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11.februára 2015 uply-
nulo 25 rokov od smrti výz-
namného košického so-
chára, ktorý celú svoju
umeleckú zbierku daroval
mestu. Vďaka tomu vznik-
lo v roku 1993 Múzeum
Vojtecha Löfflera, ktoré
bolo zriadené samosprávou
MČ Košice-Staré Mesto.

Okrem jeho vlastnej
tvorby obsahuje zbierka aj
ojedinelú zbierku autoportré-
tov výtvarných umelcov.
Löfflerova zbierka auto -
portrétov maliarov prerástla
do významnej galérie podo-
bizní, v ktorej dominantné
postavenie zaujímajú pred-
stavitelia známej Košickej
výtvarnej školy /Halász Hra-
dil, Csordák, Bauer, Kiesel-
bach, Kmetty, Jaszuch, Ši-
poš, Feld, Reichentál, Jako-

by, Collinásy, Ora-
vecz a mnohí ďalší/,
väčšinou osobní pria-
telia Vojtecha Löffle-
ra. Táto zbierka je
súčasťou stálej expo-
zície. Pri darovaní
zbierok mal pán
Löffler požiadavku
realizácie výstav
súčasného umenia v
priestoroch múzea.
Celých 22 rokov tr-
vania múzea je táto
požiadavka autora re-
alizovaná uspora-
dúvaním množstva
výstav súčasných
umelcov, ale aj vý-
tvarníkov tvoriacich
v 20.storočí v regió-
ne Košíc.

MVL si pripome-
nie 25. výročie smrti
autora aj pripravova-
nou komornou výsta-

vou: Vojtech Löfflera a jeho priatelia Jú -
lius Jakoby a Ľudovít Feld.

Löffler sa vo svojej tvorbe venoval
rôznym materiálom a zanechal za sebou
mnoho diel. Jeho tvorba odzrkadľuje ži-
vot v Košiciach minulého storočia - roz-
poruplnú dobu, v ktorej tvoril. Vo výtvar-
nom živote Košíc od 30-tych rokov si
práve jeho zásluhou postupne získalo svo-
je pevné miesto v umení aj sochárstvo.

Aj keď bol V. Löffler ženatý dvakrát,
ani s jednou manželku nemal to šťastie,
aby mu porodila dieťa. Preto sa rozhodol
všetko darovať mestu. Chcel, aby jeho
die la ostali v tomto dome pokope a záro-
veň chcel, aby tu vzniklo miesto, kde sa
budú môcť prezentovať výtvarníci profe-
sionáli ale aj amatéri z tunajšieho regiónu.
Tak sa aj stalo - v decembri 1993 bolo
otvorené Múzeum Vojtecha Löfflera pre
verejnosť a dodnes svojimi expozíciami
ponúka milovníkom umenia kvalitné
umelecké zážitky.

Ešte v posledných dňoch roku 2014
boli zrealizované rekonštrukčné práce na
predajných trhových pultoch, ktoré sú
osadené na kamenných základoch v
pries tore trhoviska na Dominikánskom
námestí. Nové povrchy predajných pul-
tov sú tak isto z dreveného masívu, avšak
osadené v kovovom ráme, čím sa zlepšila
ich pevnosť i nosnosť a jednoduchšia bu-
de aj ich údržba, alebo prípadná výmena
poškodených častí.

Veríme, že touto rekonštrukciou pris-
pejeme k zlepšeniu štandardu predaja pre
predajcov, a tým aj pre ostatných návštev-
níkov trhoviska.

Správa trhu už každoročne otvára pre-
dajnú sezónu na trhovisku neoficiálne
Staro mestskými veľkonočnými trhmi, ktoré
sa budú tohto roku konať 27.-28. marca na
trhovisku Dominikánske námestie. Už tra-
dične sa na ňom budú prezentovať ľudoví
umelci so svojimi výrobkami z dreva, či
prútia, nebudú  chýbať ani výrobky s veľ -
konočnou tematikou ako kraslice, korbáče,
výšivky, ručne tkané výrobky, perníky,
med, včelie produkty a množstvo iných to-
varov, bez ktorých si prípravy aj samotné
Veľkonočné sviatky nevieme predstaviť.

Srdečne Vás všetkých na Staromestské
veľkonočné trhy 2015 pozývame.

Správa trhu

Máte záujem o platenú plošnú inzerciu 
v Staromestských listoch, novinách 

distribuovaných do poštových schránok 
10 000 domácností 

košického Starého Mesta?
Cenník nájdete 

na www.kosice-city.sk

Pamiatka Vojtecha Löfflera

OObbččaann iiaa   vvee rrzzuuss   EEEEII

Rozšírený chodník, zúžené
parkovisko, diskutabilné riešenia.
Obyvatelia Štefánikovej a Vodnej
ulice nesúhlasia s návrhom EEI

21.1.2015 starosta Ľ. Grega
inicioval stretnutie obyvateľov
ulíc Štefánikova a Vodná s vede-
ním úradu a projektantom parko-
vacej firmy EEI. Témou bolo na-
vrhované riešenie riadenia dopra-
vy a parkovania v danej lokalite.  

(pokračovanie str.2)

Rekonštrukcia trhových pultov

Stretnutie s obyvateľmi 
Štefániková, Vodná

Pamätná izba
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Milí Staromeš�ania
teší ma, že sa nám začiatkom februára podarilo na Mestskom zastupi-

teľstve schváliť rozpočet, nakoľko tento najdôležitejší dokument rozhodujú-
cou mierou ovplyvňuje tvorbu rozpočtov jednotlivých mestských častí.

V týchto dňoch náš Miestny úrad intenzívne pracuje na tvorbe staro-
mestského rozpočtu, ktorý by po pripomienkovaní v jednotlivých komisiách
malo schváliť naše Miestne zastupiteľstvo 11. marca 2015.

Neteší ma však, že na Mestskom zastupiteľstve bola schválená Kon-
cepcia statickej dopravy v meste Košice napriek mojej žiadosti o jej stiah-
nutie a zapracovanie pripomienok, ktoré v decembri 2013 schválili všetci,
vtedy 20 prítomní poslanci. Pripomienky, ktoré spracovali vtedajšie kluby
SMER-SD, Most-HÍD a SDKÚ okrem iného požadovali napríklad parkova-
nie na prvých 10 min. zdarma, rezidentské karty za 5€, t. j. manipulačný po-
platok, 50% zľavu pre rezidentov na parkovaciu kartu v celej CMZ, záchyt-
né parkoviská zabezpečené kamerovým systémom proti krádeži, parkovacie
plochy pre motocykle, zabezpečiť aspoň niektoré parkovacie plochy pre re-
zidentov aj počas doby 7:30-17:00, max. cena park. lístku 0,50€/hod, mimo
najvyťaženejších ulíc, napr.: Kováčska, Mäsiarska a mnoho ďalších.

Nakoľko však ani jedna z nich nebola do koncepcie premietnutá a nebolo
ani zrušené staromestské uznesenie, inak ako proti som ani hlasovať nemohol.
V tejto súvislosti je zaujímavé, že jednému zo súčasných mestských poslancov
za Staré Mesto, ktorý vtedy hlasoval za pripomienky, tentokrát ich absencia ne-
vadila a koncepciu podporil okrem hlasu aj aktívnou podporou v diskusii.

Svoje vtedajšie áno za pripomienky ďalší staromestský zástupca tento-
krát nepotvrdil ani nevyvrátil. Zvolil pštrosiu politiku a na čas hlasovania
vytiahol kartu zo zariadenia. Napriek prísľubom, že parkovanie v Starom
Meste bude „komfortnejšie“, sa za 4 roky nezmenilo vôbec nič. Starome-
šťania sú naďalej diskriminovaní, musia platiť na rozdiel od iných mest-
ských častí a navyše častokrát nemajú ani kde zaparkovať.

Nové parkovacie miesta nepribudli, akurát tie, čo vybudovala naša
MČ. Navyše bolo našej MČ odobratých 5 vybudovaných miest, slúžiacich
zamestnancom úradu, poslancom a občanom. 

Zníženie počtu poslancov nám umožnilo viesť rokovania v malej zasa-
dačke, čím sa ušetria náklady za médiá.

Po čase som sa znova vrátil k zobrazovaniu svojho rámcového denného
programu na našej webovej stránke. V tejto súvislosti pripomínam, že ob-
jednať si so mnou stretnutie môžete kedykoľvek, aj mimo úradných hodín.

S blížiacim sa otepľovaním začnem znova aj so svojim zástupcom Ing.
Rastislavom Trnkom minimálne 2krát do týždňa chodiť po staromestských
uliciach. Znova si chceme prejsť všetky ulice a  dvory a oboznámiť sa so sta-
vom ciest, chodníkov, zelene, odvozom odpadu a in-
ými problémami, ktoré Vás trápia. O mieste a čase
našich pochôdzok budete informovaní prostredníc-
tvom webu a radi sa s Vami stretneme osobne.

