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V o j t e c h L ö f f l e r : „T v o r b a v y ž a d o v a l a
poznanie, vytrvalos a disciplínu“

Z rokovania
MiZ

16. apríla 2016 si pripomenieme 110. výročie narodenia významného košického
umelca, sochára Vojtecha Löfflera
Patril k najznámejším a
najuznávanejším sochárskym
majstrom košického regiónu
20. storočia a to aj napriek tomu, že nemal akademické
vzdelanie a sochárstvu sa začal venovať ako samouk.
Pôvodne bol zubným technikom. Súkromné štúdium sochárstva absolvoval v rokoch
1932-1933 v Budapešti u Tibora Vilta a Ferenca Medgyessyho a potom v roku
1937 v Prahe, kde sa priúčal
kamenárskym technikám v
ateliéri Welimského. Vďaka
znalosti cudzích rečí veľa cestoval, absolvoval študijné cesty do Viedne, Budapešti, Paríža, stretával sa s umelcami
a s umením. V roku 1937 ako
31 ročný usporiadal svoju prvú samostatnú výstavu prác
vo
Východoslovenskom
múzeu v Košiciach.
Gro umelcovho diela predstavujú nespočetné súbory jeho
komornej a drobnej plastiky.
Na začiatku tvorby bol zástancom realistického zobrazovania. Neskôr boli už jeho
formy štylizované, aby mohol svojimi dielami vyjadrovať svoje pocity. Snažil sa
zachytiť emócie a príbeh.
Jeho tvorbou sa prelínal motív ženy, lásky matky a milencov. Pri práci prihliadal
na krásu materiálu a uprednostňoval remeselnú precíznosť.
Tvoril intuitívne. Už pohľad na materiál, či to bol
kameň, alebo vzácny kus
dreviny ho inšpiroval k tvorbe. Vychádzal z jeho tvaru a
možností. Tradičné materiály - kameň, kov, drevo i slonovinu spracovával priamo

bez predchádzajúceho upravovania a tieto boli pre majstra,
ako hovorieval, „tvrdými a silnými súpermi“.
Vystavoval od Užhorodu,
Košíc až po Budapešť, Bratislavu a Prahu. V roku 1967
mu dovolili cestovať do Spojených štátov a Kanady, kde
rok aj žil a tvoril. Vtedy vystavoval v meste London (Ontário), New Yorku, Hamiltone, Montreali a v Toronte.
Počas umelcovho života
boli jeho diela vystavené na
180 výstavách na Slovensku a
v zahraničí. Jubilejnú výstavu
mu usporiadali v roku 1976 vo
Východoslovenskej galérii v
Košiciach, súborné výstavy v
roku 1983 v Budapešti, Sárospataku a Miskolci.
Vojtech Löffler býval na
Kmeťovej ulici, v dome po rodičoch, kde mal vybudovaný
ateliér. Schádzali sa v ňom jeho
priatelia i začínajúci výtvarníci,
ktorým nezištne radil a neraz aj
v núdzi pomáhal. Nazývali ho
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Predstavujeme:
S t a c i o n á r S v. M a r t y
i Sociálnu poradòu
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familiárne Béla báči.
Zomrel náhle 11. februára
1990 v Košiciach vo veku nedožitých 84 rokov. Pochovali
ho na verejnom cintoríne do
spoločného hrobu vedľa jeho
prvej manželky.
Dňa 2. septembra 1992 darovala Klára Schönherzová,
vdova po Vojtechovi Löfflerovi, časť umelcovho diela a jeho súkromnej zbierky
mestskej časti Košice–Staré
Mesto. Dňa 1. januára 1993
vzniklo Múzeum Vojtecha
Löfflera a 16. decembra
1993 bola verejnosti sprístupnená jeho stála expozícia, ktorá prezentuje dielo
a zbierky umelca. V roku
2002 expozíciu rozšírili o
pamätnú izbu a nové výstavné miestnosti. Výber z
tvorby umelca prezentovali
výstavy v rokoch 1996 a
2006. 20. výročie založenia
múzea pripomenula výstava
Známy a neznámy Löffler,
inštalovaná zo zbierok z
depozitu múzea.

Z rokovania riadneho i mimoriadneho
miestneho zastupite¾stva
Dňa 24. februára sa uskutočnilo VIII. riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva. Poslanci v programe prejednávali mnohé dôležité body. Medzi najdôležitejšie patrilo schválenie úveru 250 000 eur (na
dobu 5 rokov) na účely rekonštrukcie Mestskej krytej plavárne, vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na predaj vily Vojtecha Löfflera, či schválenie sociálnych, kultúrnych i športových projektov. Najdôležitejší dokument – programový rozpočet na roky 2016 – 2018 bol schválený až na mimoriadnom zasadnutí 9.3.2016.
(pokračovanie na str. 2)

Múzeum Vojtecha Löfflera, v správe
mestskej časti Košice–Staré Mesto predstavuje v súčasnosti významnú kultúrnu inštitúciu, ktorá ostáva neustále prítomná vo vedomí kultúrnej verejnosti. Realizuje rozsiahlu výstavnú činnosť, propaguje mladých
umelcov, organizuje tvorivé dielne s tematikou výtvarného umenia, besedy a priateľské
stretnutia s umelcami, prezentácie kníh, večery hovoreného slova a komorné hudobné
koncerty.
Mgr. Milena Gašajová
riaditeľka Múzea Vojtecha Löfflera

Z našich
MŠ
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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

Staromešania môžu navštívi tiché
krajiny s napätím

Múzeum Vojtecha Lőfflera pripravilo prvú profilovú výstavu mladej východoslovenskej maliarky Simony Štulerovej pod názvom „Tiché miesta“, ktorej vernisáž sa uskutočnila 3.3.2016 o 17:00 a ktorú si (nielen) Staromešťania môžu
pozrieť do 3. apríla 2016. Simona Štulerová je čerstvou absolventkou Ateliéru súčasného obrazu doc. Adama Szentpéteryho na košickej Fakulte umení Technickej univerzity.

