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Deti výskali od smiechu
Program Staromestských trhov potešil malých i veľkých
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Staré Mesto sa každoročne zapája do Košických slávností a to tradičnými Staromestskými trhmi a sobotňajším kultúrnym programom (10.9.2016) pre rodiny s deťmi. Tento rok celý program na Dolnej bráne tematickými vinárskymi piesňami otvorila Spevácka
skupina Malina. Potom si už na svoje prišli

hlavne tí najmenší. Zabával ich totiž kúzelník
Gabi a z jeho kúskov deti doslova výskali od
smiechu. Nakoniec všetkých naučil robiť z
balónov rôzne postavičky. Deťom sa páčila aj
súťaž v kreslení, kde sme ocenili štyri najzaujímavejšie výtvory. Pokračovali sme programom v country štýle. Tri choreografie za-

tancovali Smoky Mountains Dancers – tanečníci z dymiacich hôr a v rámci školy tanca
nás jednu aj naučili. Potom si už návštevníci
hlavnej mohli vychutnať koncert košickej
country kapely Lady Jane. Našťastie nám
prialo aj počasie, čo sa tiež podpísalo pod
spokojnosť návštevníkov.
-red-

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

Z rokovania miestneho zastupite¾stva Staré Mesto už 20. rokov kultúrou
Dňa 24. 8. 2016 sa uskutočnilo XI. riad- du sme na zasadnutí zaznamenali rekordnú spríjemòuje leto
ne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva účasť verejnosti. Viacerí prítomní sa s poStarého Mesto. Napriek dovolenkovému
obdobiu sa poslanci spolu so starostom
a vedením úradu venovali vážnym témam. Starosta Mgr. Ľubomír Grega
hneď v úvode otvoril pálčivú problematiku parkovania k čomu sa pripojili poslanci, ktorí prišli s pozmeňujúcim návrhom, a široká verejnosť.
Rozsiahle diskutovanou témou bolo aj
prijatie nového Všeobecne záväzného
nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
MČ Košice-Staré Mesto. Nechýbali informácie o plnení programového rozpočtu,
správa o činnosti starostu i kontrolóra, interpelácie poslancov a schvaľovanie stabilných kultúrnych, športových a sociálnych
projektov mestskej časti.
Na začiatku zasadnutia starosta predložil informatívnu správu o nedostatkoch
systému plateného parkovania firmou EEI.
V správe boli spísané zistené nedostatky
Krajského dopravného inšpektorátu, dopravného experta, no predovšetkým množstvo občianskych sťažností. Z tohto dôvo-

slancami podelili so svojimi, v drvivej
väčšine však negatívnymi skúsenosťami.
Starosta na zasadnutie pozval aj zástupcov
firmy EEI, no tí sa ospravedlnili argumentáciou, že nepôjde o odbornú, ale o verejnú
diskusiu.
Poslanci Rastislav Trnka, Igor Petrovčík, Ján Süli, Róbert Roland, Norbert Lukán, Zoltán Hanesz, Oliver Rácz počas
rozpravy predložili doplňujúce návrhy,
ktoré podporili aj niektorí ďalší poslanci
Ján Bílek, Štefan Lasky a Eva Hulmečíkova. Týmito doplňujúcimi návrhmi poslanci:
1.) vyjadrili pobúrenie so súčasným
riešením parkovacej politiky na území
mestskej časti Košice-Staré Mesto, taktiež
2.) vyjadrili nespokojnosť s absenciou
komunikácie zmluvného partnera mesta
Košice (spoločnosť EEI s.r.o.) aj napriek
viacerým verejným prísľubom spoločnosti
EEI s.r.o. a porady primátora mesta Košice
zo dňa 25.5.2015, ktorá: „odporúča spôsob
riešenia sídlisk mesta Košice ponechať na
rozhodnutí mestskej časti“
(pokračovanie na str. 2)

Parkovisko v blízkosti úradu je zatia¾ zadarmo
Parkovisko pri Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici č.5. (Strojárenská ulica) je momentálne zadarmo. Parkovací automat vám vytlačí kartičku s textom:
TEST. Telefonicky sme sa informovali v spoločnosti EEI, s.r.o., kedy bude parkomat uvedený do prevádzky, na čo nám bola poskytnutá odpoveď, že v blízkej dobe.
Kým teda na parkovisku nie sú osadené rampy, zaparkujete tam zadarmo. Po zavedení
systému bude podľa dostupných informácií prvá hodina parkovania zadarmo, parkovanie do
dvoch hodín za 1 € a parkovanie nad 2 hodiny za 2 €.
-red-