6.2.2015 sa v budove Miestne-
ho úradu Mestskej časti Košice-Sta-
ré Mesto uskutočnila tlačová kon-
ferencia, na ktorej boli novinári in-
formovaní o tom, že Koncepcia sta-
tickej dopravy v Košiciach, ktorú v
pondelok 9.2.2015 schvaľovali po-
slanci mestského zastupiteľstva, ne-
zohľadňuje žiadnu z pripomienok
mestských častí a nedostatočne rieši
záujmy občanov.

1.8.2012 vstúpila do platnosti zmlu-
va medzi Mestom Košice a parkovacou
firmou EEI s.r.o., ktorá mala zabezpečiť
riešenie parkovania, investície do parko-
vacích plôch tak, aby bol systém záro-
veň výhodnejší po finančnej stránke pre
mesto Košice. Staromestský zástupca
starostu Ing. Rastislav Trnka (SIEŤ) po-
ukázal na históriu dokumentu: „Vo feb-
ruári 2013 sme na staromestskom za-
stupiteľstve prijali túto koncepciu rie-
šenia statickej dopravy, ale s pripomi-
enkami. Po dvoch rokoch sa nám dostal
do rúk dokument, kde sa nezmenila ani
čiarka." Starosta Starého Mesta Mgr.
Ľubomír Grega (nezávislý), ktorý je zá-
roveň poslancom v meste o situácie vie
svoje: „Nielen, že všetky predložené pri-
pomienky zostali bez povšimnutia, pri-
estor na vyjadrenie nedostali ani samot-
ní občania. Práve s ich sťažnosťami
som denne konfrontovaný a nečudujem
sa im, lebo sú oprávnené."

Medzi pripomienkami to strany
Starého Mesta boli návrhy ako: parko-
vanie na prvých 10 min. zdarma, rezi-
dentské karty za 5€, t. j. manipulačný
poplatok, 50% zľava pre rezidentov na
parkovaciu kartu v celej CMZ, záchytné
parkoviská zabezpečené kamerovým
systémom proti krádeži, parkovacie plo-
chy pre motocykle, zabezpečiť aspoň ni-
ektoré parkovacie plochy pre rezidentov
aj počas doby 7:30-17:00, max. cena
park. lístku 0,50€/hod, mimo najvyťa-
ženejších ulíc, napr.: Kováčska, Mäsiar-
ska, pred finálnym spustením novej zo-
nácie predložiť koncepciu MiZ KE-Sta-
ré Mesto na ďalšie pripomienkovanie,
keďže pôvodne predložený materiál bol
iný a neobsahoval mnoho údajov, otvo-

riť širokú verejnú diskusiu a mno-
ho ďalších. Statická doprava by
navyše mala byť riešená v kom-
plexnom dopravnom projekte, spo-
lu s dynamickou, cyklistickou do-
pravou a MHD. V opačnom prípa-
de hrozí nekompatibilita jednotli-
vých častí dopravy.

Rastislav Trnka upozorňuje na
zásadný problém: „Filozoficky
máme už dva roky problém s tým,
že súkromná spoločnosť považuje
za základný problém absenciu re-
gulácie (rozumej „nedostatočné-
ho spoplatnenia“), my za základ-
ný problém považujeme nedosta-
tok parkovacích miest, ktoré treba
budovať, tak ako to má aj mesto
schválené v programe hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja.“

Samotná MČ Staré Mesto investo-
vala v posledných rokoch z verejných
zdrojov 73 parkovacích miest (suplova-
la kompetencie mesta). Podľa návrhu by
tieto miesta mali prejsť pod správu EEI,
ktorá z nich bude profitovať. Podľa Trn-
ku je to nelogické: „Malo by to byť
opačne. Investovať by mala súkromná
firma, zarábať by malo mesto."

Problém s koncepciou však nemá
len Staré Mesto. Poslanec Severu a mes-
ta Ing. Jaroslav Polaček (nezávislý) len
neveriacky číta v dokumente vyjadrenia
o tom, že mestská časť Sever má nízku
mieru nedostatočnosti parkovania a jej
obyvatelia problém s parkovaním ne-
majú: „Zástupca EEI pán Tomanovič
sa na MZ 17. júna 2013 vyjadril, že sa
jedná o čisto odborné dielo, ktoré má
odporúčací charakter. To znamená,
mapuje územie Košíc z pohľadu ved-
ného odboru. Mesto Košice si pri pod-
pisovaní predmetnej zmluvy s EEI po-
mýlilo zadanie. A táto koncepcia, tak
ako ju predložilo EEI, je ideálnym do-
kumentom a východiskom na zrealizo-
vanie súťaže o novú parkovaciu spo-
ločnosť."

Mestskí poslanci v pondelok roko-
vali aj o uznesení, ktoré dáva riaditeľovi
MMK plnú moc konať a rozhodovať o
investíciách a finančných záväzkoch
prevádzky a rozvoja mestského parko-

vacieho systému, čo je podľa slov Pola-
čeka neprijateľné: „Nepotrebujeme tu
spoločnosť, ktorá bude vyžierať verej-
né zdroje a ponúkať predražené par-
kovacie miesta." Na podozrivé počty
EEI upozorňoval aj Trnka: „EEI tvrdí,
že vie postaviť parkovacie miesto v ga-
ráži č. 6 za 22000€ bez DPH a bez zis-
ku, pritom na tom istom mieste sa už
teraz stavia garáž, kde predávajú jedno
parkovacie miesto za 10000€ s DPH aj
so ziskom, ako je to možné?"

V tejto súvislosti sa Trnka rozhodol
zvolať v pondelok 9.2.2015 o 7,45 pro-
testné stretnutie občanov pred zasadač-
kou magistrátu, pretože práve občania -
obyvatelia Košíc sú tí, ktorých problém
s parkovaním skutočne trápi a musia ho
riešiť dennodenne. Starosta Grega v
úvode zasadnutia Mestské zastupiteľstva
navrhol bod ohľadom schválenia kon-

cepcie z programu stiahnuť, čo však po-
slanci neodsúhlasili. Koncepcia static-
kej dopravy bola následne schválená
väčšinou mestských poslancov. Staro-
mestský zástupca Trnka sa obáva, že po-
slanci, ktorí nepochádzajú zo Starého
Mesta si nie celkom uvedomujú dopad
ich rozhodnutia: „Pravdepodobne si to
uvedomia až vtedy, keď parkovanie
spoplatnia aj v ich mestských častiach.
Všetky finančné prostriedky získané z
parkovného by mohli byť investované
efektívnejšie, čím by bolo možné uspo-
kojiť všetkých občanov.“ Väčšina mest-
ských poslancov ani mesto samotné teda
pripomienky mestských častí k predlo-
ženému materiálu nezohľadnili.

Pre informáciu uvádzame ceny ni-
ektorých parkovacích garáží, ktoré boli
schválené v Koncepcii statickej dopravy
v meste Košice (2013, str. 35).

(pokračovanie zo str.1)
Problém vznikol už niekde v ro-

ku 2012, keď sa v rámci EHMK po-
dľa noriem rozšíril chodník na Vod-
nej ulici, čím sa tam však zúžilo par-
kovisko, ktoré zase normy spĺňať pre-
stalo. EEI vtedy vyriešila problém tak,
že zmenila na parkovisku smer jazdy
a vytvorila ďalší otvor – vjazd na par-
kovisko z jednosmernej Vodnej ulice.
Dovtedy slúžil ako vjazd otvor z ulice
Kováčskej. Celé riešenie má za násle-
dok to, že na parkovisko Vodná sa už
nedá dostať priamo z Kováčskej, ale
iba 1,5 km obchádzkou jednosmerný-
mi ulicami. Navyše je toto platené
rampové parkovisko aj pre kompliko-
vaný prístup využívané minimálne, čo
chce EEI riešiť ďalšími zmenami -
otočením smeru jazdy v úseku jedno-
smernej cesty na Štefánikovej medzi

Kasárenským námestím a Vodnou tak,
aby sa jazdilo smerom na Vodnú.

S týmto návrhom sa tamojší oby-
vatelia vôbec nestotožňujú. Podľa
obyvateľa Štefánikovej Š. Škodu by
sa súčasná, hoci nie najšťastnejšia si-
tuácia ešte zhoršila: „Vytvárali by sa
kolízie na križovatke Štefánikova –
Vodná i na napojení Vodná – Kováč-
ska a neúmerne by sa zvýšilo zaťaže-
nie Vodnej.“ Zástupca starostu 
R. Trnka si myslí, že by stačilo otočiť
parkovisko do pôvodného smeru jaz-
dy. Tu však EEI argumentuje tým, že
pri otáčaní áut na protismernú vodnú
by zavadzali asi dve parkovacie mies -
ta vybudované z eurofondov na
EHMK, ktoré však musia fungovať 
5 rokov. „Nesúhlasím aby pre ne-
správne a nelogické otočenie výjaz-
dov z parkoviska na Vodnej ul. len

kvôli zachovaniu dvoch parkovacích
miest mal tento stav v budúcnosti vý-
razne negatívne narušiť kvalitu bý-
vania všetkých rezidentov dotknutých
ulíc, najmä Vodnej, ktorí sú už teraz
nútení kupovať rezidentskú kartu za
100€ bez možnosti zaparkovať“, na-
mieta ďalší z obyvateľov A. Ďurica.