Ako uviedol kurátor výstavy Vladimír Beskid, autorka vo
svojej aktuálnej tvorbe predstavuje osobitú polohu súčasnej maľby - v charakteristickej kombinácií techník a materiálov strieda
akrylové plátna, nite, výšivky na kanave, či prešívanie autoplechov. Prináša tak novú mediálnu podobu krajinomaľby, krajobrazu a ich melancholických
"tichých miest".
Základnou témou jej
práce je analýza a konflikt
prírodného a civilizačnokultúrneho prostredia. Ide o prieniky týchto teritórií, o rozklad krajiny, o postupné vytrácanie sa čistej prírody. V priebehu roka 2014
autorka vniesla na plátno ešte iný prvok – motív tradičnej krížikovej výšivky. V poslednom období posúva svoj kľúčový motív stretu dvoch svetov aj do razantnejšej materiálovej polohy - prenáša
krížikovú výšivku na kusy automobilových karosérií.
-MVL-

Otvorili sme
Ve¾konočné trhy

18.3.2016 sme otvorili už 5. ročník
Staromestských veľkonočných trhov na
Dominikánskom námestí. Počas dvoch
dní si návštevníci mohli vybrať zo širokej ponuky výrobkov prevažne s veľkonočnou tematikou. Otvorenie kultúrnym programom obohatila Spevácka
skupina Malina a deti z MŠ Park Angelinum a Hrnčiarskej.
-red-
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OHLASY Z PLAVÁRNE NÁS POTEŠILI
Mestská krytá plaváreň je v
Košiciach jedináčikom. Prevádzkovať, udržiavať a neustále
inovovať takúto prevádzku si
vyžaduje čas, energiu, dobré nápady a predovšetkým financie.
Vedenie mestskej časti i plavárne sa snaží všetky faktory zosúladiť tak, aby sa plaváreň z roka
na rok stávala modernejšou a
pre svojich návštevníkov i komfortnejšou. Okrem nevyhnutnej
inovácie technológií už plaváreň
získala v rámci 1. etapy modernizácie nové plastové okná v celej bazénovej hale, pribudli moderné turnikety, zrekonštruovalo sa vstupné schodisko, nový
šat dostali aj toalety vo vstupnom vestibule, modernizovalo
sa aj v šatniach, kde najnovšie
pre ženy pribudli nové zrkadlá a
profi sušiče vlasov. Aj v tomto
prípade platí, že každému sa vyhovieť nedá a všetkým sa málokedy páči to isté. A ako už býva
zvykom, upozorňujeme hlavne
na to, čo sa nám nepáči. To, čo
nám vyhovuje, berieme akosi
prirodzene a nemáme potrebu
na to zvlášť upozorniť. Napriek
tomu, že sme vďační za akékoľvek podnety, vďaka ktorým sa
stále môžeme zlepšovať, prirodzene aj nás najviac potešia tie
pozitívne. Práve preto, že ich
dostávame podstatne zriedkavejšie, rozhodli sme sa niektoré
z nich na adresu Mestskej krytej
plavárne uverejniť:
„Dobrý deň, ďakujem za
2 eurové vstupné, teplú vodu a
uzamykateľné skrinky na čip.“

Katarína, mamička na rodičovskej dovolenke
„Dobrý deň, som z Košíc a
mám 10 rokov. Chodím do klubu Marea a je to tu bomba!“
venuje Z.K.
„Vážený pán starosta. Dovoľte, aby som aj Vám poďakovala za možnosť užívať našu
krytú plaváreň. V porovnaní s
ostatnými kúpaliskami, ktoré
som mala možnosť poznať, je
naša krytá plaváreň najlepšia.
Je najčistejšia z tých, ktoré som
navštívila. šatne sú vzorne udržiavané, vetrané. Toalety vzorne
čisté. Voda v bazéne tiež priezračná, čistá, bez akýchkoľvek
nežiaducich prímesí, čo je pri
množstve kúpajúcich perfektné,
ako je to udržiavané. Veľa som
cestovala a mám s čím porovnávať. Preto Vám ďakujem, že
práve v meste, kde žijem, mám
možnosť relaxovať za takých
perfektných podmienok.“
M. Š., Košice
My za tieto povzbudzujúce
slová ďakujeme a v zveľaďovaní plavárne budeme aj naďalej
pokračovať. Už tento rok bude v
rámci povinnej hygienickej odstávky zrealizovaná aj 2. etapa
modernizácie, v rámci ktorej dostane bazénová hala novú podlahu s podlahovým vykurovaním.
Veríme, že svoje pripomienky a
podnety nám budete adresovať
aj naďalej, no dúfame, že tých
pozitívnych bude postupne viac
a viac.
-red-
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Stanovište veľkokapacitných kontajnerov
stanovište MK na KO - Dargovská
stanovište MK na KO - Kuzmányho, Vojenská dvor
stanovište MK na KO - Belánska
Poštová 16 - parkovisko
Bocatiova – Gorkého u garáží
stanovište MK na KO - Kuzmányho 51 - 55, Floriánska 7
Park Angelinum 4 – pri križovatke
stanovište MK na KO - Magurská 1-3, Kuzmányho 31-33
križovatka (roh) Tajovského - Alžbetina
stanovište MK na KO - Kuzmányho 27, Magurská 2
stanovište MK na KO - Floriánská 2 - 6
Park Angelinum 6 – pri stanovišti MK
stanovište MK na KO - dvor Čsl. armády 33
Kpt. Nálepku 17 - stanovište MK
dvorová časť Letná, Jarná, Zimná, Jesenná
dvorová časť Komenského za reštauráciou Šport
stanovište MK na KO Jilemnického č. 6-10 - dvorová časť
stanovište MK na KO dvorová časť Zimná č. 15
Magurská 15 – parkovisko pred ZŠ Námestie Laca Novomeského 2
dvor. časť Jarná, Zimná, Letná, Pajorova
Branisková č. 2 - stanovište MK
Bellova, Stromová, Lomená - dvor
Masarykova č. 21 - parkovisko
Slov. jednoty - parkovisko medzi č. 38 - 40
Slov. jednoty č. 48 pri garážach
Kuzmányho 17, stanovište MK
Jiskrova - dvorová časť
Strojárenská 11
stanovište MK na KO Garbiarska č. 7
stanovište MK na KO Branisková č. 1
stanovište MK na KO Jakobyho č. 3 pri garážach
stanovište MK na KO Kuzmányho č. 5
Pajorova 16, stanovište MK
stanovište MK na KO Haviarska, Hutnícka, Alvinczyho
Tyršovo nábrežie 6
Svätoplukova - dvorová časť pri stanovišti MK na KO
stanovište MK na KO Park Angelinum č. 18
Bajzova - pri ubytovni ŽSR
Jesenná ul. pri bare Faraón
roh ulíc Timonova – Tajovského
Stará baštová - dvor. časť
Hutnícka 4
Štítová - ku garážam
stanovište MK na KO Karpatská
Vodná - Štefánikova pri premostení na Rumanovu
stanovište MK na KO Vojenská 10
Palackého – Bajzova (za stánkami)
stanovište MK na KO Komenského č. 27
Lomená – Masarykova – ku garážam
Štefánikova č. 46
stanovište MK na KO Tatranská č. 19
križovatka (roh) Mäsiarska - Báčikova
stanovište MK na KO Tatranská č. 2 - 8
roh ulíc Kováčska – Vodná (parkovisko)
Jesenná č. 20, 22
Škultétyho 10 – pod garáže