8. septembra sme ukončili
20. ročník projektu Staromestské kultúrne leto. Jeho cieľom
je každoročne osloviť čo najširšiu verejnosť a ponúknuť jej
zaujímavý kultúrny program.
V rámci 20. ročníka sme zachovali divadelné utorky na
Kuzmányho sídlisku. Hoci ide o
predstavenia zamerané prevažne
na detského diváka, tešia veľkej
obľube všetkých generácií.
Návštevníci si pri OC Tip-Top pozreli známe televízne
postavičky Nany a Krištofa z divadla Maškrta, rozprávku
Zlatá priadka v podaní Divadla Cililing, netradičnú Červenú čiapočku s Divadlom bez opony i známu rozprávku
Čert a Káča v prevedení Bábkového divadla Košice.

Štvrtky zase patrili hudobníkom pri Dolnej bráne na
Hlavnej ulici, ktoré s veľkým úspechom odštartoval Dychový orchester mladých mesta Košice s mažoretkami
Regtime. Žiaľ, tu nám počasie zmarilo plány hneď niekoľkokrát a zrušiť sme museli skupinu Shamrock Redheads a country skupinu Lady Jane.
S letom – aj tým našim Staromestským kultúrnym – sme sa v plnej paráde a poriadne dynamicky rozlúčili
veľkou street dance show, o ktorú sa
postarali tanečníci z D.S.Studia.
Veríme, že sa nám podarilo spríjemniť letné prázdninové dni nie len
Staromešťanom, ale aj ostatným Košičanom a návštevníkom. Budeme
veľmi radi, ak nám svoje ohlasy, ale
aj pripomienky k programu poskytnete prostredníctvom ankety, ktorá je
tiež obsahom tohto čísla. Aj vďaka
tomu budeme môcť naše, ale hlavne
Vaše Staromestské kultúrne leto neustále vylepšovať.
-red-
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(pokračovanie zo strany 1)
3.) žiadajú vyňať parkoviská
vybudované MČ Košice-Staré
Mesto zo správy EEI s.r.o., na
ktorých momentálne spoločnosť
EEI s.r.o. vyberá poplatky,
avšak nemá k týmto parkoviskám majetko-právny vzťah
(hlavne parkoviská na uliciach
Tatranská, Magurská, Pajorova,
Malá Praha)
4.) vyzvali mesto Košice,
aby požadovalo od nových investorov pri budovaní akýchkoľvek objektov (rezidenčných, administratívnych, polyfunkčných
a pod.) na území MČ Staré
Mesto budovať parkovacie plochy hlavne formou podzemných
garáží pre všetkých svojich
zamestnancov aj všetkých potenciálnych zákazníkov, aby sa
odstránila jedna z príčin zväčšovania problému parkovania,
a to vydávanie stavebných povolení (mestom Košice) novým
developerským projektom bez
podmienky dostatočného počtu
parkovacích miest týmito subjektami
5.) požiadali mesto Košice
neprenajímať a nepredávať verejné pozemky na území Starého Mesta za účelom výstavby
povrchových parkovacích miest
selektívne s cieľom zachovať čo
najväčšie plochy zelene na území Starého Mesta, ktorej je beztak málo
6.) požiadali mesto Košice,
aby všetky príjmy z parkovného
(momentálne ako poplatok za
nájom parkovacích plôch od súkromnej parkovacej spoločnosti
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Z rokovania miestneho zastupite¾stva
EEI s.r.o.) investovalo do budovania podzemných parkovacích
domov, rozvoja cyklotrás v Starom Meste tak, aby sa vytvoril
priestor pre znižovanie cien parkovného a rozvoja cyklistiky do
budúcnosti
7.) tiež vyzvali mesto Košice riešiť problematiku parkovania prostredníctvom mestského
podniku, alebo preniesť túto
kompetenciu mestskej časti Košice-Staré Mesto
8.) požiadali starostu, aby
pripravil konkrétny návrh zmien
VZN č. 157 o dočasnom parkovaní a zabezpečil ich predloženie Mestskému zastupiteľstvu
Košice, čo starosta zrealizoval
dňa 12.9.2016, podľa týchto pripomienok: umožniť prvých
15 minút parkovania zdarma,
znížiť cenu rezidentskej karty
na 5€/ročne, zlúčiť rezidentské
zóny 1-10 do jednej zóny, čo by
umožnilo parkovať s rezidentskou kartou v celej mestskej
časti, zabezpečiť vybudovanie
záchytných parkovísk pred hranicou spoplatnenej zóny s presnými termínmi a na záchytných
parkoviskách zabezpečiť prepojenosť na MHD, taktiež zabezpečiť cyklotrasy ku všetkým záchytným parkoviskám a minimálne pri záchytných parkoviskách
vytvoriť
„systém
požičiavania bicyklov“ (požičanie bicykla na dobu státia auta
má byť v cene parkovacieho
lístka alebo min. dva jednorazové lístky na MHD), všetky záchytné aj ostatné závorové parkoviská v spoplatnenej zóne

