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30. 3. 2017 sme na
Miestnom úrade zor-
ganizovali Deň otvo-
rených dverí. Do 9.
ročníka sa nám prih-
lásilo 225 detí z jed-
nej základnej, dvoch
stredných a štyroch
materských škôl. Deti
aj veľkí školáci sa v
rámci simulovaného
zastupiteľstva zahrali
na poslancov. Odsú-
hlasili si napríklad
týždeň riaditeľského
voľna, zmrzlinu na
obed a jeden pred -
školák by dokonca

vedel namiešať elixír proti hádaniu, aby si tí
riadni poslanci lepšie rozumeli. 

Potom nasledovala návšteva pána starostu
priamo v jeho kancelárii. Deti si vyskúšali aj
starostovský talár a insigniu. Najobľúbenejšou
časťou bol simulovaný sobáš, zosobášili sme 
5 detských párov a v jednom prípade si sobáš
vyskúšala aj pani učiteľka. Nechýbal svadobný
pochod, výmena prstienkov aj akože manžel-
ské božteky. Pani učiteľky i žiaci nám do kro-
niky napísali pekné odkazy a my sme veľmi ra-
di, že sa im na staromestskom úrade aj tento
rok páčilo.    

- Katarína Birková-

V Löfflerovom múzeu odhalil svoje druhé Ja
Janko Lehotský predstavil v Múzeu

Vojtecha Löfflera okrem svojej hudob-
nej múzy aj výtvarnú.

Múzeum Vojtecha Löfflera pravidelne
prináša zaujímavé výstavy, ktoré sú spo-
jené s netradičnými a originálnymi verni-
sážami. Presne takou bola aj vernisáž vý-
stavy Janka Lehotského s názvom „Moje
druhé Ja“, ktorá sa konala 6. apríla 2017.

Talentovaný umelec, ktorý sa tohto ro-
ku dožíva krásneho jubilea, sa predstavil
aj ako drevorezbár a portrétista. Výstava
bola koncipovaná do troch blokov – obraz,
kameň a drevo, doplnená pôsobivými veľ -
koplošnými fotografiami. Jeho diela sú po-

menované s hravou tvorivosťou, miestami
až ironicky. Zaujímavá je aj paralela medzi
Jankom Lehotským a Vojtechom Löffle-
rom. Tvorba oboch pánov sa opiera o dre-
vo a kameň a spája ich aj rovnaký dátum
narodenia – 16. apríl. Výnimočnosť verni-
sáže a celkovú atmosféru dotvorili skladby
Janka Lehotského a nechýbala ani, snáď
najznámejšia, Veľký sen mora. Janko Le-
hotský tak okrem svojej známej hudobnej
múzy návštevníkom predstavil aj múzu vý-
tvarnú.

Hosťom večera bol Ing. arch. Pavol
Mrázek, ktorý prezentoval svoje knihy o
kreativite a vedomí, kurátorkou bola PhDr.
Mária Kostičová.  - MVL-

Deti navštívili starostu a zahrali sa na poslancov
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29. 3. 2017 zasadali poslanci staromestské-
ho zastupiteľstva. V programe rokovania sa
okrem pravidelných úloh zaoberali témami
ako zmena podmienok predaja na trhovisku
na Dominikánskom námestí, vybudovanie
nového výbehu pre psov na Kuzmányho síd-
lisku, riešením sťažností, ale aj schvaľovaním
pravidelných projektov, či novými pomeno-
vaniami ulíc a lokalít v Starom Meste.

V úvode zasadnutia, pri informácii o čin-
nosti starostu poslanec J. Süli apeloval na sta-
rostu Ľ. Gregu, ako aj na ďalším mestských po-
slancov O. Brixiho a Ľ. Blaškovičovú, aby na
pôde mesta rázne zakročili v problematike pre-
kopávok, resp. proti tomu, ako to po nich os-
táva v uliciach. Po prekopávkach ostávajú v
chodníkoch a cestách diery. Konštatoval, že
kompetentní nekontrolujú ukončenie prác a do-
držiavanie zákonných postupov. Na tento prís-
pevok reagovala p. E. Hulmečíková faktickou
poznámkou, že aj ona v minulosti takúto reali-

záciu prekopávok pripomienkovala a informo-
vala poslancov o plánovanom stretnutí s jed-
notlivými správcami, kde by sa dohodol nejaký
režim, aby sa situácia po prekopávkach v Sta-
rom meste zlepšila.

Veľkú diskusiu vyvolal návrh na zmenu
Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vy-
dáva Trhový poriadok trhoviska na Dominikáns -
kom námestí a Hradbovej ulici. Návrh sa týkal
zvýšenia poplatkov za predajné miesto. Starosta
Ľ. Grega argumentoval, že trh nemáme na to,
aby sme na ňom zarábali, ale poskytli službu
občanom. Podobný názor zdieľal aj Š. Lasky,
ktorý trhovisko navštevuje každý deň a myslí si,
že pokiaľ sme nezvýšili štandard predajcov, ne-
máme začo od nich vyberať viac. Podľa neho
by takéto navyšovanie mohlo ohroziť špecifickú
atmosféru tohto miesta. Aj podľa E. Hulmečíko-
vej by navýšenie mohlo mať negatívny vplyv
hlavne na drobnopestovateľov.

Poslanci O. Rácz, N. Lukán, R. Trnka sa
zhodli na tom, že chýba mechanizmus, ktorý

by nejako rozlišoval drobnopestovateľov a
tých, ktorí nakúpia tovar vo veľkoskladoch a
potom ho predávajú na trhovisku. Predseda
finančnej komisie J. Süli informoval, že ak
chceme do trhoviska investovať, musíme mať
na to financie. Ceny navyše neboli regulované
od roku 2006. Hlasovaním však poslanci
zvýšenie trhových poplatkov nakoniec neod-
súhlasili.

Starosta  Ľ. Grega nepodpísal schválený ná-
vrh na vybudovanie výbehu pre psov a spuste-
nie pilotného projektu psích toaliet pre obyvate-
ľov ulíc Floriánska, Vojenská, Dargovská, Kar-
patská, Belánska a Muránska. Urobil tak na zá-
klade predchádzajúceho výskumu medzi tamojší
mi obyvateľmi. Ukázalo sa, že väčšina je pro-
ti výbehu. Starosta s predsedom Komisie zdra-
votnej, sociálnej, kultúry, školstva a športu I. Pet
rovčikom urobili obhliadku pôvodnej lokality a
zároveň vytipovali novú. Tak aby boli spokoj-
ní psíčkari i ostatní obyvatelia.