Mestská časť zamietla tento ná-
vrh už skôr, teraz firma žiada o pre-
hodnotenie stanoviska. Starosta 
Ľ. Grega sa však naďalej pridržiava
názoru občanov, ktorý aj hlasovaním
na stretnutí návrh EEI zamietli: „Týka
sa to asi 200 občanov, mali sme s ni-
mi niekoľko stretnutí, takmer všetci
sú proti a sú pripravení klásť i ak-
tívny odpor a zamedziť prejazdu na-
príklad barikádou. O zmene síce roz-
hodne mesto, ale mestská časť je ráz-
ne proti,“ vraví Grega a naďalej tak

trvá na nesúhlasnom stanovisku. Me-
diálna zástupkyňa EEI Soňa Húšťová
k problému uviedla: „Navrhnuté rie-
šenie parkoviska má svoje opodstat-
nenie. V rámci zachovania bezpeč-
nosti a dodržania technických nori-
em ide o jedinú možnú alternatívu.“

Ako celý problém dopadne, sa
ukáže v najbližších mesiacoch. Oby-
vatelia svoj názor vyjadrili a za väčši-
nu z nich snáď možno citovať práve
pána Ďuricu, ktorý sa domnieva, že:
„... bude veľmi smutné, ak aj napriek
širokému nesúhlasu dotknutých
strán, napokon k otočeniu na príkaz
magistrátu dôjde. Vôbec nerozu miem
prečo je mestská časť spolu s rezi-
dentmi v takýchto prípadoch mino-
ritná, keďže sa jedná o správu jej
územia a potreby jej obyvaťeľov by
mali byť teda prioritné.“ -red-

Upratujeme
Aktivační pracovníci sa v prvých

mesiacoch nového roka venovali hlav-
ne zimnej údržbe a odpratávaniu snehu
v okolí Miestneho úradu. Ani v týchto

mesiacoch sa však nevyhli upratova-
niu odpadu. Napríklad hneď 29. januá-
ra nás občania upozornili na neporia-
dok pri kontajneroch na Hutníckej uli-
ci. S pomocou aktivačných pracovní-
kov sme 2. februára neporiadok (šlo
najmä o sklo a PVC materiál) odprata-
li a stanovište kontajnerov vyčistili.

Občania verzus EEI

Koncepcia parkovania nerieši problém
Starého Mesta, ani obyvate¾ov

PREDSTAVUJEME NOVÝCH POSLANCOV STARÉHO MESTA
Michal Djordjevič je nezávislý

poslanec, ktorý je v staromestskej sa-
mospráve nováčikom. Má 32 rokov
a pracuje ako správca majetku a fut-
balový rozhodca. Vo voľnom čase sa
zaujíma o históriu, cestovanie, šport
a komunálnu politiku.

Čo vás podnietilo k vstupu do ko-
munálnej politiky?

Okolie môjho bydliska mi nebolo
nikdy ľahostajné. Už od malička som
chodieval s otcom na brigády v okolí
bloku, neskôr som sa stal zástupcom
vlastníkov. Pocit pomáhať ľudom mi
začal imponovať a napĺňať ma. Den-
ne chodím medzi ľudí, zhováram sa s
nimi, viem, čo ľudí v Starom Meste

trápi a práve preto som vstúpil do ko-
munálnej politiky.

Aká bola vaša najväčšia predvo-
lebná priorita?

Zvýšiť bezpečnosť a čistotu v Sta-
rom Meste. Hlavne riešiť problém s
neprispôsobivými občanmi, neporia dok
v okolí kontajnerov, alkohol na ulici-
ach. Zvýšiť počet kvalitných kamier a
monitorovanie ulíc. Priebežne opravo-
vať chodníky.

Darí sa Vám ju napĺňať?
Ešte sme v zastupiteľstve neschva-

ľovali rozpočet, takže na realizáciu za-
tiaľ nebol priestor. Mám v hlave pri-
pravených aj viacero projektov pre ob-

čanov, ktoré sa budem snažiť presad-
zovať prostredníctvom Komisie zdra-
votnej, sociálnej, kultúry a športu, kto-
rej som členom. Verím, že sa budem ve-
dieť aj po 4 rokoch pozrieť svojim voli-
čom do očí.

Akými zásadami by sa mal podľa
vás riadiť komunálny poslanec?

V prvom rade musí byť ľudský,
vypočuť si každého človeka. Mal by
vždy slúžiť verejnému záujmu a konať
nestranne a zodpovedne v prospech
spoločnosti. Nezneužívať svoju funk-
ciu a privilégiá mandátu na plnenie
svojich osobných záujmov. Zmyslom
pre zodpovednosť dávať príklad aj
ostatným obyvateľom mestskej časti.

Prehľadová tabuľka odhadu investičnej náročnosti 
a nárokov na koncového užívateľa:
MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-STRÉ MESTO

LEGENDA:
PG - Podzemné parkovisko, garáže
HPG – Hromadná parkinggaráž
* kapacita podľa podkladov ÚHA Košice na kosice.sk
Minimálna cena mesačnej parkovacej karty vychádza z 10 ročnej návrat-

nosti bez zisku investora/prevádzkovateľa pri bezúročnej pôžičke a je uvádzaná
s DPH 20%.

Staromestská samospráva sa napriek konečnému schváleniu dokumentu
bude aj naďalej snažiť o ochranu záujmov a potrieb svojich obyvateľov, čo pri-
sľúbil aj Trnka: „MČ Staré Mesto bude aj naďalej vyvíjať tlak na zníženie
týchto astronomických cien a ich zreálnenie pri prípadnej výstavbe na únosnú
mieru pre Staromešťanov.“

Ako, a či vôbec koncepcia parkovania firmy EEI pomôže obyvateľom Ko-
šíc a jeho mestských častí problém s parkovaním nejakým spôsobom vyriešiť,
ukáže až čas.  -red-

Lokalita Rozloha 
parcely (m²)

Odhadovaná 
kapacita PG/HPG

Min. cena mesačnej
park. karty

1. Kasárenské námestie 1870 150 100

2. Senný trh 2260 180 100

3. Vodná 1020 38 300

4. Strojárenská 1300 98 250

5. Kuzmányho 4930 *100 250

6. Jumbo centrum 4600 228 290

7. Vojenská - Belanská 3070 *64 250

8. Čsl. armády - Branisková 4200 *64 260

9. Kpt. Nálepku – L. Novomeského 1800 *52 280

10. Kováčska 3480 228 370
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Vážení priatelia knihy,
dovoľte, aby sme Vás oslovili s dob-

rým úmyslom. Pokračujeme v  zbierke
kníh pre deti a mládež, ktoré nepotrebu-
jete a chcete sa ich zbaviť ušľachtilejším
spôsobom ako je smetný kôš, prípadne
výkup druhotných surovín. 

Nepoškodené knihy ale napríklad aj kar-
nevalové masky, či detské stavebnice môžete
odovzdávať na MÚ Košice, Staré Mesto v pri-
estoroch Denného centra na prízemí MÚ na
Hviezdoslavovej ul. 7 v Košiciach. 

Veríme, že sa nám takto podarí zachrániť
veľa kníh, stavebníc,... a prostredníctvom nich
priniesť niekomu radosť a potešenie. 

Termín - do 16.03.2015
Zbierku kníh vyhlásilo Divadlo MOMO-

LAND v spolupráci s MÚ Košice Staré mesto,
Denným centrom, ktorú podporil svojou záštitou aj
poslanec a zástupca starostu MÚ MČ Košice-Staré
Mesto Ing. Rastislav Trnka.  Spoločne ich odovz-
dáme do krízového centra v Košickej Novej Vsi,
ktoré prevádzkuje Arcidiecézna charita.Ďakujeme.

MALÁ KOPA PÝTA VIAC...
Divadlo MOMOLAND hľadá do diva-

delného súboru deti od 11-15 rokov a mládež
od 15-18 rokov do pripravovaných inscenácií.
Prihlášky s uvedením kontaktných údajov, ve-
ku, záľub adresujte emailom na adresu: diva-
dlomomoland@gmail.com. Tešíme sa na Vás!