Z rokovania riadneho i mimoriadneho
miestneho zastupite¾stva
(pokračovanie zo str. 1)
MiZ Košice-Staré Mesto
vzalo na vedomie právnu analýzu možnosti zrušenia Obchodnej
verejnej súťaže na výstavbu podzemného garážového domu vo
vnútri bloku Zimná - Jilemnického, voči ktorej sa tamojší obyvatelia ohradili aj petíciou. Zastupiteľstvo zároveň požiadalo starostu, aby podnikol rokovania o
možnosti mimosúdneho vyrovnania.
MiZ schválilo prijatie úveru
250 000 eur (na dobu 5 rokov) na
účely rekonštrukcie Mestskej krytej plavárne. Táto čiastka tvorí polovicu objemu financií, potrebných na takú rekonštrukciu, ktorá
by zodpovedala hygienickým normám a tým aj ďalšej prevádzke
MKP. Ide hlavne o výmenu dlažby v bazénovej hale. Ostatné pro-

striedky budú vyčlenené z rozpočtu mestskej časti a rezervného
fondu MKP.
Okrem iného boli po dlhej
diskusii odsúhlasené podmienky
pre obchodnú verejnú súťaž na
predaj vily Vojtecha Löfflera. Budova chátra a na jej rekonštrukciu
mestská časť nemá finančné prostriedky.
MiZ schválilo pokračovanie
stabilných kultúrnych i športových projektov na rok 2016, akými sú celomestská spevácka, tanečná i recitačná súťaž, volejbalový turnaj, beh o pohár starostu,
či plavecké preteky. Schválený
bol aj návrh projektu, ktorý predložil poslanec Ing. Igor Petrovčík.
Projekt sa týka zlepšenia čistoty v
Starom Meste napríklad lepšou
koordináciou aktivít aktivačných
pracovníkov, prenajatím veľkoka-

pacitných kontajnerov na stavebný odpad, inštaláciou fotopascí na
stanovištia, kde sa najčastejšie vytvárajú skládky, či požiadanie o
súčinnosť zložky mestskej polície.
Pracovník úradu poslancov informoval, že mestská časť sa snaží
reagovať na nedostatky tohto druhu. Aktivačný pracovníci takéto
čistiace práce vykonávajú, aj keď
ide častokrát o suplovanie firmy,
ktorá je na takúto činnosť zazmluvnená mestom a za tieto služby má aj zaplatené. Niektorí poslanci vyjadrili nesúhlas s tým,
aby sme občanov učili tomu, že ak
si urobia neporiadok, my ho stále
upraceme. Iní poslanci zase vyjadrili názor, že Slovákov poriadku
nenaučíme a na tých neporiadnych budú neustále doplácať tí
poriadni. Poriadok však niekto
urobiť musí. Projekt bol nakoniec

odsúhlaseným s tým, že sa budú
postupne hľadať najefektívnejšie
riešenia, aby bola čistota v našej
mestskej časti na dobrej úrovni.
Najdôležitejší bod, a to schválenie programového rozpočtu na
roky 2016 – 2018 bol z programu
stiahnutý. Nakoľko sa sa v programe zastupiteľstva objavili aj nové
návrhy, ktoré by rozpočet ovplyvnili, predseda Komisie finančnej,
výstavby a verejného poriadku
Ing. Ján Süli navrhol všetky návrhy ohľadom rozpočtu ešte raz prerokovať na mimoriadnej komisii
za prítomnosti všetkých poslancov
a následne k rozpočtu a bodov,
ktoré sa ho priamo týkajú, zvolať
mimoriadne zastupiteľstvo.
Mimoriadne zastupiteľstvo sa
uskutočnilo 9.3.2016 kde bol programový rozpočet na roky 2016 –
2018 schválený.
-red-