(pokračovanie na strane 2)
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REKONDIČNO – RELAXAČNÉ CENTRUM
mestskej časti Košice-Staré Mesto

V suterén-
nych priesto-
roch Miestneho
úradu mestskej
časti Košice-
Staré Mesto,
Hviezdoslavo-
va7, bolo kon-
com roku 2016
športové cent-
rum doplnené o
ďalšie zariade-
nia na cvičenie.
Seniori s trva-
lým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto v príjemnom
prostredí si môžu zacvičiť na fitness strojoch a  slender stoloch.  

PREVÁDZKOVÉ HODINY
Pondelok: 9.00 hod.  -  12.00 hod.
Utorok: 13.00 hod.  -  17.00 hod.
Streda: 9.00 hod.  -  12.00 hod.
Štvrtok: 13.00 hod.  -  17.00 hod.
Piatok: 9.00 hod.  -  12.00 hod.

CENNÍK  POPLATKOV od 1.5.2017
- seniori s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mes-

to nad 60 rokov........................................................................ 0,50 €
- seniori s trvalým pobytom mimo mestskej časti Košice-Staré

Mesto  …................................................................................ 1,50 €

Vstup na občiansky preukaz, potrebné si doniesť prezuvky, cvi-
čebný úbor.

Ing. Eva Hulmečíková- zástupca starostu 
mestskej časti Košice-Staré Mesto

Prichádza jar, je načase sa venovať životnému prostrediu, ktoré nás
obklopuje. Konštatujem, že mnohé plochy verejného priestoru sú zane-
dbané, plné lístia, nečistôt a odpadkov. Ako sa dobrý gazda stará o svoj
dvor, záhradu a okolie, tak aj vedenie MESTA KOŠICE má povinnosť
hľadať a nájsť riešenie. Tak isto správcovia budov, blokov, inštitúcií, are-
álov, ako aj samotní občania by si mali uvedomiť, že len treba chcieť a
bude okolo nás čisto, útulne, elegantne a príjemne. Veď je to vizitka všet-
kých nás. Svedčí o našej kultúre, estetike, hrdosti k mestu a vôbec... Tre-
ba prebudiť chuť a záujem mládeže (sú v tom veľké rezervy), ako aj za-
mestnať bezdomovcov, poberateľov sociálnych dávok, nech robia niečo
užitočné. V našom meste a priľahlom okolí (Anička, …) by mal byť
uprataný každý meter štvorcový (treba upresniť zodpovedných).

Chopme sa hrablí, trocha práce nikomu neuškodí. Rozbehnime ak-
ciu „ZA KRAJŠIE KOŠICE“. František Máday, obyvateľ Košíc

(pokračovanie zo strany 1)
Poslanci vzali na vedomie

návrh na pomenovanie novej
ulice „Pri plavárni“. Ide o novo-
vzniknutú ulicu na parcele v
Strednom meste, ktorá susedí s
Mestskou krytou plavárňou. Zá-
roveň požiadali mesto o oficiál-
ne pomenovanie ulice. Nového
mena by sa malo dočkať aj pries -
transtvo medzi ulicami Roose-
veltova, Drevný a Senný trh a
Protifašistických bojovníkov náz -
vom „Park Ľudovíta Felda“. Po-
slanci o toto pomenovanie požia -
dali mesto s tým, že ak má par-
čík niesť meno takého význam-
ného umelca, je potrebné ho
skultúrniť a skrášlili. Mestu po-
putuje aj žiadosť o pomenova-
nie verejného priestranstva me -
dzi ulicami Komenského a Let-
nou na „Park Arpáda Račka“.

Poslanci tiež schválili prinavrá-
tenie pomenovania ulice Pri
Miklušovej väznici historickým
názvom „Kalvínovo námestie“ o
ktoré požiadali viaceré cirkvi a
cirkevné zbory.

Rokovalo sa aj o správe o
priebehu investičných akcií na
rok 2017. E. Hulmečíková v sa-
motnom návrhu informuje o po-
stupe prác a vynaložení prostried -
kov na rozšírenie kapacít MŠ
Park Angelinum a MŠ Jarná, ob-
novu strešnej konštrukcie na
Kmeťovej 34, kontajneroviská a
zníženie energetickej  náročnos-
ti v MŠ Zádielska a Tatranská.

V rámci interpelácií sa via-
cerí poslanci zhodli, že jedným z
najpálčivejších problémov je ne-
poriadok. Denne počúvajú sťaž-
nosti občanov na nevynesené
kontajnery, preplnené kontajne-

roviská, niekoľkoročná špina v
okolí kontajnerov. Ľ. Blaškovi-
čová upozornila aj na nezvlád-
nutú situáciu počas zimy zo stra-
ny spoločnosti KOSIT. I. Petrov-
čik interpeloval podobnú situá-
ciu s odpadkami na Kpt.
Nálepku, či za GES klubom na
Kuzmányho sídlisku. Ku kritike
KOSITU sa pripojil aj O. Rácz.
E. Hulmečíková informovala o
skúsenosti, keď videla mladého
seriózneho chlapca vynášať z
pivnice starý nábytok ku kontaj-
neru. Keď sa ho opýtala prečo to
robí, odpovedal jej, že čo koho
do toho. Poslanec M. Djordjevič
poprosil starostu, aby interpelá-
cie, an ktorých vyriešenie nemá
naša mestská časť kompetencie,
interpeloval po vlastnom uváže-
ní aj na mestskom zastupiteľst-
ve. Na pravidelné interpelácie o

neestetickom plote okolo Pravo-
slávneho chrámu na Kuzmány-
ho sídlisku starosta Ľ. Grega s
ľútosťou skonštatoval, že keby
sme boli stavebný úrad, plot tam
už nieje. Sám by ho dal preč. 
Žiaľ mestská časť túto kompe-
tenciu nemá a s odstránením plo-
ta musí súhlasiť cirkev. Aj keď
je ich plot na našom pozemku.