Z NAŠICH MATERSKÝCH ŠKÔL

Deti a pedagógovia z MŠ Ru-
manova prejavili záujem o spolup-
rácu s mimovládnou nadáciou KO-
SIT, ktorá vznikla za účelom pod-
pory tretieho sektora v oblasti en-
viromentálnej výchovy. V rámci
tejto spolupráce sa deti, učiteľky a
rodičia dňa 22.01.2015  zúčastnili
exkurzie v Stredisku triedenia od-
padov, v areáli spoločnosti KOSIT
a.s., v Spaľovni odpadov v Kokšov
Bakši. Celou akciou, ktorá zahŕňala prehliadku
areálu, triediarne odpadu, i Centra enviromentál-
nej výchovy, nás sprevádzala Bc. Silvia Karolyi-
ová, ktorej touto cestou ďakujeme.

Veľmi pútavou formou prednášky, hier a
súťaží, i rozprávania príbehu nás oboznámila s
prácou v odpadovom hospodárstve, potrebou
triedenia a recykláciou odpadu. Deti preukáza-

li vedomosti z tejto oblasti, pretože dlhodobo
sa tejto otázke venujeme, sme zapojení do pro-
jektu Ježko Separko, 2x ročne  sa zapájame do
zberu odpadového papiera.

Tešíme sa už teraz na ďalšiu návštevu
Centra enviromentálnej výchovy v júni i na
súťaže z tejto oblasti v Klube čitateľov EKO
knižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika.

Eva Pačaiová, riaditeľka

Deti z Rumanovej baví enviromentálna
výchova

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy
a hodovania. Fašiangy sú obdobím od Troch
kráľov do Popolcovej stredy. Sú prechodom
medzi zimným a jarným obdobím. Počas faši-

angov prevláda bujará
zábava - KARNEVAL, kto-
rú zažili aj deti a celý ko-
lektív MŠ Zádielska dňa
29. januára. Ujo Ľubo ako
DJ urobil diskotéku pre spi-
dermanov, šašov, čarodej-
níkov, princezné a množst-
vo nádherných masiek, pod
ktorými sa skrývali  deti,
ale aj personál školy. Typic-
kým fašiangovým jedlom

boli voňavé šišky, ktoré nechýbali v „karneva-
lový deň“ ani u nás. Pripravili nám ich tety ku-
chárky v školskej jedálni.

Mgr. Lucia Leskovská

Materská škola – Óvoda zažíva FAŠIANGY

11. februára  2015  sme pri-
pravili pre naše deti Fašiangový
bál – karneval.  Nádherne vy-
zdobené priestory tried  a šatní
vítali spolu s pani učiteľkami
sprievod  najrozmanitejších ma-
siek. Príjemná hudba a výborná
atmosféra  bola zárukou veselej
zábavy detí. Fašiangovú at-
mosféru vytváral  ujo Ľubo, kto-
rý je už neodmysliteľnou súča-
sťou hodobno-pohybových akti-
vít v našej  MŠ.

Mgr. Hnidiaková, riadite-

Fašiangový KARNEVAL na Tatranskej 23

Zbierka kníh s MOMOLANDOM pokračuje

V posledných rokoch sa veľa hovorí o
zmene klímy a jej dopadov na ľudí a eko-
nomiku. Už to nie je len abstraktná téma o
niečom, čo sa deje ďaleko od nás. Je to té-
ma, ktorá sa týka každého z nás, bez ohľa-
du na vek, spoločenské postavenie alebo
pôvod. Zmeny klímy registrujeme u nás
hlavne v podobe:

- Zvýšenia priemerných ročných teplôt
- častejšieho výskytu intenzívnejších vĺn
horúčav
- intenzívnejších búrok
- častejšieho výskytu silných vetrov
- zvýšenia frekvencie intenzívnych príva-
lových zrážok
- dlhších období sucha
- menšieho výskytu chladných dní, vyšších
teplôt v chladných období roka
- úbytku snehových prikrývok na väčšine
územia (okrem najvyššie položených lo-
kalít) a skracovanie období s jej výskytom.

Z týchto dôvodov potom vyplývajú aj

ďalšie negatívne javy, ako napr. zvýšenie pri-
emernej teploty o jeden stupeň má za násle-
dok zvýšenie úmrtnosti o 1-4%, ukázalo sa to
pri posudzovaní úmrtnosti populácie v kraji-
nách EÚ.

Existuje však mimoriadne široký rozsah
opatrení, ktoré môžu mestu a regiónu po-
môcť zvládnuť klimatické zmeny. Jedným z
nich je napríklad správne využívanie zelene a
vody v sídlach, ktoré majú nezastupiteľnú
úlohu napríklad pri boji s extrémnymi ho-
rúčavami počas leta.

S vyššie uvedenými problémami súvisia
aj témy ako: inteligentná energetika, podpora
rozširovania MÚSES, systematická práca
energetikov na regionálnej úrovni, vzdeláva-
nie širokej verejnosti, proces adaptácie na
zmenu klímy, zvyšovanie vlhkosti v ovzduší
atď. Všetko témy spolu súvisia a sú na-
vzájom prepojené, základom pre riešenie
týchto tém však je mať o nich základné in-
formácie, preto sme sa rozhodli, že naša MČ
Staré Mesto sa bude snažiť pomôcť pri inici-
ovaní súvisiacich zmien tak, aby napomohli k

zlepšovaniu života aj v našej mestskej časti.

Radi by sme zintenzívnili osvetový prí-
stup o význame zelene, vody a prispeli k vy-
ššej kvalite života diskusiami, prednáškami
o „zelených a modrých témach“ ako sú:  

- zlepšovanie cirkulácie vzduchu v meste
- podpora využívania alternatívnych dru-
hov zelene
- zvyšovanie rozlohy mestskej, respektíve
obecnej zelene
- vegetačné strechy a steny, popínavé rast-
liny, živé ploty
- zvyšovanie množstva vodných plôch, na-
pr.: výstavba waterpark-u
- ekologická doprava
- prostrediu priaznivé územné plánovanie

Na tieto diskusie a prednášky ste vopred
srdečne pozvaní a tešíme sa aj na vaše pod-
nety a tipy k týmto témam na našich adre-
sách: zastupca@kosice-city, redakcia@kosi-
ce-city, rastislav.trnka@kosice-city.

Ing. Rastislav TRNKA

Zmena klímy a „čo my s tým?“

Deň 08.00 – 11.30 14.00 – 16.00 16.00 - 17.00 17.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 – 20.00 20.00 – 21.00

Pondelok
Rehabilitačné 

cvičenia 
14,30 – 15,30 
p. Budaiová

Utorok
JOGA

8,30 – 9,30
p. Havanová

p. Mišík
19,00 – 20,00

Streda

Štvrtok
Cvičenie seni-

ori DC

Piatok
JOGA

8,30 – 9,30
p. Havanová

Divadelný súbor Milénium: pondelok a štvrtok – od 15,30 hod. v Radničnej sále MÚ, Hviezdoslavova 7.
vedúca a lektorka: p. Brigita Bobulová
Informácie o ďalších seniorských kurzoch získate v Dennom centre seniorov (prízemie MÚ, Hviezdoslavova 7)

Prenájom – ve¾ká telocvičòa č. 1

Bojové umenia
19,00 – 21,00
p. Kavečenský

Bojové umenie
19,00 – 20,30

p. Zlacký

Bojové umenia
19,00 – 21,00
p. Kavečenský

Deň 09.30 – 11.30 10.00 – 11.30 14.30 – 15.30 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 – 19.00 19.00 – 21.00

Pondelok
Seniori 
cvičenie
fit lopty

Aerobic
19,30 – 20,30
p. Hrnčiarová

Utorok
Spoločenské
tance seniori
p. Kovács.

STEP aerobic
p. Polláková

HIP-HOP
19,30 – 21,00
Liba Academy

Streda

Orientálne tance -
začiatočníci
9,30 – 10,30
p. Uďanová

Orientálne
tance – 

pokročilí
10,45 – 11,45

Orientálne
tance –

choreografie
11,45 – 12,45

Aerobic
19,30 – 20,30
p. Hrnčiarová

Štvrtok
STEP aerobic
18,40 – 19,40
p. Polláková

Piatok

Prenájom – malá telocvičòa

Divadlo MOMOLAND
15,30 – 18,00

p. Jalč

Divadlo MOMOLAND
15,30 – 18,00

p. Jalč

LADY aerobic
17.15 – 18.30 h.

LADY aerobic
17.15 – 18.30 h.
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OSOBNOS� STARÉHO MESTA ROZLÚČILI SME SA

ŽIJÚ MEDZI NAMI

ZO ŽIVOTA DENNÉHO CENTRA

Seniorky z Denného
centra vytvárajú pekné i
praktické vecičky.

