnost- re mesta, až približne 300 sprievodne otvorili Dni mesta Košice a Maj- ných spoločenských a kultúrnych
strovstvá sveta v ľadovom hokeji podujatí určených nielen domácim,
2011. Na Hlavnú prišlo niekoľko ti- ale aj zahraničným návštevníkom.
síc rozjarených hokejových fanúšiSamotné tímy podľa organizátora
kov.
nemali mimoriadne požiadavky.

„Chceli napríklad bližšie špecifikovať
jedálny lístok v hoteloch, viac tréningových hodín na ľade či požiadavky
na voľnočasové aktivity. Sú to však
štandardné požiadavky,“ skonštatoval šéf organizačného výboru pre Košice Petr Handl.
Organizátori museli pred šampionátom, ale aj počas neho riešiť
množstvo situácií. Kuriozitou bol
napríklad známy prílet Francúzov
namiesto Košíc do Krakova. Počas
šampionátu hneď pri prvom zápase
vypadla v Steel Aréne elektrina. „Toto sa nedá naplánovať. Som rád, že
sme to vyriešili rýchlo,“ skonštatoval Handl. Za najväčšie pozitívum
považuje celkovú zaplnenosť Steel
Arény. „Bola v priemere na 64 percent, teda 4 600 divákov na zápas. To
prekonalo naše očakávanie a bolo
milým prekvapením. Košice sú hokejovým mestom a ukázalo sa, že ak
obyvatelia majú možnosť vidieť hokej svetovej úrovne, tak za ním
prídu.
Majstrom sveta sa napokon stalo
Fínsko, domáce Slovensko skončilo
katastrofálne – na 10. mieste a len
s odretými ušami pred hanebným
prepadom do nižšej kategórie.

a sparing partnerom Košíc bude zase Bratislava. Ktoré tímy budú hrať
u nás a ktoré na západe, ešte v tejto
chvíli nie je rozhodnuté, fanúšikovia však veria v spravodlivosť a dúfa-

Aréna podstúpiť modernizáciu podľa požiadaviek IIHF. Tá síce bude
stáť nemalé finančné prostriedky,
no zabezpečiť by ich mal Slovenský
zväz ľadového hokeja.

APRÍL – MÁJ 2011

PO ROKOCH...
Začiatkom budúcoročného mája
sa hokejová atmosféra do Košíc
vráti. Slovensko totiž bude hostiť 83.
hokejový šampionát. Majstrovstvá
sa uskutočnia od 3. do 15. mája 2019
12

jú, že keď v roku 2011 hralo Slovensko zápasy v hlavnom meste, tentoraz sa udomácni v metropole východu.
Ešte predtým však musí Steel

Krásne
dobrodružstvo
Pamätám sa na to nedeľné ráno, keď
som šiel napätý a plný očakávania po Kováčskej ulici prvýkrát do priestorov
bývalého gymnázia, vtedy novej redakcie.
Ešte v piatok sme normálne vyrábali Korzo na Štefánikovej, okrem niekoľkých zasvätených nikto nič netušil. Tiež som patril k tým, ktorí dostali dôveru pracovať
v novom periodiku, ale povedali mi to šeptom až v poslednej chvíli. Muselo sa
mlčať, aby to ktosi nezmaril. Stal som sa
súčasťou niečoho vzrušujúceho a koncom
divokých deväťdesiatych rokov veľmi povzbudivého a vítaného. V nových priestoroch nás čakali nové počítače s novým
softvérom, nové pracovné zmluvy, aj zopár nových ľudí. Každému veľmi trpezlivo
vysvetľoval prácu s neznámym programom Karol Ježík, vtedajší šéfredaktor
SME. Bola to nezabudnuteľná atmosféra
plná nadšenia, ale tiež napätia. Len čo sa
to prevalilo a v podvečer agentúry zverejnili senzáciu, zrazu nás nechcel nikto
v Košiciach vytlačiť. Napokon sa všetko
vyriešilo a stal sa malý zázrak – v pondelok ráno bolo v trafikách nulté číslo novín
Korzár.
Ešte niekoľko mesiacov to bolo hektické obdobie, keď som bol v práci dvanásť hodín denne, popri práci korektora
som kreslil karikatúry do čísla, žreboval
v regionálnej televízii výhercov našej súťaže... alebo som napríklad robil rozhovor
s Vaškom Neckářom.
Bolo to dobrodružstvo, tak si to
pamätám a som rád, že som bol pri tom.
Peter Munka,
jazykový korektor