Poslanci si prešli aj ročnú
správu o podaných sťažnostiach
a petíciách za rok i poskytnu-
tých sociálnych dávkach za rok
2016. Schválili spoluprácu s OZ
Divadlo Actor pod vežou Košice
a Literárnou spoločnosťou Pravé
orechové. Schválené bol pilotný
projekt v sociálnej oblasti – Do-
voz ťažkých potravín, ale aj tra-
dičné športové, zdravotné a kul-
túrne projekty mestskej časti.

-Mgr. Katarína Birková-

Schválili nový výbeh pre psov, zvýšené poplatky pre trhovníkov zamietli
Týždeň

Deň 
pristavenia

Deň 
odvozu

Stanovište 
veľkokapacitných kontajnerov

22. - 23. 30.05.2017 02.06.2017 stanovište MK na KO Garbiarska č. 7

22. - 23. 30.05.2017 02.06.2017 stanovište MK na KO Branisková č. 1

22. - 23. 30.05.2017 02.06.2017
stanovište MK na KO Jakobyho č. 3 
pri garážach

22. - 23. 30.05.2017 02.06.2017 stanovište MK na KO Kuzmányho č. 5

22. - 23. 30.05.2017 02.06.2017 Pajorova 16, stanovište MK

22. - 23. 30.05.2017 02.06.2017
stanovište MK na KO Haviarska, 
Hutnícka, Alvinczyho

22. - 23. 30.05.2017 02.06.2017 Tyršovo nábrežie 6

22. - 23. 02.06.2017 06.06.2017
Svätoplukova - dvorová časť 
pri stanovišti MK na KO

22. - 23. 02.06.2017 06.06.2017
stanovište MK na KO 
Park Angelinum č. 18

22. - 23. 02.06.2017 06.06.2017 Bajzova - pri ubytovni ŽSR

22. - 23. 02.06.2017 06.06.2017 Jesenná ul. pri bare Faraón

22. - 23. 02.06.2017 06.06.2017 roh ulíc Timonova – Tajovského

22. - 23. 02.06.2017 06.06.2017 Stará baštová - dvor. časť

22. - 23. 02.06.2017 06.06.2017 Hutnícka 4

26. - 27. 27.06.2017 30.06.2017 Štítová - ku garážam

26. - 27. 27.06.2017 30.06.2017 stanovište MK na KO Karpatská

26. - 27. 27.06.2017 30.06.2017
Vodná - Štefánikova pri premostení 
na Rumanovu

26. - 27. 27.06.2017 30.06.2017 stanovište MK na KO Vojenská 10

26. - 27. 27.06.2017 30.06.2017 Palackého – Bajzova (za stánkami)

26. - 27. 27.06.2017 30.06.2017
stanovište MK na KO 
Komenského č. 27

26. - 27. 27.06.2017 30.06.2017 Lomená – Masarykova – ku garážam

26. - 27. 30.06.2017 04.07.2017 Štefánikova č. 46

26. - 27. 30.06.2017 04.07.2017 stanovište MK na KO Tatranská č. 19

26. - 27. 30.06.2017 04.07.2017 križovatka (roh) Mäsiarska - Báčikova

26. - 27. 30.06.2017 04.07.2017 stanovište MK na KO Tatranská č. 2 - 8

26. - 27. 30.06.2017 04.07.2017 roh ulíc Kováčska – Vodná (parkovisko)

26. - 27. 30.06.2017 04.07.2017 Jesenná č. 20, 22

26. - 27. 30.06.2017 04.07.2017 Škultétyho 10 – pod garáže

V mestskej časti Košice – Sta-
ré Mesto žije vyše päťtisíc ľudí v
dôchodkovom veku, čo je približ-
ne štvrtina všetkých obyvateľov
Starého Mesta. Mnohí z nich sú
osamelí, zoslabnutí  a nie sú
schopní doniesť domov ťažší ná-
kup. Aby sa seniorom nakupova-
nie uľahčilo, vznikol pilotný pro-
jekt „Dovoz ťažkých nákupov“.

Projekt spočíva v tom, že MČ
Košice Staré Mesto, pre seniora
spĺňajúceho podmienky uvedené
nižšie, raz mesačne zabezpečí ná-
kup a dovoz vybraných druhov to-
varu. Samotný nákup zaplatí prijí-
mateľ, dovoz mestská časť vo for-
me príspevku. Ide o skupinu zá-
kladných potravín a tovarov, ktoré
starší ľudia najviac potrebujú a to:
trvanlivé mlieko, rastlinný olej, cu-
kor, cestoviny, múku, zemiaky, ci-
buľu, kuchynskú soľ, minerálnu vo-
du, prací prášok a toaletný papier.

O príspevok na bezplatný do-
voz nákupu raz mesačne môžu po-
žiadať seniori, ktorí majú trvalý
pobyt na území MČ Košice Staré
Mesto a ich mesačný starobný
dôchodok je nižší ako 400 eur. Na
príspevok nemá nárok ten, kto má
voči mestu Košice, alebo mestskej
časti Staré Mesto nevyrovnané zá-
väzky. Je potrebné mať platobnú

kartu na zaplatenie nákupu, keďže
poskytovatelia týchto služieb ne-
akceptujú platbu v hotovosti.

V máji 2017 sa začína regist-
rácia pre poskytovanie služby a
následne sa spustí pilotný projekt.
O príspevok je možné požiadať na
MÚ MČ Košice – Staré Mesto,
Hviezdoslavova 7,  na referáte so-
ciálnych služieb.

Prijímateľ sa pri podávaní
žiadosti musí preukázať:    

a) platným občianskym preu-
kazom, na preukázanie trvalého
pobytu v mestskej časti

b) ostatným rozhodnutím So-
ciálnej poisťovne, Ústredia v Bra-
tislave o priznaní dôchodku, alebo
potvrdením príslušného doručova-
cieho pracoviska Slovenskej pošty
a.s., Banská Bystrica o výške a
druhu dôchodku

c) čestným vyhlásením o tom,
že nemá iný peňažný, alebo nepe-
ňažný príjem, podliehajúci daní z
príjmov fyzických osôb

Všetky ostatné informácie o
objednávaní a doručovaní náku-
pov budú poskytnuté žiadateľom
pri podávaní žiadosti o príspevok
na dovoz ťažkých nákupov na re-
feráte sociálnych služieb.