Staromešania využívajú petičné právo
Petícia je listina, ktorou sa
podpísaní občania obracajú vo
veciach verejného alebo iného
spoločného záujmu na orgány
verejnej moci s návrhmi, žiadosťami, výzvami, prípadne
sťažnosťami, či protestom. Petičné právo je jedným z nástrojov občanov na kontrolu kompetentných orgánov a presadzovanie verejného záujmu do rozhodovania. Petíciou možno
žiadať či navrhovať množstvo
vecí - od zavedenia autobusovej
linky, zriadenia pobočky úradu,
cez zachovanie likvidovanej
školy, až po zmenu na poste
úradníka či zmenu zákona. Petícia môže okrem popisu problému a výhrad k činnosti či nečinnosti kompetentných navrhovať konkrétne riešenia. (Petície,2000, str.2) Mestskej časti
Košice-Staré Mesto doručili
Staromešťania v roku 2015 celkom 8 petícií:
1/ Petícia za odstránenie plotu
okolo pravoslávneho kostola na
ulici Československej armády v
Košiciach. Petícia bola postúpená na vybavenie Mestu Košice,
stavebnému úradu, pracovisko
Hviezdoslavova č. 7, Košice.
Oplotenie zariadenia staveniska

sa nedá odstrániť nakoľko ešte
bude prebiehať výstavba ďalších
stavebných objektov: farský úrad,
parkoviská a cesty.
2/ Petícia so sťažnosťou zameraná na rušenie nočného kľudu, obťažovanie hlukom z pohostinskej prevádzkarne eLBi Caffe,
Alžbetina 12, Košice. Petícia postúpená na vybavenie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.
3/ Petícia proti výstavbe detského ihriska na Komenského 27
vo dvore a žiadosť o okamžité zastavenie prác. Petícia bola postúpená na vybavenie Mestu Košice.
Detské ihrisko bolo preložené na
iné miesto. Petícia a odporúčanie
nového umiestnenia detského ihriska boli prejednané aj na zasadnutí MZ dňa 17.9.2015.
4/ Petícia za zachovanie a dodržiavanie nočného kľudu na
Kuzmányho sídlisku. Petícia bola
postúpená na vybavenie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Košiciach a Mestskej
polícii v Košiciach. Petícia bola
prejednaná na zasadnutí MZ dňa
17.09.2015.
5/ Petícia so sťažnosťou zameranou na vydanie povolenia
na činnosť prevádzkárne, rušenie
nočného pokoja, obťažovanie hlu-

kom prevádzkárňou Suzans bar,
Mäsiarska 32, Košice a prešetrenie stavebných úprav priestorov
baru v kultúrnej pamiatke v rozpore so zákonom. Petícia postúpená na vybavenie Mestu Košice,
stavebnému úradu, pracovisko
Hviezdoslavova č. 7, Košice.
6/ Petícia za inštaláciu bezpečnostnej kamery na ulici Stará
baštová 6. Petícia bola postúpená
na vybavenie Mestu Košice,
Mestskej polícii Košice. Mestská
polícia Košice odporučila riešiť
petíciu tým, že mestská časť Košice-Staré Mesto preloží 1 ks kamery z parku na Drevnom trhu na
ulicu Stará baštová č. 6.
7/ Petícia proti výstavbe podzemného garážového domu, vnútroblok Zimná-Jilemnického, Košice na p. č. 31/1, 32/55, 284, k. ú.
Letná. Petícia bola postúpená na
vybavenie Mestu Košice. Petícia
bola prejednaná aj na zasadnutí
MZ dňa 17.9.2015.
8/ Petícia proti výstavbe podzemného „Garážového domu
Kuzmányho“ na pozemku p. č.
3788/1, k. ú. Huštáky. Petícia bola postúpená na vybavenie Mestu
Košice. Petícia bola prejednaná aj
na zasadnutí MZ dňa 17.9.2015.
Došlé petície boli zaevidované v centrálnej evidencií petícií,

tieto boli riešené v súlade so zákonom o petičnom práve a v súlade s internou smernicou. Mestská
časť Košice-Staré Mesto napriek
tomu, že petície boli v súlade so
zákonom postúpené na prejednanie príslušným správnym orgánom, ostala aktívna k požiadavkám obyvateľov obsiahnutých v
petíciách, pozvala zúčastnené
strany na jednanie a v prípadoch,
kde dochádzalo k obťažovaniu
hlukom alebo inými emisiami a k
rušeniu nočného pokoja sa pokúsila dosiahnuť zmier formou dohody a dobrovoľného prijatia
opatrení na odstránenie negatívneho stavu. Štyri petície boli
predložené na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Na základe petície proti výstavbe podzemného garážového
domu, vnútroblok Zimná-Jilemnického vypracovala mestská
časť Právnu analýzu možnosti
zrušenia Obchodnej verejnej súťaže na výstavbu tohto garážového domu a predložila ju poslancom miestneho zastupiteľstva dňa
24.2.2016. Poslanci v uznesení
požiadali starostu, aby nájomnú
zmluvu nepodpísal a vstúpil do
rokovania s víťazom súťaže za
účelom mimosúdneho vyrovnania
vynaložených nákladov. -red-

Povinná odstávka plavárne prebehne počas letných mesiacov
Mestská krytá plaváreň musí každoročne realizovať povinnú hygienickú
odstávku. Jej tohtoročný termín bol
však niekoľkokrát posúvaný.
Hlavnými dôvodmi zmeny termínu bol
fakt, že aj druhý navrhovaný termín, stanovený na 6. a 7. mesiac tohto kalendárneho
roka, zasahoval do termínov súťaží rôznych
plaveckých športov, o čom bolo vedenie plavárne i mestskej časti informované najprv

na stretnutí, ktoré sa konalo na MKP za
účasti zástupcov všetkých športových klubov a neskôr aj písomnou formou. S cieľom
vyhovieť športovcom bol termín stanovený
na 16.6.2016 – 12.8.2016 a povinná hygienická odstávka bude spojená s 2. etapou modernizácie bazénovej haly. Kým prvá etapa
bola zameraná najmä na výmenu starých
okien za nové – plastové, tá druhá do bazénovej haly prinesie novú podlahu s podlahovým vykurovaním.