Členovia Denného
centra sa združujú v rôz-
nych záujmových krúž-
koch. Medzi najnovšie pat-
rí Krúžok šikovných rúk,
pre ktorý si vyčlenili čas
každý štvrtok v čase od
14,00 do 18,00 hod.

Prvá lekcia sa usku-
točnila 22.1.2015, na kto-
rej sa seniorky učili techni-
ku pletenia košíkov z papi-
era. Návod i dobré rady im poskytla lektorka -
pani Monika Lochmanová, ktorá sa jej venuje už
asi 6 rokov. Ide o jednoduchú, lacnú a hlavne
efektívnu techniku. Najdôležitejším materiálom
sú noviny, resp. papier z novín a časopisov. Ako
pomôcka nám ďalej poslúžia kuchynské špajle a
lepidlo.

Ako na to?
Novinový papier si nastriháme na 8-10 cm

široké pásy, ktorými postupne ovíjame špajľu.
Čím je pásik hrubší, tým bude výrobok pevnejší.
Na konci špajle papier zaistíme kvapkou lepidla.
Na jeden košík si takto potrebujeme pripraviť cca
50 až 100 ks papierových roliek. Postup samot-

ného pletenia závisí podľa toho, aký výro-
bok si chceme zhotoviť. Seniorky sa na za-
čiatok učili pliesť košíky. Samotné výrobky
si po dokončení môžeme ozdobiť podľa
vlastného vkusu a fantázie. Seniorkám to šlo
ako po masle a po jednoduchších košíkoch si
trúfajú aj na zložitejšie výrobky a dekorácie,
ktoré sa touto technikou dajú vytvoriť.

Do budúcnosti si plánujú vyskúšať na-
príklad aj servítkovú techniku, výrobu
stromčekov šťastia, či moderných náramkov.

-red-

Tvorivá myse¾ – šikovné ruky

Na čaji s PhDr. Ladislavom  Kučerom, CSc. Staromešťan Štefan Leško, alias KU-
LI sa zapísal do povedomia verejnosti na-
jmä v 50. rokoch cez svoju veľkú lásku –
futbal. Začínal ako ľavý center v TJ Jed-
nota, neskôr hral aj za Duklu Trenčín, kde
sa zoznámil aj so svojou manželkou Zuz-
kou. Medzi spoluhráčmi i fanúšikmi mu
prischla prezývka KULI a mnohý si pa-
mätajú na jeho majstrovské góly, ktoré sú-
perom rozdával svojou legendárnou ľa-
vačkou. Športu sa venoval celý svoj život a
neskôr vychoval mnoho futbalových náde-
jí ako tréner. Zanechať ho musel pred 15.
rokmi, pre zákernú chorobu, ktorá ho zlo-
mila 6.2.2015.

Vlani s manželkou Zuzkou oslávili diamantovú svadbu – spoločných 60. rokov, počas ktorých vy-
chovali 3 dcéry a tešili sa zo šiestich vnukov, dvoch vnučiek a pravnúčika. Všetci jeho blízky si svoj-
ho Števka, apuku, dedka, pradedka a Pipibáčiho uchovajú v srdciach ako najlepšieho a najsrdečnejšie-
ho človeka. Česť jeho pamiatke!

Výbor samo-
správy Denného
centra seniorov
každoročne orga-
nizuje pre svojich
členov bohatý
kultúrno-spolo-
čenský, športový i
vzdelávací pro-
gram. V roku
2014 malo DC
468 členov. Ročný
členský poplatok
je stanovený na 3
eurá pre seniorov
zo Starého Mesta, 6 eur pre seniorov z iných
mestských častí.

Členovia majú možnosť aktívne sa zapájať
do rôznych aktivít a krúžkov. Pri DC pracuje žen-
ská spevácka skupina Malina, mužská spevácka
skupina Dubina, kurz orientálnych tancov Saida
banu, ale i kurz spoločenských tancov, či rela-
xačno-rehabilitačných cvičení a divadelný súbor
Milénium. Seniori sa stretávajú pri hraní kariet,
šachu, šípok, bowlingu, či ping-pongu. K dispo-
zícii majú počítačovú miestnosť a televíznu mi-
estnosť a čitáreň. Obľúbeným podujatím sa stalo
pravidelné utorkové posedenie pri šálke čaju, ale
aj nový kurz šikovných rúk. Dôchodcovia sa
združujú aj v organizáciách ako Jednota dôchod-
cov, Únia žien a Klub osteoporózy.

Súčasťou života seniorov je aj or-
ganizovanie kultúrnych a spoločen-
ských podujatí ako Fašiangová zábava,
Deň žien, Posedenie jubilantov, Miku-
lášske posedenie, Seniorbál, Katarín-
ska, či Silvestrovská zábava, ale aj rôz-
ne turisticko-rekreačné výlety a zájaz-
dy. Napríklad na rok 2015 ich majú na-
plánovaných hneď niekoľko a okrem
výletov do blízkeho okolia Košíc sú to
napríklad aj výlety do Maďarska. Z
rámcového plánu vyberáme:

MAREC- nákupy v
Miškolci

MÁJ – veselica na
Bankove, kúpanie v Sa-
rospataku

JÚN – kúpanie v
Miškolci a Kisvárde

JÚL – kúpanie a
hubárčenie na Sigorde,
kúpanie v Kazincbarcike

AUGUST – kúpa-
nie vo Vrbovom, turisti-
ka v Nízkych Tatrách,
návšteva Oravskej Les-
nej

SEPTEMBER – rekondičný pobyt, rekvali-
fikačný kurz.

Okrem plánovaných a kurzových aktivít se-
niori priebežne organizujú rôzne vzdelávacie
prednášky a navštevujú aj kino, či divadlo. K dis-
pozícii je seniorom aj Slenders centrum, kde vy-
užívajú masážne a rehabilitačné prístroje.

Výbor samosprávy Denného centra aktuálne
pracuje v nasledovnom zložení: predsedom je
Ing. Vladimír Ďuriš, členmi sú Eva Turzáková,
Mária Küchelová, Ladislav Gondoly a Margita
Andresová.

Informácie o členstve, či aktivitách a krúž-
koch Vám členovia Výboru radi poskytnú priamo
v ich priestoroch – na prízemí Miestneho úradu
na Hviezdoslavovej č.7.

V jedno piatkové popoludnie, keď sa von-
ku „všetci čerti ženili“, sme sa dohodli s vý-
znamným jazykovedcom PhDr. Ladislavom
Kučerom, CSc., že ho navštívime doma a tro-
chu sa porozprávame. Pán Kučera nás nielen
že rád prijal, ale nám aj poskytol toľko infor-
mácií a spomienok, že bolo ťažké si vybrať to,
čo bude pre Vás, milí čitatelia, najzaujímavej-
šie. Prinášame Vám teda tie najlepšie okamihy
zo života tohto zaujímavého a hlavne veľmi
múdreho pána PhDr. Ladislava Kučera, CSc.,
ktorému bola v roku 2014 udelená cena staros-
tu, ako osobnosti Starého Mesta v Košiciach.

Jeho životná cesta začala v Banskej Štiav-
nici, kde sa narodil v roku 1926. Už od malička
ho to ťahalo k učiteľstvu a preto sa rozhodol štu-
dovať a urobiť pre svoj sen maximu. V rokoch
1951-1954 bol študentom Pedagogickej fakulty
Slovenskej univerzity  v Bratislave, kde sa ve-
noval štúdiu slovenského a ruského ja-
zyka. Jeho kroky ho na ďalšie štyri roky
zaviedli na Filozofickú fakultu Vysokej
školy pedagogickej v Prešove, kde sa
ďalej venoval štúdiu slovenského jazy-
ka. V r. 1968 získal titul PhDr. A v roku
1976 vedeckú hodnosť CSc..

Svoj záujem o poznatky a učiteľský
smer ho zaviedli najprv na Štátnu meštiac-
ku školu v Trebišove, kde pôsobil ako od-
borný učiteľ, pokračoval cez mnoho ďal-
ších škôl, a vrchol svojej kariéry , dá sa
povedať, dosiahol, keď sa stal riaditeľom
Jedenásťročnej strednej školy v Moldave
nad Bodvou. Svoje riaditeľské pôsobenie
neskôr presunul na Gymnázium na Kováč-
skej ulici č. 28 a napokon aj prenášateľom
na viacerých univerzitách na východnom
Slovensku. Viac o ňom a o jeho zážitkoch a
skúsenostiach, sa dozviete z článku, ktorý Vám
prinášame.

Nedávno ste boli ocenený Cenou starostu
MČ Košice-Staré Mesto. Čakali ste takéto niečo?
A v súvislosti s tým, páči sa Vám život práve v

tejto mestskej časti?
Ja už veľmi nechodím po

vonku, pretože mám zdravotné
problémy a nohy, vzhľadom k
môjmu veku mi už neslúžia, no
život v tejto mestskej časti sa mi
páči. Cenu, ktorou som bol oce-
nený, som bral ako spravodlivú
odmenu za to, že človek si na
pedagogickom úseku odrobil
prácu, ktorá nebola jednodu-
chá, a samozrejme, nebola
vôbec zaplatená.