Michal Djordjevič, 
autor projektu

Na staromestskom zastupite¾stve rezonovala problematika trhoviska na 
Dominikánskom námestí. Priamo na mieste sme sa predávajúcich i kupujúcich

pýtali, aký majú k trhovisku vz�ah, čo im vyhovuje a čo by pod¾a nich bolo potrebné zlepši�.

Lenka Bérešová 
(predávajúca)

Ako predávajúca
som veľmi spokojná.
Čo by som mohla vyt -
knúť je parkovisko, kto-
ré je príliš drahé. Mys-
lím, že by bolo oveľa
lepšie, keby sme mali
vlastné parkovisko, kto-
ré by slúžilo aj nám-
predajcom, aj zákazní-
kom, ktorých by vďaka
tomu chodilo určite 
viac.

Katarína Sluková 
(predávajúca)

Nemám čo vytknúť,
možno by som urobila
lepšiu reklamu, viac to
spropagovala, aby sa to
ľudom opäť oživilo v
pamäti a chodili častej-
šie tu ako do nákupných
centier. Takisto aby ľu-
dia mali viac informácií
o tom, čo všetko tu pre-
dávame.

Gustáv Černik (predávajúci)
Celkovo tento trh funguje

dobre. Ja by som ale zvýšil sorti-
ment, aby sa nepredávali len se-
zónne veci, ale aby sme ľudí pri-
lákali tým, že budeme predávať aj
veci, ktoré sa predávajú napríklad
len počas velkonočných trhov ako
klobása, nejaká limonáda a po-
dobne. Zmenil by som aj stolíky,
myslím, že lepšie boli tie kovové,
ktoré boli predtým. Z týchto na
nás prší. Ďalšou záležitosťou je
pohyb s autami. Prial by som aby
sme nemuseli s vyložením a nalo-
žením tovaru čakať do 12, ale aby
sme to mohli robiť kedykoľvek
počas dňa. Keď o 10 začne pršať,
do 12 nebudem mať tak či onak
už žiadneho zákazníka. A ešte
dlažbu, je zničená a ľudia sa o ňu
často potkýnajú.

Alfonz Mihalič (predávajúci)
Ako predávaúci ne-

mám žiadne výhrady. Jedi-
ne ten hlavný ťah, ktorý je
vydlaždený ku kostolu, ke-
by sa vedel upraviť neja-
kým možným spôsobom.
Inak máme opravené mar-
kízy, neprši na nás, akurát
počasie musíme strpieťta-
ké, aké je. Ešte mi napad-
lo, že dosť často je tu ve-
ľký výsun stolov. Trhový
poriadok to umožňuje, ale
mal by byť nejako obme -
dzený. Priestor je potom
veľmi zúžený a veľmi ťaž-
ko sa tadiaľ prechádza,
predovšetkým mamičkám
s kočíkmi.

Marta Strihová (kupujúca)
Som veľmi spokojná,

všetkého je dostatok. Nie-
čo je síce trošku drahšie,
ale dnes je kvalitná čerstvá
zelenina drahšia všade.
Vylepšila by som ho tak,
že na Hradbovú, kde je ten
1.trh, tam by som umiest-
nila len kvety a na Domi-
nikánske len ovocie a zele-
ninu, pretože trh je často
preplnený a ťažko sa pre-
chádza, hlavne keď chodia
mamičky s kočiarikmi.

Simona Brišiaková 
(kupujúca)

Počas leta som tu sko-
ro každý týždeň, nakupu-
jem predovšetkým kvety,
ale aj čerstvé ovocie, zele-
ninu. Chodím tu nielen
kvôli kvalite surovín, ale
aj preto, že môžem podpo-
riť našich predajcov, ktorí
tu predávajú a panuje tu
vždy príjemná atmosféra.
Čo by sa dalo vylepšiť je
asi priechodnosť medzi
uličkami. Najčastejšie sem
chodím nakupovať na bi-
cykli, takže by som uvítala
aj nejaké stojany na bicyk-
le, čo by podľa mňa oceni-
lo aj viac ľudí.

Kristína (kupujúca)
Trh mám veľmi rada,

nakupujem tu tak dvakrát
do týždňa. Našla som si tu
stálych trhovníkov, ku kto-
rým chodievam. Každý si
tu nájde svoje. Ja mám na-
príklad rada slovenské vý-
robky, tak tu kupujem slo-
venské, niekto má rád ma-
ďarské, tak kupuje tie.

Anketa a foto: Mgr. Radka Turyová

ANKETA

Pilotný projekt „Dovoz �ažkých nákupov“

Z VAŠICH LISTOV
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Pri príležitosti Dňa učite-
ľov bolo 31. marca 2017 v
Bratislave odovzdané najvyš -
šie rezortné ocenenie za
prínos v oblasti výchovy a
vzdelávania - Malá medaila
Sv. Gorazda. Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky
toto významné ocenenie ude-
lilo pani učiteľke Mgr. Bože-
ne Baliovej za jej dlhoročnú
vynikajúcu výchovno-vzde-
lávaciu činnosť so športovo
talentovanou mládežou.

Mgr. Božena Baliová ukon -
čila v roku 1979 Univerzitu
Pavla Jozefa Šafárika, Pedago-
gickú fakultu v Prešove odbor -
učiteľstvo pre školy I. cyklu s
aprobáciou: ruský jazyk – teles-
ná výchova – etická výchova.
Hneď po škole nastúpila do pra-

xe a dodnes pracuje v školstve.
Aktuálne pôsobí na ZŠ Masary-
kova 19/A v Košiciach, kde na-
stúpila v roku 1996. Predtým
pracovala na ZŠ Jenisejská 22
v Košiciach a na ZŠ Postupim-
ská 37 v Košiciach, kde pôso-
bila aj ako riaditeľka školy.

Pani učiteľka dosahuje vyni-
kajúce výsledky vo výchovno-
vzdelávacej práci, čo oceňujú aj
rodičia žiakov školy ZŠ Masary-
kova 19/A v Košiciach. V peda-
gogickej praxi uplatňuje inova-
tívne metódy a formy práce.
Výrazne ovplyvňuje vzťah žia-
kov k športu, pracuje s talento-
vanými žiakmi a pripravuje ich
na súťaže. Svojim ďal ším vzde-
lávaním neustále skvalitňuje
svoje profesijné zruč nosti, tvori-
vosť a erudovanosť. Získané po-
znatky a skúsenosti odovzdáva
ostatným členom pedagogické-

ho kolektívu, podieľa sa na
zlep šovaní kvality školy. Jej
prirodzenú autoritu uznávajú
nie len žiaci a kolegovia, ale
aj rodičia. Charakterizuje ju
ľudský prístup k problémom
žiakov a kolegov. Vyniká pro-
fesionálnosťou, odbornosťou
a kreativitou.