Zmena termínu odstávky však znamená prekročenie termínu na výmenu vody v
bazéne, ktorý plavárni určil Regionálny
úrad verejného zdravotníctva v Košiciach.
Plaváreň sa preto rozhodla túto výmenu
zrealizovať ešte pred plánovanou odstávkou
a to v termíne veľkonočných sviatkov
26.3.2016 – 31.3.2016, počas ktorých by
bola aj tak zatvorená. Takto bude výpadok
prevádzkovej doby pre verejnosť minimalizovaný.
-red-

Rozžiarili sme „sobášku“

Sobášna sieň Starého Mesta je priestorom, kde sa odohrávajú tie najkrajšie
životné udalosti. Zaznieva v nej zamilované „áno“ manželských sľubov, plač novorodencov pri uvítaní do života i úprimné blahoželania k sviatku jubilantov. Celá sobášna sieň je vybavená slávnostným
interiérom a doplnkami. Jej dominantou
je však strop, na ktorom sa po celej dĺžke
tiahne monumentálne osvetlenie, pozostávajúce so 600 kusov sklenených guľatých lustrov. Doposiaľ v nich svietilo len
250 ks klasických 60 wattových žiaroviek. Väčší odber by elektrické rozvá-

dzače nevydržali. Osvetlenie tak
nemohlo byť využívané v plnej
paráde
Od 25.2.2016 však Sobášna
sieň doslova žiari. V rámci rekonštrukcie rozvádzačov sa
uskutočnila aj výmena starých
žiaroviek. 250 kusov tých
60 wattových bolo vymenených
za 600 kusov 7 wattových led žiaroviek,
ktoré mestskú časť stáli 2145 eur. Okrem
toho, že odber sa znížil z 15 kWh na
4,2 kWh, svetla je dvakrát toľko.
Od výmeny žiaroviek sa už v našej

„sobáške“ uskutočnilo niekoľko sobášov i
slávnosť jubilantov a výsledok bol vždy
výborný – obdiv a očarenie prítomných,
ktorí slovami chvály nešetria, pretože ich
dôležité životné okamihy vďaka našim
priestorom doslova zažiaria.
-red-
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DENNÉ CENTRUM

V Dennom centre nezabudli na ženy
8. marec už tradične patrí všetkým ženám. Ku
MDŽ každú určite poteší milé slovo, alebo malá pozornosť vo forme sladkosti, či kvietku. Členovia
Denného centra seniorov nenechali ani v tento deň
nič na náhodu a zorganizovali kultúrne posedenie v
Radničnej sále Miestneho úradu. Keďže sa blahoželalo ženám, tejto úlohy sa zhostili páni. Členovia mužskej speváckej skupiny Dubina spievali i recitovali a
po programe spolu s ostatnými mužmi z denného
centra i vedenia úradu, odovzdali každej z prítomných dám karafiát. Všetci spoločne si na zdravie žien

pripili čašou vína, pochutnali si
na pohostení a venovali sa
príjemným rozhovorom. Na počúvanie a tým odvážnejším do
tanca hrala hudobná skupina
pána Alexandra Slaninu. -red-

Trénovali si mozog
15.3.2016 sa v Dennom centre seniorov uskutočnila prednáška s názvom „Žijeme život prospešný
mozgu.“
Prednášku zorganizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach v rámci medzinárodnej
kampane Týždeň mozgu, ktorá od roku 1996 pripadá
na termín od 14. do 20. marca. Slovensko sa do kampane zapája už 9 krát. Počas týchto dní prebiehajú po
celom Slovenku prednášky o mozgu, diskusie, tvorivé
dielne či dni otvorených dverí v organizáciách, ktoré
sa zaoberajú trénovaním pamäti a duševným zdravím.
Tak tomu bolo aj v našom Dennom centre. Spolu 36 členov
DC si vypočulo zaujímavé informácie o ľudskom mozgu, jeho ochorenia, ale i cenné rady, ako týmto ochoreniam pred-

chádzať. Pre seniorov boli pripravené aj rôzne testy, tvorivé
dielne, či jednoduché, no efektívne tréningy a návody, ako
svoj mozog neustále udržiavať v dobrej kondícii.
-red-

V Starom Meste pracuje bezplatná Špecializovaná sociálna poradòa
OZ CASSOVIA ACADEMICA podáva pomocnú ruku formou poradenstva. Okrem košického sídla Alžbetinej ulici č. 28 pracuje aj vo vysunutých
pracoviskách v široko okolí. Kto každý
a s kými problémami sa na jej pomoc
môže obrátiť, nás informovala
riaditeľka JUDr. Judita Kántorová.
Čo je sociálne poradenstvo?
Špecializované sociálne poradenstvo
je odborná činnosť, ktorá je v zmysle
platných právnych predpisov (zákon
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)
je zameraná na zistenie príčin vzniku,
charakteru a rozsahu problémov fyzickej
osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im odbornej pomoci. V konkrétnej
situácii to znamená, že pomáhame ľuďom, ktorí sú v ťažkých životných situáciách a problémoch, nevedia ich riešiť,
majú obavy z neznámeho, nemajú schopnosti a sami nenachádzajú možnosti riešenia svojich problémov. Našou snahou
je pomôcť im nájsť svoj vlastný potenciál, podporiť ich vo vlastných schopnostiach, ukázať im nové možnosti, nové pohľady na riešenie problémových situácií.

Prvotne je potrebné dôkladným odborným rozhovorom nájsť príčinu vzniku
problému a identifikovať ten prvotný
problém, ktorý na seba nabaľoval stále
ďalšie a ďalšie, až sa pre dotyčného človeka stala situácia nezvládnuteľnou a má
pocit, že riešenie už neexistuje.
Od kedy sociálne poradenstvo existuje?
Špecializované sociálne poradenstvo
existuje od roku 2009, kedy vstúpil do
platnosti zákon o sociálnych službách a
ako odborná činnosť a sociálna služba
môže byť poskytované neverejnými subjektmi len na základe akreditácie MPSVaR SR a následnej registrácie VÚC. Naša organizácia má akreditáciu od roku
2014, poskytovať službu začala od
01.01.2016.
Poradenstvo poskytujú odborníci?
Špecializovaní sociálni poradcovia sú
odborníci v sociálnej oblasti, vysokoškolsky vzdelaní v odbore sociálna práca (alebo príbuzné pomáhajúce profesie) s praxou v odbore minimálne 3 roky. Všetkých
musí v zmysle zákona o sociálnych službách odsúhlasiť MPSVaR SR, udeliť