Je o Vás známe, že ste učili
na viacerých školách. Ktoré z
týchto pôsobísk bolo pre Vás ne-
zabudnuteľné?

Je ťažké vyčleniť, že táto je

lepšia, táto je horšia. Všade som niečo zažil. Na-
príklad v Moldave som založil školu, stavali sme
ju tri roky. Neskôr som umožnil aj maďarskej
škole, aby obsadila celé druhé poschodie. Na
Gymnáziu na Kováčskej ulici som zas hneď po
príchode zachraňoval budovu a opravoval. Ja

osobne som sa všade cítil dobre, všetky svo-
je pôsobiská som mal rov-
nako rád, žil som pre svoju
prácu.

O čo iná bola pozícia
riaditeľa oproti pozícii kla-
sického učiteľa?

Mať na starosti nie-
koľkých pedagógov nie je
maličkosť, lebo koniec
koncov riaditeľská práca
spočíva v tom, aby človek
riadil, radil a pomáhal. Je
potrebné byť kolegiálny.
Nemal som jednu situáciu,
žeby som sa na niekom
vŕšil, pomstil sa mu alebo
ho prenasledoval. Keď
mal niekto z mojich profe-
sorov problém, keď sa ro-
dičia sťažovali, zavolal
som si ho a poradil mu, čo
má zlepšiť, nevykrikoval
som mu, v čom je zlý. Keď
som prišiel do Košíc, mal
som prepustiť piatich pro-

fesorov, pretože sa odfotografovali pri soche
M.R. Štefánika a vzdali mu hold, čo bolo vtedy
neprípustné. Neurobil som to.

Vydali ste viacero publikácií, na ktorú z nich
ste najviac pyšný?

Druhy jazykových rozborov slovenčiny. Jed-
noznačne. Je to vysokoškolská učebnica, a čo
viem, využívajú ju aj mnohí pracujúci pedagó-
govia. Naozaj som rád, že táto moja práca nevy-
šla nazmar.

Ako vnímate súčasný stav jazyka a čo by ste
odkázali  jeho používateľom, najmä študentom?

Vidím množstvo nedostatkov u používate-
ľov, no myslím, že chybu robia aj mnohé re-
dakcie. V novinách by podľa mňa mala byť

rubrika o spisovnej slovenčine, aby sa vysvetľo-
vali chyby. Používatelia totiž často robia chyby
nevedomky. Študenti potrebujú dobré vzory a
tých je dnes málo. Tlačia im do hláv veľa teórie
a veľmi málo z nej uvádzajú do praxe. Bolo by
dobré, ak by tieto dve veci prepájali, študentom
by to určite veľmi pomohlo.

Príjemná, zhovorčivá so s usmievavými
očami. Pani Justína oslávila 22. januára 80-
tku, ktorú by jej mimochodom tipoval len má-
lokto. Spev ju sprevádza celým životom a pri-
stane jej to v civile i v kroji.

Od Rusínov
Pani Justína pochádza z dedinky Jarabiny pri

Starej Ľubovni. Doma ich bolo 9 detí a rodičia ma-
li menšie hospodárstvo, kravičky, ovce i kone. Na
svoje detstvo si uchováva tie najkrajšie spomienky,
a to i napriek tragickej smrti jej otecka, ktorý ne-
šťastne spadol pod voz z koňmi. Jeho smrť predur-
čila ďalšie smerovanie pani Justíny, ktorá mala po
meštianke naplánovanú pedagogickú školu v Pre-
šove. Po smrti otca však na to peňazí nebolo, preto
si musela vybrať školu, kde bolo všetko zadarmo. A
tak pani Justína vyštudovala strojárinu v Považskej
Bystrici.

Staromešťankou od roku 1971
Písal sa rok 1971, keď pani Justína prišla do

Košíc spolu s manželom a dvoma dcérami do Košíc
za prácou. Najprv nastúpila do Plynární, neskôr sa
našlo miesto vo vtedajšej VSŽ-tke, kde pracovala až
do svojho dôchodku. Od svojho príchodu do Košíc
až po dnešok býva v Starom Meste, ktoré jej učaro-
valo. Je členkou Denného centra seniorov, kde už

roky navštevuje spevácku skupinu Malina. Okrem
toho je členkou rusínsko-ukrajinského zboru Karpa-
ty a dobré vzťahy udržiava aj so speváckym zborom
U.S.Steelu v Košiciach.

Slovenčinu za spev
Pani Justína spievala a tancovala už od malička.

Keďže pochádza z dedinky, kde väčšinu obyvateľst-
va tvoria Rusíni, hovorila aj ona rusínskym dialek-
tom. Nebolo to inak, ani keď ju už na učilišti vyvolal
učiteľ k tabuli a ona začala po svojom.
Vtedy jej navrhol zaujímavý „obchod“.
Vraj ju naučí po Slovensky, ak vstúpi
do speváckeho zboru. A tak si pani Jus-
tína aj spisovnú Slovenčinu doslova
vyspievala.

„Keď počujem dobrú hudbu, povi-
em si, ako dobre, že ešte žijem.“

Ľudové či evergreeny, slovenské,
či zahraničné – pani Justína má rada
snáď všetky piesne. Tvrdí, že každá
kultúra je krásna, rovnako ako piesne
maďarské, moravské, či goralské. A
predsa má aj ona svoje „srdcovky“,
ktorými sú (ako inak) práve rusínske
piesne. Tvrdí, že pri speve je človek
akýsi milší, pokornejší a viac si dokáže

vážiť iných. Namyslenosť a povýšenectvo sa vďaka
spoločnej piesni razom vytráca.  Hudba je podľa nej
elixírom života a preto spievanie vrelo odporúča
všetkým. Dôkazom je v podstate ona sama. Samej sa
jej nechce veriť, že jej pribudol už ôsmy krížik, pre-
tože sa naň necíti. Skúste si aj vy zobrať jej rady k
srdcu a denne si zaspievať, či vypočuť aspoň jednu
pesničku. No a nám v redakcii neostáva nič iné, len
pani Justíne zaželať ešte veľa šťastných rokov napl-
nených jej elixírom – spevom a hudbou. -kb-

Justína Mangerová: Elixírom života je hudba

1954 prvý riaditeľ školy 
v Moldave nad Bodvou

Pani Justína s bábikou v Jarabinskom kroji

Ïalšie pôsobiská 
PhDr. Ladislava Kučeru, CSc.

- v r.1945-1948 na Štátnej škole v Trebišove ( odborný učiteľ)
- v r. 1948-1949 na Strednej škole v Trebišove
- 1950 na Strednej  škole v Čajkove, okr. Levice
- v r. 1950 na  Strednej  škole v Slanci, okr. Košice okolie,
- v r. 1950-1951 na  Strednej škole v Geči, okr. Košice- okolie(
odborný učiteľ) 
- v r. 1951-1954 na Neúplnej strednej škole  v Janíku, okr. Ko-
šice- okolie,
- v r. 1954-1966 bol riaditeľom  Jedenásťročnej strednej  ško-
ly v Moldave n/ Bodvou
- v r.1966-1971 bol  riaditeľom na Strednej všeobecnovzdelá-
vacej strednej škole a Základnej
deväťročnej škole v Moldave n/ Bodvou
- v rokoch 1971-1987 bol  riaditeľom Gymnázia  na Kováčskej
ulici č.28 v Košiciach, tiež riaditeľom Jazykovej školy v Koši-
ciach na Kováčskej ulici č.28.
-  od r. 1987 bol pracovníkom  Krajského pedagogického ústa-
vu v Prešove
- v r. 1975-1976 na katedre  psychológie  Filozofickej  fakulty
UPJŠ v Košiciach (prednášateľ ruského  jazyka)

Štefan Leško  *12.7.1929  †6.2.2015

Bohatý život seniorov v Dennom centre
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Svetoznáma patrónka mesta.
Košičanka zapísaná do zoznamu
Spravodlivý medzi národmi. 

Košičanka Angelina Jolie? Hr-
dinské ženy na Hlavnej ulici. Ženská
diplomacia v Košiciach. 

Feministický gotický oltár. Ako
sa stať sväticou? Viacero návodov.
Bohyne a múzy.

Patrónka Slovenska i Uhorska a
jej zobrazenia. Ženy čisto len na
okrasu. Vodníkova žena. Ženy, kto-

rým niet rady. 

PREMIÉROVÁ TÉMA.
Potulka mestom sa začne pri

Štátnej vedeckej knižnici v sobotu 7.
marca v tradičných sobotňajších ča-
soch o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a
17:00 po slovensky (Milan Kolcun) a
o 11:00 po slovensky a 16:00 po ma-
ďarsky (Zoltán Balassa).