Počas svojej pedagogickej
praxe dosiahla množstvo výz-
namných úspechov, zvýšila
kredit školy ZŠ Masarykova
19/A a zviditeľnila ju.

Pani učiteľke za jej vy-
nikajúcu prácu veľmi pekne
ďakujeme a do nasledu-
júcich rokov jej želáme ďal -
šie úspechy v oblasti rozvíja-
nia a podpory talentu žia kov
v športových a iných súťa -
žiach.

Bibiána Štyriaková, 
ZŠ Masarykova 19/A

Najšťastnejší ľudia nemajú to najlepšie zo všetkého, ale vedia zo všetkého urobiť to najlepšie. - neznámy autor -

Malú Medailu Sv. Gorazda získala učite¾ka
zo ZŠ Masarykova 19/A v Košiciach Tradičná kultúrna ak-

cia detský karneval  ma-
terskej školy na Hrnčiar-
skej ulici prebehla dňa 16.
februára v priestoroch
Radničnej sály Mestskej
časti Košice–Staré Mesto. 

Veselo bolo všetkým
maskám, ktoré sa zabáva-
li v sprievode obľúbených
pesničiek uja Ľuba. Pred-
stavila sa pestrá škála masiek (princezné, rôzne rozprávkové bytosti, zvie -
ratká, piráti ... ) 

Každá maska bola odmenená sladkosťou, no najväčšou odmenou bo-
la  radosť, zábava, dobrá nálada a pekný zážitok.

Detský karneval na Hrnčiarskej

Posledný fašian -
gový deň 28. feb-
ruár sa nie sol v
znamení tvorby 
diel z LEGO DAC-
TA. Na tému „Mo-
ja najobľúbenej šia
hračka“ vytvárali
staromestské deti
hračky, ktoré do-
pĺňali  do malej
detskej izby. Pracovno – tvorivá atmosféra, dobrá nálada podnecovala
všetkých zúčastnených. Radosť z vytvorených hračiek z LEGO DACTA
ešte niekoľko dní prispievala k dobrej nálade. Vytvorenú výstavku obdi-
vovali rodičia a deti z MŠ Tatranská 23. Tvorivú dielňu organizoval klub
LEGO DACTA pri MŠ Tatranská 23, Košice.  

Dňa 3.4.2017 sa na Tatranskej uskutočnila prehliadka v recitácii, na
ktorej vystúpili odvážni recitátori detskej poézie alebo prózy, ktorí repre-
zentovali svoje triedy. Program tohto podujatia spestrili deti z literárno-
dramaticého krúžku pod vedením p. učiteľky Rybárovej a Bučkovej,
ktoré zahrali všetkým deťom divadielko "Rozprávka o veľkej repe". Na
záver si deti zaspievali veselú pieseň a všetci účinkujúci boli odmenení
diplomom, záložkou do knihy a sladkou odmenou.

12.4.2017 sa v MŠ Tatranská 23 uskutočnila prehliadka v sólovom
speve s názvom „SLÁVIK  2017“.  Do školy prišla Veselka z Pesničkova
spolu so svojimi kamarátmi. Z knihy  sa totiž stratili pesničky a tak Ve-
selka poprosila deti, aby jej pomohli pesničky vrátiť späť do knihy. Z kaž -
dej triedy vystúpili odvážni speváčikovia, ktorí reprezentovali svoje trie-
dy. Program spestrili aj deti  zo speváckeho  krúžku pod vedením p. uči-
teľky Walkovej a tanečný krúžok Tatranka.  Na záver si všetky deti spolu
s Veselkou a jej kamarátmi zaspievali a zatancovali a všetci účinkujúci
boli odmenení diplomom a sladkou odmenou.

Tvorili, recitovali i spievali na Tatranskej

Mesiac marec už tradične spájame nielen s príchodom jari, ale i me-
siacom knihy. Predškoláci sa pripravovali na „Prednes poézie a prózy
detí staromestských materských škôl“. Každá materská škola mala dvoch
malých zástupcov, ktorí ju v prednese reprezentovali. Deti IV. triedy zo
Zádielskej obohatili program tancom „Vítanie jari“. Organizácia akcie
bola na profesionálnej úrovni (touto cestou by som rada poďakovala pa-
ni učiteľkám za ich prípravu a obetavosť ).

Začínajúce jarné obdobie prinieslo v spolupráci so zriaďovateľom
množstvo krásnych podujatí. Obľúbenou akciou Miestneho úradu Staré-
ho Mesta bol už  9. ročník Dňa otvorených dverí. Predškoláci sa na malú
chvíľu stali poslancami, voličmi, niektorí priam až starostom MČ. Malí
snúbenci si sľubom potvrdili manželstvo. Ďalšou krásnou akciou bolo pri-
pravené predstavenie detí na otvorenie Staromestských Veľkonočných
trhov. Pre nepriazeň počasia sa akcia zrušila. Aj napriek tomu mali deti
možnosť vidieť drevené sochy remeselníkov, veľkonočné maľované va-
jíčka, venčeky, korbáče... Už teraz sa všetci tešíme, čo nám milá pani Jar
pripravila.

Privítali jar na Zádielskej

Deti z našej škôlky absolvovali 10 dňový preplavecký kurz. Cestova-
li sme autobusom na plaváreň. Spolu s plavčíčkou sa deti oboznamovali s
vodou, ale aj s pravidlami a správaním v bazéne. Po rozcvičke sa hrali vo
vode. Každý deň sa tešili, pretože každý deň bol iný, veselý, zaujímavý.
Je to aj skúška smelosti, byť vo vode bez rodičov, ale s kamarátmi. Po-
sledný deň ukázali,čo sa naučili, plávali, potápali a hrali sa so svojou
hračkou. Od plavčíčky dostali Mokré vysvedčenie a spoločnú fotku. Ce-
stovanie autobusom, pani učiteľky, plavčíčka, sprchovanie, fénovanie,
tešenie sa na obed, no je to zážitok na celý život

24 predškolákov sa zúčastnilo rozvojového programu „Budúci ško-
lák“. Stretávali sa 5 dní v 2 skupinách so psychologičkami PhDr, Zuzo-
vou a Mgr. Somorovskou. Podstatou programu je včasná starostlivosť v
podobe celostného osobného rozvoja dieťaťa. Deti komunikovali medzi
sebou, kreslili, strihali, spievali, hrali sa edukačné a pohybové hry. Hod-
notili seba aj svojich spolužiakov.