akreditáciu, následne ich príslušný vyšší
územný celok registruje a v rámci svojich
dotácií môže financovať. Preto je táto sociálna služba pre občana bezplatná.
Kto každý sa na poradňu môže obrátiť?
Cieľovými skupinami sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, osoby
ohrozené sociálnym vylúčením a ich rodinní príslušníci. Snažíme sa pomáhať celým rodinám, nielen tomu, kto má individuálny problém. Zatiaľ k nám chodia samostatne, ale v priebehu poskytovania sociálnej služby môžeme rozprávať s celou
rodinou, keď je na spoluprácu ochotná a
príde. Je to vlastne vždy v záujme klienta,
aby ho rodina pochopila a podporila.
Akým spôsobom vás záujemcovia
môžu kontaktovať?
Naše sídlo je na Alžbetinej ulici č. 28
v Košiciach, no kontaktovať nás môžu aj
telefonicky: 0918 459 885, alebo e-mailom: poradna.kosice@gmail.com.
Mobilné poradenstvo poskytujeme v
rámci vysunutých pracovísk na OcÚ v
Košických Olšanoch, Veľkej Ide, Rozhanovciach a Michalovciach.
-red-

Predstavujeme DENNÝ STACIONÁR SV. MARTY
Nové zariadenie Arcidiecéznej charity Košice ponúka pomoc pri opatrovaní
rodičov, starých rodičov alebo príbuzných, ktorí žijú osamelo a pre všetkých,
ktorí by radi príjemne a aktívne trávili
čas v spoločnosti seniorov. Denný stacionár sv. Marty nám bližšie predstavil jeho
koordinátor Ing. František Knapík.
Čo je denný stacionár?
„Je to zariadenie, v ktorom je poskytovaná sociálna služba seniorom na
určitý čas počas dňa. Služby ponúkame
aj tým, ktorí potrebujú pomoc inej osoby. Sídlime na Moyzesovej ulici č. 24 v
Starom Meste a pracujeme v pracovných dňoch od 7.30 do 16,00 hodiny.„
Komu sú služby určené?
„Naše služby sú určené seniorom,
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ktorý sú odkázaní na celodennú starostlivosť, či už pre obmedzenú pohyblivosť, alebo vek, trpia poruchou
pamäti a preto nie je bezpečné, aby ostávali osamote, ale aj pre všetkých,
ktorí chcú svoj čas stráviť aktívne v
spoločenstve. Seniorom ponúkame
pomoc pri rôznych úkonoch podľa
potreby a zdravotného stavu, možnosť
stravovania, sociálne poradenstvo a
sociálnu rehabilitáciu, pracovnú a
tvorivú činnosť, záujmové aktivity, či
duchovnú službu.“
Aký prínos pre seniorov má pobyt
v stacionári?
„Určite môžeme hovoriť o zlepšení kvality života seniorov, udržiavaní
sociálneho kontaktu v spoločenstve s
inými seniormi. Zároveň je to aktivi-

zácia k rôznorodým činnostiam, podporovanie sebestačnosti a samostatnosti. Veľkým prínosom je aj príjemné
domáce prostredie.“
Aké sú podmienky prijatia?
„Pre poskytovanie sociálnej služby
formou denného stacionáru je potrebné mať právoplatné rozhodnutie
o odkázanosti na sociálnu službu,
ktoré vydáva obec podľa miesta trvalého pobytu. Radi pomôžeme pri administratívnom vybavovaní žiadostí.
Služby však môžu využiť aj samoplatcovia bez posudku odkázanosti na
denný stacionár. Podrobnejšie informácie radi poskytneme v čase 7.30 –
16.00 hod. na tel. čísle: 0905 461 600,
alebo pri osobnom stretnutí na Moyzesovej 24 v Starom Meste.“
-red-

Hotel Imperiál (predtým i Otthon,
Domovina, Rohlena a Slovan)
V našom seriáli o histórií košických hotelov pokračujeme hotelom,
ktorý si starší Košičania budú pamätať pod jeho ľudovým názvom “Impík”. Nachádzal sa v dome na Mlynskej ulici č. 16, ktorý je dnes sídlom
banky. Ide o rohovú budovu, ktorá
zasahuje i na Hrnčiarsku ulicu. Táto
budova bola známa i ako Berkovicsov dom. Už na konci 19. storočia tu
fungovala na prízemí domu kaviareň. Jej nájomcom bol Eugen German a vznikla v roku 1891. Po odchode Eugena Germana do Budapešti, v roku 1893, prevádzku prevzal
J. Seemayer. Kaviareň renovoval a
otvoril ju už pod názvom Otthon 7.
októbra 1893. Ako neskorší majiteľ
sa uvádza Július Kálmán, ktorý tu 4.
júla 1906 otvoril nový košický hotel.
Ako zaujímavosť uvedieme že v
roku 1906 sa nový hotel zviditeľnil
krádežou, kedy boli návštevníčke hotela ukradnuté peniaze v bankovkách v
hodnote 110 korún a v striebre 100 korún. Zistilo sa, že zlodejkou bola chyžná, ktorá však z pôvodnej sumy vrátila len 30 korún. Renomé hotela však
poškodené nebolo, keďže sa stal
obľúbeným miestom pre posedenia.
V nasledujúcom období prešiel
podnik opätovnou renováciou priestorov, čo kladne ohodnotila dobová tlač a
návštevníci. Na slávnostnom znovuotvorení v septembri 1908 zahrala kapela Alexandra Farkasa. Hotel
poskytoval 30 izieb, v každej
izbe bolo zavedené elektrické
osvetlenie a tečúca voda.
Týždenne trikrát hrávala prvotriedna cigánska kapela.
V období 1. ČSR sa môžeme stretnúť s troma názvami.
Prvý bol poslovenčený názov
Otthon, teda Domovina, ale už
onedlho sa hotel premenoval
na Imperiál – keď bol majiteľom Hermann Rückmann. Od
roku 1931 niesol názov „Roh-