V nedeľu (8. marca) sprevádza
M. Kolcun o 12:00, 14:00, 15:30 a
17:00 po slovensky. Betka Czimová

začína svoje turnusy v nedeľu o
14:30 po SLOVENSKY. Vstupné je
v predpredaji 1,99 €, v deň konania a
na mieste 2,99 €. Lístky predpredáva
a informácie podáva Informačné
centrum na rohu Alžbetinej a Hlav-
nej. www.potulka.sk.

11.-12. apríl Šaca
2.-3. máj Kvety, stromy, parky
6.-7. jún Jakabov palác a iné

romantické budovy
4.-5. júl Židovské Košice

(DVOJ)potulka)

ŽENY A KOŠICE
7.-8. MAREC

Na pôde Starého mesta moderátor M. Kolcun
predstavuje necelebritné, no o to zaujímavejšie, osob-
nosti (nielen) z Košíc.

Tentokrát bude hlavným hosťom vynikajúci rozprávač,
spisovateľ a vysokoškolský profesor Stanislav Rakús, kto-
rý získal už všetky literárne ceny na Slovensku. 

Ďalším hosťom je Jozef Dado Nagy popularizátor lite-
ratúry a moderátor, jediný človek na Slovensku ktorý
(vy)žije z čítania. 

Košičan L Dg Surzin je tvorcom vizuálnych efektov
pre hollywoodske filmy, ktorý zakladá v Starom meste (na
Alžbetinej ulici) novú galériu. 

Atmosféru ozvláštni košická maliarka so pseudony-
mom Morena, divadelný hosť a Bobová diéta - hudobná
skupina osobitého štýlu.

Témou večera budú Slovné hr(ačk)y.
Talkshow sa začína 26. Marca (štvrtok) o 17:00 a

19:30 na Malej scéne Štátneho divadla. Predpredaj: denná
pokladňa Štátneho divadla (8,7 a 6 eur).

Ulice starého mesta sú plné do-
mov so zaujímavou históriou. Levo-
čský dom predstavuje jeden z neod-
mysliteľných symbolov Košíc a jeho
výstavba siaha až do 15. storočia.
Pri  Levočskom dome je unikátne,
že slúži jednému účelu nepretržite
už vyše 400 rokov a tak sa môže po-
pýšiť titulom  najstarší hostinec na
Slovensku. Ide o neskorogotickú
stavbu, dvojpodlažný dom s výraz-
ným arkierom na kamenných kon-
zolách nad vchodom. Spoločne s
Miklušovou väznicou, ktorú tvoria
dva pôvodne samostatné stredoveké
domy, sú najstaršími svetskými
stavbami v meste. Atraktivné býva-
nie zámožných mešťanov sa  od
stredoveku núkalo  na Hlavnej uli-
ci. Parcela Levočského domu bola o
to viac lukratívnejšia, keďže sa ve-
dľa nachádzal kráľovský  dom (ten
stál na mieste dnešného Jezuitského
kostola) a oproti bola  radnica (dnes
divadlo).  I keď v stredoveku boli
domy zväčša drevené,  pri solvent-
nejších majiteľoch už boli muro-
vané a takýto parádny domček si
veru nemohol dovoliť postaviť hoc-
kto. Žiaľ, nevieme meno prvého
vlastníka, ani presný rok výstavby.

Prvým známym majiteľom je
ostrihomský arcibiskup  Juraj Szath-
máry z preloma 15. a 16. storočia. Po
ňom sa vlastníkom stáva jeho zať, pa-
latín Alex Thurzo. V roku 1542 pre-
dal dom mestu Levoča, a nasledujúce
roky  slúžil na pohostinné a ubytova-
cie služby pre levočských kupcov v
Košiciach. Levočania ho mali vo
vlastníctve len krátko, už v roku 1569
ho mesto Košice odkúpilo späť za

3000 zlatých a  v budove zriadil ubyto-
vací hostinec. Názov domu však ostal
dodnes po tejto krátkej etape života.
Ubytovacie izby sa nachádzali v pred-
nej časti budovy na prízemí aj poscho-
dí. Zakrátko po spätnom odkúpení pri-
stavali k budove pivovar. Bývavali tu
velitelia mesta a do roku 1617 sídlila v
zadnej časti  tlačiareň Jána Festha.

Do výstavby budovy Čierneho
orla (r. 1783) to bol najhonosnejší
ubytovací hostinec v meste. Múry Le-
vočáku by mohli prerozprávať príbeh
veľkolepej svadby, ktorá sa tu uskuto-
čnila 1. marca 1626 a trvala niekoľko
dni. Sedmohradské knieža  Gabriel
Bethlen si vzal za ženu Katarínu
Brandebursku. Svadby sa zúčastnili
aj viacerí európski panovníci.

Výraznou prestavbou prešiel dom
v druhej polovici 17. storočia, keď do-
stal renesančné dvorné arkády, i v
druhej polovici 18 storočia. Vtedy mu
pristavali na fasádu arkier nad bránou.

Charakter kvalitného ubytovacie-
ho zariadenie si Levočský dom pod-
ržal až do polovice 19. storočia. Naj-
starší známy nájomca mestského hos-
tinca bol od roku 1848 Štefan Ku-

kovszky, Košičania sa mohli vtedy
pohostiť  „u Vtáku noha“.

V roku 1832 v  ňom  prebýval
brigádny generál tunajšej posádky. Od
začiatku 60. rokov 19. storočia,  slúžil
dom iba na stravovacie služby. Ďalšia
výrazná rekonštrukcia prebehla v roku
1908 a Levočák  otvorili až
15.5.1910.

V r. 1920 bola letná záhrada re-
štaurácie prekrytá skleneným prístre-
škom, pravidelne tu hrávala cigánska
kapela. V roku 1956 zriadili maďar-
skú reštauráciu. Posledná výrazná pre-
stavba bola v roku 1990 kedy sa za-
strešila záhradná reštaurácia. Priestory
Levočského domu sa od 19. stor. vyu-
žívali i na iné účely, ale v jednej časti
neustále fungovala i nejaká reštau-
rácia či pohostinstvo.

V súčasnosti prebieha rekonštruk-
cia prízemia. V apríli sa otvorí nový
podnik - pivovar s reštauráciou. Jej
majitelia plánuju z tohto najstaršieho
hostinca na Slovensku urobiť aj jednu
z najlepších prevádzok svojho druhu,
obnoviť jej zašlu slávu nielen spred
pár rokov, ale aj spred pár storočí.

Mgr. Peter Anna

Eastcubator je startupové
centrum a miesto pre šikovných,
kreatívnych ľudí, ktorí myslia ino-
vačne, majú záujem vzdelávať sa
a vylepšovať svoje schopnosti a
zároveň u nás pracovať na ich zau-
jímavých projektoch. Eastcubator
bol otvorený 17.10.2014 za prítom-
nosti významných hostí z košické-
ho a zahraničného korporatívneho
a startupového prostredia, hostia z
Čiech a zo Slovenska z rôznych od-
vetví ako medicína, strojárstvo,
energetika, automobilový priemy-
sel, a samozrejme zástupcovia star-
tupovej scény. O doterajšej činnos-
ti Eastcubatora nás oboznámil člen
predsedníctva Matúš Ondáš.

Kto tvori tím Eastcubatora?
Team Eastcubatora tvoria pre-

dovšetkým šikovní a mladí ľudia,
ktorí pracujú na svojich projektoch a
vytvárajú prostredie, v ktorom s
výborne pracuje a navzájom sa ve-
dia spoločne potiahnuť do predu,
prípadne si pomôcť v určitých ťa-
žkostiach, alebo už len pri získavaní
názoru na svoj projekt. Tím Eastcu-

batora tvoria Peter Vrábeľ, Ivan
Debnár a veľa ďalších ľudí, ktorí
nám pomáhajú.

Z akých prostriedkov sa podarilo
Eastcubator vybudovať?
Eastcubator bol vybudovaný na-

jmä zo súkromných zdrojov jednotli-
vých zakladateľov, ktorí sú v teame
Eastcubatora, a taktiež partnerských
spoločností Košice IT Valley, KPMG,
T-Systems, Termomarket,
Idealtech.sk, Creative Pro, vinárstva
Zlatý Strapec, mesta Košice, Mestskej
časti Košice-Staré Mesto. Množstvo
hodín bolo odpracovaných dobrovo-
ľne za pomoci dobrovoľníkov, ktorí
chcú pomôcť dobrej veci.