ZUŠ M.Hemerkovej na Hlavnej ulici pozvala budúcich školákov na-
šej MŠ na hudobný koncert. Atmosféra bola sviatočná. Všetci učitelia a
ich žiaci predstavili rôzne hudobné nástroje a rôzne veselé piesne a sklad-
by. Hrali naozaj skvele. Pripravili aj veselé pohybové aktivity. Všetkým
účinkujúcim sme sa poďakovali veľkým potleskom.

Veselý a zaujímavý život v MŠ Park Angelinum

Z NAŠICH MŠ

Aké boli začiatky slovenského fil-
mu, ktorý film bol na Slovensku prvý a
akú súvislosť má s naším mestom?   

Za zrodom slovenskej hranej filmovej
tvorby stoja vysťahovalci v Amerike. V
novembri 1920 bola americkými Slovák-
mi v Chicagu založená účastinná spolo-
čnosť Tatra Film Corporation. Prvotnou
snahou spoločnosti bolo sfilmovanie osu-
dov ľudového hrdinu Jánošíka podľa lib-
reta amerického Slováka Jána Žáka-Ma-
rušiaka. Prostried ky na natočenie filmu
vyzbierali od amerických Slovákov. Na-
priek viacerým podporovateľom, sa nevy-
zbieralo dostatok financii a tvorcovia fil-
mu sa pri realizácii natáčania museli
uskromniť.

Pre nakrúcanie filmu vyslala spolo-
čnosť TFC na Slovensko štvorčlennú de-
legáciu – režiséra L. J. Siakeľa, spolupra-
covníka režiséra a zároveň kostyméra
Františka Horlivého, kameramana Danie-
la Siakeľa a produkčného  Jána
Závodného. Koho však obsadiť do fil-
mu na herecké pos ty? Určite voľba ne-
bola jednoduchá a aj vzhľadom na fi-
nančnú tieseň bolo zámerom produ-
centov  dať možnosť miestnym Slo-
vákom. Hlavnú postavu – Jánošíka, ale
stvárnil  divákmi veľmi obľúbený čes-
ký herec Theodor Pištěk. Jánošíkovu
milú Aničku zahrala Slovenka Mária
Fábryová. A práve jej osoba je s Koši-
cami silne prepojená. Mária sa vydala
za Pavla Nováka, ktorý bol starostom
mesta v rokoch 1923-1927. V Koši -
ciach si postavili aj krásnu rodinnú vi-
lu na dnešnej Rumanovej 2, ale po
udalostiach roku 1938 sa  celá rodina
sťahovala späť na Oravu, odkiaľ obaja
pochádzali.

Mária, krásna žena disponovala  jem-
ným, kultivovaným prejavom. Ako dcéra
zo zámožnej rodiny sa kvôli filmu musela
na učiť napríklad prať v rieke na kame-
ňoch, či okopávať zemiaky.

S natáčaním Jánošíka sa začalo začiat -
kom leta 1921. Filmový štáb si za stredis-
ko zvolil najprv Martin. Samotné na-
krúcanie sa realizovalo v jeho okolí, vo
Veľkej Fatre. Na jeseň sa filmový štáb
presunul do Prahy, kde dokrútili niekoľko
interiérových scén. Tak isto aj závarečnú
scénu filmu – rozsudok nad Jánošíkom to-
čili v Prahe na brehu Vltavy.

Keďže film patrí k nemým, dopĺňajú
ho titulky. Zaujímavosťou je používanie
retrospektív v deji. Celý príbeh sa odo-
hráva ako rozprávanie baču o Jánošíkovi
skupinke turistov. A v samotnom deji sa
nachádza tiež niekoľko retrospektívnych
línií. Skúsenosť bratov Siakeľovcov si
môžeme všimnúť v použití paralelného
deja a v detailoch tvárí hrdinov. Dokonca

sa nájdu aj prvky pripomínajúce western
– prestrelenie povrazu, na ktorom visí
pandúr.

Začiatkom novembra bol film už ho-
tový. Pre štáb a spolupracovníkov ho pre -
mietli v kine Omnia vo Vrútkach. Jedna
kópia filmu bola predaná do Ameriky, kde
následne plnila kiná nielen českosloven-
skými návštevníkmi. V Amerike bola
Mária v čase premietania Jánošika veľmi
populárna a  americkí Slováci jej poslali
aj ďakovný list. Druhá kópia bola pone-
chaná v Československu a zakúpila ju
veľ ká firma Biografia. Na Slovensku sa
konala premiéra v Žiline 3. januára 1922.

„V Prahe, Brne a Moravskej Ostrave,
jako aj v iných českých a slovenských
mestách hral sa Jánošik pri vypredaných
domoch, čo svedčí o jeho umeleckej kva-
lite. Film není sice dokonalý, mohlo byť
hocikde hrané živšie, no jako prvý slo-
venský výrobok, hraný slovenskými her-
cami, je to dielo vynikajíce“ – písalo sa v

dobovej tlači.
V neskoršom období sa film po-

važoval za stratený a po 50-tich ro-
koch sa našiel v chicagskej garáži
pôvodného producenta Jána
Závodného. Ten americkú kópiu ve-
noval Slovenskému filmovému
ústavu. V roku 1975 bol Jánošík
zreštaurovaný filmovým historikom
Ivanom Rumanovským a dodatočne
ozvučený hudbou Jozefa Malovca.
Vďaka prvému Jánošíkovi sa Slo-
vensko zaradilo medzi prvých desať
krajín, ktoré vyrobili dlhometrážny
nemý hraný film. V roku 1995 bol
UNESCOm zapísaný do svetového
kultúrneho dedičstva.