lena“ - podľa majiteľa Jaroslava Rohlenu, druhého predsedu Odborného živnostenského spoločenstva košických
hostinských. Skúsený Rohlena mal
okrem iných hotelierských aktivít v prenájme reštauráciu hotela „Schalkház“.
V medzivojnovom období k hotelu
pristavali štvorpodlažnú časť zo strany
Hrnčiarskej ulice. Hotel tak ponúkal
celkovo 55 komfortne zariadených izieb so 66 posteľami, s ústredným kúrením a tečúcou teplou i studenou vodou.
Cena za izbu pre jednu osobu vychádzala na 20 Kčs, pre dve osoby to bolo
35 Kčs.
V roku 1939 sa zmenil názov späť
na Imperiál a počas Druhej svetovej
vojny poskytoval 50 postelí, 12 izieb
bolo dvojposteľových. Izby boli s ústredným kúrením, teplou vodou, telefónom. V hoteli sa nachádzala jedáleň i
kaviareň. Cena za izbu s jednou posteľou bola 3.20, za dvojposteľovú 4 pengő. Denný poplatok sa pohyboval od 6
pengő a obed stál 1,50 pengő.
Povojnovým majiteľom sa stal J.
Minárik. Hotel podľa mnohých disponoval najkrajšou tanečnou sálou v meste zvanou - Dancing Imperiál. I po vojne ostal „Impík“ noblesným miestom,
veľmi obľúbeným u Košičanov a tiež u
turistov. Po revolúcii budovu vydražili
a zriadili v nej prvýkrát banku v roku
1995.
-Mgr. Peter Anna, archív mesta
Košice-

POTULKY MESTOM KOŠICE

1. - 3. apríl
ZABUDNUTÉ KOŠICE
Búralo sa v každej etape histórie
Košíc. Budovy, za ktorými je nám
ľúto, i tie, ktoré si už nemôžeme
pamätať.
Čo chýba na niektorých budovách
a mohlo by sa to dať naspäť?
Kde stál palác grófa Semseyho?
Čo bolo na mieste Veľkého kasína?
Kde nahradilo domy parkovisko?
Ako vyzeral predchodca divadla?
Aký bol predchodca Slávie?
Ako vyzeral Dóm pred najväčšou
regotizáciou na Slovensku?
Čo mohlo byť stratené, ale sme zachránili?
Na záver výstava porovnávacích
fotiek historických a nových pohľadov
na Košice z toho istého bodu po mnohých rokoch.

PREMIÉROVÁ TÉMA.
Informácie a predpredaj (za 1,99
€): Informačné centrum MiC KOŠICE
na rohu Hlavnej a Alžbetinej ulice.
Lístky sa dajú kúpiť aj na mieste
stretnutia, na začiatku potulky za 2,99 €.
Ďalšie témy:
6.-8. máj Košické detaily (uvedenie novej knihy Milana Kolcuna)
3.-5 jún Barca – ako ju nepoznáte
2.-3. júl Židovské Košice (DVOJpotulka)
Milan Kolcun sprevádza v piatok
(1. apríl) o 15:30 a 17:00, v sobotu (2.
apríl) o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a
17:00 a v nedeľu (3. apríl) o 12:00,
14:00, 15:30 a 17:00 .
Zoltán Balassa sprevádza v sobotu
po slovensky o 11:00 a po maďarsky o
16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky
a 16:00 po maďarsky.

„Nech je život akokoľvek zlý, vždy jestvuje niečo, čo môžete robiť a dosiahnuť v tom úspech. Kým je život, ostáva nádej.“ Stephen Hawking
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MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA, KOŠICE-STARÉ MESTO
Vás pozýva na podujatie
Míľa pre mamu 2016
7. 05. 2015 (sobota)
10:00 – 17:00
Kasárne / Kulturpark,
Kukučínová 2
Hlavnou myšlienkou zábavného dopoludnia pre širokú verejnosť je prejsť symbolickú míľu a vzdať tak úctu mamám,
ktoré trpezlivo a s láskou sprevádzajú svojich potomkov na
ich cestách životom..
Program:
Hudobno - tanečné vystúpenia
detských umeleckých súborov, Divadielko pre deti, Minidisco s
ujom Ľubom, vystúpenie tancujúcich psíkov, tvorivé dielne so Stonožkou, maľovanie na tvár, balónová show pre deti, skákacie hrady, kolotoč, tvorba srdiečkovej reťaze zo srdiečok s nakreslenými či
napísanými odkazmi pre mamičku, výroba maxi stonožky, kávička
pre mamičky, súťaže so Stonožkou
a s knižnicou Litpark, HAND
MADE trhy šikovných mamičiek.
Vstup zdarma
Konečné číslo registrovaných
sa započíta do celoslovenského
počtu účastníkov Míle pre mamu.
Podujatie organizuje:
Rodinné centrum Stonožka - Košice
Kontakt:
Natália Nigutová: 0908 383 844
Beáta Bíleková: 0905 261 890
www.mcstonozka.sk
natalia@mcstonozka.sk

Mestská čas Košice-Staré Mesto
PRIHLÁŠKA

do celomestskej tanečnej súaže TANEC NEMÁ HRANICE 2016
I. Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
.....................................................................................................................
II. Telefónne číslo, mail kontaktnej osoby:
.....................................................................................................................
III. Názov tanečnej skupiny a školy/ krúžku, ktorý skupina reprezentuje
.....................................................................................................................
IV. Názov choreografie a minutáž:
.....................................................................................................................
V. Počet súťažiacich členov súboru:
.....................................................................................................................
VI. Tanečné kategórie prosíme zakrúžkovať:
1. MŠ - tanečné choreografie deti do 7 rokov- všetky štýly tanca, /4 a
viac tanečníkov/ trvanie 2 - 3 min.
2. Klasický tanec deti do 16 rokov /1-12 tanečníkov/ - do 3 min.
(balet, scénický tanec, spoločenské tance)
3. Ľudový tanec deti do 16 rokov ( country tance, orientálne tance) /1-12
tanečníkov / - do 3 min.
4. Moderný tanec deti do 16 rokov (hip-hop, breakdance), /1 - 12 tanečníkov/ do 3 min.
5. Klasický tanec vek od 16 rokov /1-12 tanečníkov/ - do 3 min.
(balet, scénický tanec, spoločenské tance)
6. Ľudový tanec vek od 16 rokov ( country tance, orientálne tance) /212 tanečníkov / - do 3 min.
7. Moderný tanec vek od 16 rokov (hip-hop, breakdance), /1-12 tanečníkov/ do 3 min.
Termín: 23. máj 2016, Miesto : Radničná sála, Hviezdoslavova č.7
Čitateľne vyplnené prihlášky zasielajte na adresu: Miestny úrad Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice,
email: kultura@kosice-city.sk
TERMÍN UZÁVIERKY 13. máj 2016
Bližšie informácie: 68 27 136 , 68 27 121 www.kosice-city.sk
CD nosič (audio formát, NIE MP3!) so zreteľne označenou skladbou
nahláste pri registrácií, ak je kopírované, doneste si aj náhradné CD-čko.
Presný harmonogram súťaže bude na stránke zverejnený po spracovaní
prihlášok.