Ako Eastcubator pracuje?
Eastcubator nepracuje :) Pracujú

v ňom ľudia ktorí vylepšujú svoje
projekty a zlepšujú svoje schopnosti.
Na Eastcubatore organizujeme od-
borné semináre, konferencie, vzde-
lávania pre ľudí, ktorí sa chcú vzde-
lávať. Následne im ponúkame pries-
tor, kde môžu pracovať počas dňa
(svoje pracovné miesto) a zároveň
im poskytneme vzdelávaciu miest-

nosť, meetingovú miestnosť pre jed-
nania a oddychovú miestnosť pre
posedenie a uvoľnenie sa :)

Aké aktivity má Eastcubator 
od otvorenia na svojom konte?

Eastcubator od svojho otvorenia
organizoval aktivity v oblasti vzde-
lávania webdizajnérov, kurz angli-
čtiny, Technologický seminár so
spoločnosťou Antik, online marke-
tingový seminár a pripravujeme
množstvo ďalších s našimi partner-
mi.

Kam sa Eastcubator bude uberať
v roku 2015?

Eastcubator sa v roku 2015 bu-
de uberať technologickým smerom
a bude sa zameriavať na semináre v
technologickom a marketingovom
sektore, ktoré uvítajú nielen spolo-
čnosti v našom regióne, ale aj ľudia,
ktorých dané segmenty zaujímajú.
Naďalej budeme pracovať na moti-
vácii mladých, aby sa venovali tech-
nickým smerom a pracovali na vyle-
pšovaní našej spoločnej budúcnosti.
Svet je predsa veľký a je tú stále čo
inovovať a vylepšovať.

harlequin

POTULKY MESTOM KOŠICE

Košická talkshow Milana Kolcuna
BEZ ŠEPKÁRA

Viac ako 60 odborníkov, lokálnych politikov, obči-
anskych aktivistov i občanov Košíc debatovali druhé-
ho februára v priestoroch Staromestskej radnice na
tému „Ako sa búrala história Košíc“ Diskusné fórum
zorganizoval Košický občiansky kruh ako svoje 39.
stretnutie, v tejto sezóne tretie.

Úvodnú prednášku predniesol ing. arch Radoslav
Mokriš, ktorý plasticky upriamil pozornosť na štruktúry
historického jadra i jeho blízkeho okolia, ako sa urbaniz-
mus rozvíjal, i aké deformácie nastali do roku 1989 a po
ňom. Publicista Štefan Lazorišák ho doplnil obrazovou
dokumentáciou o historických klenotoch, ktoré boli
zbúrané, od unikátnych Košických kúpeľov, cez Mlynský
náhon, hotel Shalkház, až po unikátne prímestské priesto-
ry, ktoré dotvárali atmosféru Košíc, v Mestskom parku, na
Aničke, či v Črmeľskom údolí.

Účastníci fóra smutne konštatovali ako sa unikátna his-

tória z Košíc vytráca, a ak občania nebudú aktívni, histo-
rické jadro bude ďalšími developerskými projektami zohy-
zďované aj preto, lebo mesto neuvažuje strategicky o vybu-
dovaní moderného mestského centra, ktoré by znížilo tlaky
na zahusťovanie i zmeny v štruktúre historického jadra.

Viacerí diskutéri navrhovali, aby sa občianska po-
spolitosť aktívne zapájala do tvorby jednotlivých zón,
aby nám neostali oči iba pre plač. Preto diskusné fórum
Košického občianskeho kruhu bude iniciovať ďalšie
stretnutia, aby sa posilnila občianska participácia na sp-
ráve vecí verejných i pri strategickom rozhodovaní pri
územnom rozvoji mesta i jeho častí.

Ďalšie stretnutie Košického občianskeho kruhu sa
uskutoční v pondelok 2. marca 2015 o 18-tej hodine v
priestoroch Staromestskej radnice na Hviezdoslavovej
ulici č.7. Témou bude občianska demokracia. Na stretnu-
tie Ste srdečne pozvaní už teraz.

Michal Kravčík, organizátor

Košická talkshow Milana Kolcuna
BEZ ŠEPKÁRA

Ako sa búrali Košice

História Levočáku

Levočský dom na pohľadnici z roku 1910

EASTCUBATOR
Ako sa darí Startupovému centru na Hviezdoslavovej?
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Vernisáž výstavy sa uskutočnila 16.
januára a jej súčasťou bolo aj dance
performance, v ktorej svetlo zvíťazilo
nad tmou, v kostýmoch, ktoré obohatila
maľbou práve samotná autorka. Súčas-
ťou výstavy bol aj autorkou realizovaný
vzdelávací projekt "Part of world" v
spolupráci s deťmi z detských domovov,
ktorých práce sú inštalované v átriu
múzea.

Obrazy nemeckej výtvarníčky Nico-
lety Jutka  žijú dvoma životmi - cez deň a
v noci. To všetko vďaka technike využí-
vajúcej fosforeskujúce farby. 

Nicoleta Jutka sa na-
rodila v Bukurešti, no už
24 rokov žije v Nemecku.
Z otcovej strany má židov-
sko-arménske korene a v
maminom rodokmeni má
predkov z Mongolska, Se-
vernej Ameriky a Talian-
ska. Práve svet v pohybe
ju inšpiroval k tomu, aby
začala hľadať a spájať
kontrasty symbolicky vy-
jadrené medzi svetlom a
tmou. V preklade je jej
umeleckým cieľom prekle-

núť rozdiely medzi západnou a východ-
nou Európou. Vo svojej súčasnej sérii s
názvom Noví ľudia odráža pyramídu,
ktorá spája kultúrne rozdiely do jednej
identity. „Svet sa stále pohybuje a hľadá
nové princípy, potreby, či kritéria pre spo-
kojnosť. Na základe toho vznikla aj moja
inšpirácia kreatívne sa pustiť do hľadania
nových tvári krajín, aj ľudí. Sústredila
som sa na tmu, kde sa dostane svetlo, le-
bo by malo platiť, že svetlo vždy nad
tmou zvíťazí,“ uviedla Nicoleta Jutka,
ktorá sa prvýkrát predstavila svojou tvor-
bou aj v Košiciach. Kurátorom výstavy
bol Peter Markovič. 

22. januára sa v priestoroch múzea Vojtecha Löfflera
uskutočnila vernisáž výstavy autora Roba Moonatheho.

Súčasná tvorba autora predstavuje diela, ktoré svojim
epicko-intímnym prístupom a spontánnou farebnou hrou pri-

nášajú niečo z
fauve, niečo z
kubizmu a v ne-
poslednom rade
precíteného poe-
tického, intímne-
ho symbolizmu.

Súčasťou výsta-
vy Res intimo bola
aj projekcia predo-
šlých performancií,
choreografie a do-
konca aj krátky film.
Otvorenie výstavy
obohatila americká
DJ-ka Mahogany s
elektro-jazzovým se-
tom i statickou per-
formance. A múze-
um? Opäť praskalo
vo švíkoch.

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA, KOŠICE-STARÉ MESTO

Nicoleta Jutka – Light
penetrates darkness

Tešíme sa na Vás!

Pusti do svojho šatníka nový vietor a uvoľni miesto novým kúskom. 
Je ti však ľúto len tak svoje staré  oblečenie vyhodiť? Môžeš ním 
pomôcť niekomu inému.  

 Spomenuli ste si, že máte v skrini staršie tričko, mikinu, ktorú ste už rok nevytiahli, či tepláky, z ktorých Vaša 
ratolesť vyrástla? Navštívte v sobotu 28.2.2015 Radničnú sálu na Hviezdoslavovej 7 v čase od 15,00 do 17,00 hod. a staňte 
sa aktívnym pomocníkom komunity, ktorá pred núdzou iných nezatvára oči, ale snaží sa poskytnúť konkrétnu pomoc – v 
tomto prípade oblečenie. 

 Komunitná zóna – Staré Mesto svojimi aktivitami napĺňa ciele, akými sú rozvoj lokálnych komunít a spolupat-
ričnosť v nich, zlepšenie života znevýhodneným a ohrozeným skupinám občanov, ale aj ochrana životného prostredia 
znížením spotreby a tiež zmiernením plytvania vyčerpateľnými zdrojmi surovín na zemi.

Staromešťania, Košičania, a samozrejme ktokoľvek, komu sú myšlienky a ciele Komunitnej zóny blízke a rád sa do zbierky 
oblečenia nejakým kúskom zapojí.

Oblečenie rôznej veľkosti i kvality – mužské, ženské, detské, dojčenské, spodnú bielizeň, domáce, či sezónne oblečenie, čiapky, 
šály, rukavice, rôzne doplnky, obuv a bytový textil – posteľné obliečky, plachty, deky, prestierania, závesy a podobne. 

Kto sa môže zapojiť?

Čo všetko zbierame?

Kontakt: rastislav.trnka@kosice-city.sk

Radničná sála MÚ MČ Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

„Prevetraj svoj
šatník a pomôž!“

Komunitná zóna – Staré Mesto organizuje projekt

28.2.2015 (sobota)
15,00 – 17,00 hod

RES INTIMO