Mgr. Peter Anna, 
Archív města Košice

Mesiac apríl bol našej mestskej časti dvojnásobne jubilejný pre
Staromešťanku Evu Lukáčovú. Nielen, že sa dožila okrúhlej osem-
desiatky, ale vo štvrtok 27. apríla pred šesťdesiatimi rokmi si pove-
dala svoje áno s manželom Štefanom.

Pri tejto príležitosti sme sa manželov Lukáčovcov opýtali, či si ešte
spomínajú na deň svojho sobáša. Pani Eva so smiechom odpovedala, že
si pamätá všetko, hlavne kozmetický defekt na tvári. Nepochybujú o
tom, že si jeden druhého vybrali dobre. Za mladi radi chodili na výlety,
či turistiku. Dnes sa tešia zo svojho syna a troch šikovných vnučiek.
Keď sme sa pýtali na to, či mali počas manželstva niekedy zlosť a chuť
s tým seknúť, sa pani Eva len zasmiala a pán Štefan odpovedal, že nikdy.
Recept na stabilné a šťastné manželstvo podľa nich neexistuje, pretože
každý pár je iný, ale napomôcť by tomu mala hlavne tolerancia a láska.

K diamantovej svadbe prajeme sympatickým Lukáčovcom hlavne
veľa zdravia, aby sa ešte dlho mohli tešiť zo spoločných dní. 

-Katarína Birková-

Jánošík – prvý slovenský film (1921)

Oslávili diamantovú svadbu
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Aj tohtoročná dramatur-
gia výstav Múzea Vojtecha
Löfflera je rôznorodá a boha-
tá. V prvej polovici tohto roka
ste v priestoroch nášho Mú-
zea mohli vidieť fotografie,
maľby, sochy, litografie, ale aj
textilné skulptúry.

Prvú tohtoročnú výstavu
sme otvorili 26. januára 2017.
Boli to STOPY | TRACES re-
portážneho fotografa a žurnalis-
tu Andreja Bána. Výstavu čier-
nobielych fotografií spolu s tex-
tovým sprievodom, ktorá výsta-
ve dodávala multižánrový
rozmer a literárny presah,  ku-
rátorsky zastrešil Chris Steele-
Perkins z Magnum Photos a ná-
vštevníci si ju mohli pozrieť do
19. februára 2017 a prípadne si
aj zakúpiť knihu Na juh od raja,
ktorá mapuje 25 uplynulých ro-
kov v 25 rôznych krajinách,
ktoré autor navštívil a zdoku-
mentoval.

Komorné priestory nášho
Múzea od polovice februára zr-
kadlili spôsoby, mravy a mys-
lenie Parížanov 19. storočia.
Vystavovali sme litografie vý-
znamného francúzskeho autora
Honoré Daumiera, ktoré sa v
19. storočí objavovali na strán-
kach novín Charivari. Zrkadlo
stratených čias, ako sa výstava
nazývala, prezentovala približ-
ne 40 litografií zo súkromných
zbierok, ktoré vznikli v autoro-
vom najplodnejšom a najcha-
rakteristickejšom období. A ako
uviedol na vernisáži Mgr. Ra-
dovan Kurilko, Daumier síce
reagoval na aktuálne problémy
Parížanov 19. storočia a karika-
túrami dokumentoval život sud-
cov a právnikov, ale aj drobné-
ho remeselníka, či ženy v do-
mácnosti, avšak tie nám nasta-
vujú zrkadlo aj v dnešnej dobe.

Zaujímavou a lákavou bola
pre mnohých návštevníkov vý-
stava českého umelca, ktorý v

roku 1983 emi-
groval do USA,
aby mohol slo-
bodne tvoriť. Vý-
stava s názvom
FATA MORGA-
NA od Jiřího
Mášku zaujala
počas mesiaca tr-
vania nielen pest-
rosťou farieb a
abstrakciou motívov, ale aj ná-
zvami jednotlivých diel. Tie bo-
li vskutku vtipné a často reago-
vali na súčasné, najmä politic-
ké, dianie. Vystavených bolo
viac ako 50 obrazov a dve so-
chy. Sám autor sa vyjadril, že
jeho práce sú divokou výpove-
ďou o tvorivom duchu, snový-
mi predstavami, ale aj pózami
a obrazmi z jeho vlastného ži-
vota.

Výstavný projekt Vlasty
Žákovej s názvom Chyba kópie
mohli naši návštevníci vidieť
počas celého apríla. Vlasta Žá-

ková, výrazná po-
stava slovenskej
scény v experi-
mentálnej práci s
textilným materiá -
lom a jeho inter-
mediálnymi pre-
sahmi smerom k
odevnému dizaj-
nu, maskám, foto-
grafii a perfor-

mance, sa do nášho Múzea vrá-
tila so samostatnou výstavou po
ôsmich rokoch. Predstavila na
nej kresby niťou, masky pre ži-
vé sochy aj textilné skulptúry v
UV svetle. Výstava, ktorú do-
pĺňali fotografie mladých auto-
rov, Michaely Knížovej a Jána
Ďurinu, ukázala návštevníkom
ich svet podivných nočných by-
tostí s trochou smútku, nostal-
gie a "sladkej temnoty", ako
uviedol kurátor Vladimír Bes-
kid. Na vernisáži boli mladými
tanečníkmi zo
skupiny Bo-
balet vo forme
performance
predvedené aj
masky pre ži-
vé sochy.

Štvrtého
mája sme
otvorili veľkú
výstavu s 
názvom Ars
cassoviensis.

Osobnosti košického výtvarné-
ho umenia, ktorá potrvá až do
25. júna 2017 a jej realizáciu fi-
nančne podporil Visit Košice. O
týždeň na to sme sprístupnili
komornejšiu výstavu, ktorá
predstavila sochára Vojtecha
Löfflera aj ako zberateľa. Obe
tieto výstavy budú verejnosti
prístupné aj počas Košickej no-
ci múzeí a galérií. Prvého júna
o 17.00 hod. otvoríme výstavu
keramických prác Márie Baná-
šovej s názvom Hlinený úsmev.

V Múzeu vždy pripravujeme
aj mimovýstavné aktivity. Začiat -
kom tohto roka sa u nás konali
koncerty Quasars Ensemble, o
ktoré bol opäť veľký záujem. Ja-
nuárový koncert sa niesol v zna-
mení Folklórnych inšpirácií a
februárový lákal výnimočným
hosťom – poľským skladateľom
Marcelom Chyrzyńskym. Tento
koncert bol zároveň spomienkou
na barda slovenskej avantgardy,
Jozefa Sixtu. Oba koncerty pod-
poril z verejných zdrojov Fond
na podporu umenia.