NOVINKY ZO ŠKÔLKY
TVORIVÁ DIELÒA - „FARMA“
Recitovali, hrali, tancovali

Tak ako každý rok, i v tomto školskom roku sa v Materskej
škole na Tatranskej 23 konala lego tvorivá dielňa v spolupráci s
klubom LEGO DACTA.
V stredu 24.2.2016 zavítali do našej MŠ deti zo staromestských materských škôl. V spoločnosti bábky Anky a prezentácie
na tému „farma“ vstúpili do Lego sveta. Prostredníctvom Lego
návodov, ale aj fantázie skladali z lega rôzne domáce zvieratá ,
ktoré následne poukladali na Lego farmu. Lego stavebnica, ktorá sa postupom času stala pomocníkom pri rozvoji motoriky a
logiky tak zaujala deti, že dopoludnie v kreatívnej atmosfére
rýchlo ubehlo. Odmenou ich snaženia boli krabičky LEGA a občerstvenie. Lego farmu ktorú vytvorili šikovné detské rúčky obdivovali všetci zúčastnení.
-Katarína Maďoranová-

Na Tatranskú zavítala Víla Knihomila

Dňa 10.3.2016 sa v MŠ
Tatranská 23 uskutočnila prehliadka v recitácii s názvom
„Víla Knihomila a neporiadna
princezná“. Program tejto
prehliadky spestrili deti z literárno-dramaticého krúžku pod
vedením pani učiteľky Rybárovej. Počas tejto slávnosti si
deti zopakovali, čo je knižnica, kníhkupectvo a ako sa treba o knihy starať. Deťom to pripomenuli škriatkovia, ktorí pomáhali víle Knihomile a Poriadkomile predstaviť a poupratovať knihy. Dôležitú úlohu mal aj záložkový a pesničkový škriatok, ktorí naučili neporiadnu princeznú, ako sa treba o knihy správne starať. Zároveň vystúpili
odvážni recitátori detskej poézie a prózy, ktorí reprezentovali
svoje triedy. Na záver si deti zaspievali veselú pieseň o knižnici
a všetci účinkujúci boli odmenení diplomom, záložkou do knihy
a sladkou odmenou.
-Mgr. Rybárová, MŠ Tatranská 23-

Pátrame!!!

Divadlo MOMOLAND hľadá chalanov a
dievčatá od 10-15 rokov do detského divadelného súboru. Záujemcov čakáme v Radničnej sále na
MÚ Hviezdoslavova 7, v Košiciach, každý piatok od 16:0018:00 hod. Tešíme sa na Vás!

„Slniečko moje Marfuška,
či si mi dcérka peknučká.
Svadbu Ti chystáme, junáka
švárneho pre Teba hľadáme.“
Divadielkom o Mrázikovi
privítali členky klubu Literárnej výchovy pri MŠ Park Angelinum 7 deti na Prehliadke v prednese poézie a prózy.
Dňa 15.03.2016 bolo v Radničnej sále ocenených 14 malých
recitátorov zo staromestských materských škôl a z MŠ Tatranská
10. Podujatie spríjemnili deti z Materskej školy na Hrnčiarskej
ulici v Košiciach ľudovým tancom.
-Mgr. Mária Šuleková. Vedúca klubu LV-

Literárna kaviareò
Marec je „Mesiac kníh“. Pre uchovanie tejto tradície sme v
našej MŠ Park Angelinum 7 pripravili akciu „Literárna kaviareň“, spojenú s burzou a predajom kníh. Knihy na predaj priniesli rodičia. Navzájom si mohli tieto knihy meniť, prezerať, čítať a
záverom aj predať pri káve alebo čaji. Na chvíľu sa tu zastavil
čas. Kniha ukázala svoju moc. -Dana Harvanová, riaditeľka-

Karneval na Hrnčiarskej
4. februára sa deti z MŠ na Hrnčiarskej ulici č.1 zišli v priestoroch Radničnej sály, aby za sprievodu hudby slávnostne otvorili Fašiangový karneval. V pestrofarebných kostýmoch, maskách a
škraboškách sa zabávali pri obľúbených pesničkách uja Ľuba.
Tento rok dominovala rozprávková postavička Elza z obľúbenej rozprávky Frozen. No na tanečnom parkete bolo vidieť aj
čarodejnice, pirátov, kuchárov rôzne zvieratká, dokonca nechýbal
ani požiarnik, doktor, či krásne lesné víly v pestrofarebných šatách. Zábavu si deti patrične užívali, do tanca vyzvali aj svojich
rodičov, tancom nepohrdli ani starí rodičia. Každá maska bola
odmenená sladkou odmenou.
Poďakovanie patrí tvorivým rodičom, ktorí sa podieľali na
zhotovení masiek, všetkým
deťom, ktoré nás obdarili
smiechom a radosťou,
mestskej časti za poskytnutie priestorov a všetkým
zúčastneným, ktorí vytvorili nádherné popoludnie
plné zábavy.
-Renáta Maťašová-
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