V tomto roku pokračujú aj
Tvorivé ateliéry. Utorkové po-
poludnia patria tradične začia-
točníkom a stredy pokročilým.
Nedeľné časy sa trochu zmeni-
li, deti u nás kreslia a maľujú
od 14:00 do 15:30 a dospelí od
15:30 do 17:00. Okrem pravi-
delných tvorivých ateliérov
sme počas jarných prázdnin
usporiadali prázdninové kresle-
nie pre deti. 
- Múzeum Vojtecha Löfflera-

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA, KOŠICE-STARÉ MESTO

STÁLA EXPOZÍCIA

Ars cassovien -
sis.  Osobnosti ko-
šického výtvarné-
ho umenia

Kurátor výsta-
vy: Peter Markovič

V Košiciach
pôsobili mnohé
významné osob-
nosti slovenskej výtvarnej kul-
túry. Tvorba viacerých košic-
kých autorov priniesla pre slo-
venské výtvarné umenie hodno-
ty zásadného významu. Výstava
prezentuje výber z tvorby auto-
rov, ktorí pôsobili a tvorili v Ko-
šiciach od počiatku 20. storočia
po súčasnosť. Výber autorov do-
kumentuje veľkosť košickej vý-
tvarnej tradície i jej pokračujúcu
kontinuitu a významnú prítom-
nosť.

Vystavení autori:
Bartusz Juraj, Bartuszová

Mária, Bauer Konštantín, Blažo
Marko, Collinásy Juraj, Čordák
Ľudovít, Eckerdt Alexander,
Feďkovič Nikolaj, Halász-Hra-
dil Elemír, Jakoby Július, Ja-
susch Anton, Kornucik Jozef,
Kövári-Kačmarik Konštantín,
Máthé Ján, Roskoványi Štefan,
Szentpétery Adam, Vasilko Ján

Výstava potrvá do 25. jú-
na 2017.

V mene krásy – zberateľ -
stvo Vojtecha Löfflera

Výstava pod názvom V me-
ne krásy priblíži známeho košic-
kého sochára Vojtecha Löfflera
z pohľadu jeho zberateľskej váš-
ne. Výstava prezentuje jeho fas-
cináciu človekom, ako aj ľudo-
vou tvorbou jednak cez zozbie-
rané autoportréty, či diela s figu-
rálnym motívom, ako aj cez
diela anonymných keramikárov
a maliarov na keramiku. Pred-
stavený súbor doplnia artefakty
zo študijných ciest umelca.

Výstava potrvá do 28. má-
ja 2017.

Mária Banášová: Hlinený
úsmev

Ve r n i s á ž  
1. júna 2017 o
17.00 hod.

Mária Ba-
nášová vstúpila
na slovenskú
výtvarnú scénu
koncom osem-
desiatych rokov.

Pracuje s hlinou, ktorú modelu-
je, glazuje a po vypálení jemne
dotvára maľbou. V jej neobyčaj-
ných keramických plastikách sa
snúbia fantázia ženy a humor, v
najnovších dielach prekvapuje
svojou celistvosťou, vyrovna-
nosťou a spontánnosťou a zá-
kladným prvkom jej tvorby je
okrem irónie a humoru aj dejo-
vosť.

TVORIVÉ DIELNE

Utorok – kresba a maľba pre
začiatočníkov (17.00 – 19.00
hod.)

Streda – kresba a maľba pre
pokročilých (17.00 – 19.00
hod.)

Tvorivé nedele:
14.00 – 15.30 – deti
15.30 – 17.00 – dospelí

PROGRAM PRE ŠKOLY
Poskytujeme možnosť usku-

točniť hodinu (dejepis, výchova
umením, výtvarná výchova) v pries -

toroch Múzea a spestriť tak vyu-
čovanie. Pre viac informácií a do-
hodu – info@lofflermuzeum.sk. 

KOŠICKÁ NOC MÚZEÍ
A GALÉRIÍ 2017 – „Osobnos-
ti Košíc“

20. mája 2017 od 17.00 –
24.00 hod.

PROGRAM:
- prehliadka stálej expozície

a výstav (Ars cassoviensis a V
mene krásy) aj s lektorským vý-
kladom (18:00, 19:00, 20:00,
21:00 a 23:00)

- divadelné predstavenie
„Eduard a jeho zázračná cesta“
(17:30 a 19:30)

- na motívy knihy Kate Di-
Camillo, pre deti od 7 rokov a
dospelých, dĺžka predstavenia:
30 minút 

hrá: Viktória Jenčková
scénografia: Mária Bačová
réžijné a výtvarné vedenie:

MgA. Katarína Aulitisová, Ing.
arch. Markéta Plachá

- premietanie filmov o vý-
znamných košických výtvarníkoch

- hudobné vystúpenie na ná-
dvorí a vo výstavných priesto-
roch   Katka & Rafo (počas ce-
lého večera)

- tvorivý ateliér pre deti – in-
špirácia prebiehajúcimi výstava-
mi (počas celého večera)

- Doraz Café vo dvore Mú-
zea – ponuka kávy, čaju, vína
(počas celého večera)

Príspevok na 
zdravotnícku pomôcku

Miestne zastupiteľstvo mest-
skej časti Košice-Staré Mesto
schválilo podporu pomoci pre
tých občanov s trvalým pobytom
v mestskej časti Košice-Staré
Mesto, ktorí potrebujú zakúpe-
nie parochne, podprsenky, epité-
zy prsníka. Výška príspevku je
40,00€ na osobu a kalendárny
rok  na základe poukazu vyda-
nom na zdravotnú pomôcku  le-
károm z ambulancie poliklinic-
kého oddelenia klinickej onkoló-
gie / POKO / a dokladu o jej za-
platení. Bližšie informácie na
sociálnom referáte sociálnych
služieb: tel. číslo 055/6827 156.
Doc. MUDr. Norbert Lukán,PhD.

PROGRAM NA MÁJ A JÚN 2017
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INZERCIA

Známe osobnosti výtvarného umenia v Múzeu Vojtecha Löfflera