musia byť zabezpečené kamerovým systémom, ktorý bude zabraňovať krádežiam a vykrádaniu áut, vybudovať parkovacie
plochy pre motocykle, znížiť
cenu za hodinový parkovací
lístok maximálne 0,50 €/hod
(mimo najvyťaženejších ulíc,
napr.: Kováčska, Mäsiarska),
stanoviť technickú podmienku
pre "parkomaty", aby obsahovali fiškálnu pokladňu a dal sa tak
lepšie kontrolovať výber hotovosti parkovacou spoločnosťou,
vyhradiť niekoľko parkovacích
miest (podľa potreby a požiadaviek dotknutých subjektov) pre
služobné autá pri každom objekte verejnej a štátnej správy
na území MČ Staré Mesto.
Za tieto vyššie uvedené návrhy nehlasovali poslanci Michal Djordjevič a Ľubica Blaškovičová.
Poslanci tiež schválili Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto o
pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mestskej časti KošiceStaré Mesto. VZN č.2/2016 v
§ 4 ustanovuje:
Určenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb
(1) Všeobecná prevádzková
doba prevádzkarni obchodu a
prevádzkarní
poskytujúcich
služby sa určuje v dňoch pondelok až nedeľa v časovom rozmedzí od 06:00 hod. do 22:00
hod., ak nie je v nasledovných
odsekoch ustanovené inak.

(2) Prevádzková doba prevádzkarní:
- poskytujúcich služby prechodného ubytovania a zariadení hotelových služieb,
- železničnej stanice a autobusovej stanice,
- s predajom tovaru a poskytujúcich služieb v obchodných domoch a obchodných
centrách,
- čerpacích staníc pohonných hmôt,
- na prenájom motorových
vozidiel,
- na predaj cestovných lístkov,
- na predaj tovaru – periodickej a neperiodickej tlače a
tlačovín,
- na predaj tovaru a poskytujúcich služby zdravotnícke
(lekárne, predajne zdravotníckych pomôcok,
ambulancie
a pod.),
- na predaj tovaru účelovo
určeného najmä ako nočné maloobchodné predajne (večierky),
- autoumývarní,
- pekárni sa určuje takto:
pondelok až nedeľa od 06.00 h
do 06.00 h nasledujúceho dňa.
(3) Prevádzkový čas prevádzkarni, ktoré majú preukázateľne zabezpečené priestory voči vibráciám a hluku nachádzajúcich sa v mestskej časti určuje
takto: pondelok až nedeľa od
08.00 h do 02.00 h nasledujúceho dňa.

Váš názor je pre nás dôležitý!

Na pôde Starého Mesta pôsobí množstvo kultúrnych inštitúcií
samosprávy, štátnej správy, neziskových organizácií a podnikateľských subjektov. Svoju činnosť tu realizujú školy, zdravotnícke a sociálne zariadenia, cirkvi
a náboženské spoločnosti. Prostredie mestskej časti je popretkávané historickými vrstvami, budovami a artefaktmi kultúrneho
dedičstva, svoje miesto tu má
však aj súčasné umenie, dramatická tvorba. V rámci prípravy
koncepcie kultúrnej politiky
mestskej časti Staré Mesto na roky 2016 – 2018, prebieha neustále proces konzultácií s tvorivými
skupinami a inštitúciami pôsobiacimi na území Starého Mesta.
Budeme radi, ak prispejete svojou skúsenosťou, nápadom alebo
názorom, ktorý nám pomôže lep-

šie nastaviť priority rozvoja kultúry, ktoré zabezpečuje mestská
časť Košice - Staré Mesto v rámci svojej pôsobnosti, kompetencií
a územného ohraničenia v interakcii a spolupráci s ďalšími aktérmi v oblasti kultúry. Môžete
odpovedať na nasledovné otázky
alebo len na niektoré z nich:
Koncepcia kultúrnej politiky dotazník pre verejnosť.

„Chceme poznať
Váš názor“

1. Ktoré činnosti a aktivity v
oblasti kultúry na pôde Starého
Mesta považujete za dôležité,
ktoré je potrebné zachovať a rozvíjať hlavne z úrovne MČ Košice
– Staré Mesto?
2. Ktoré menej známe miesta,
lokality a jedinečnosti Starého
Mesta považujete za výnimočné,

ktoré by si zasluhovali väčšiu pozornosť, propagáciu a vhodnejšiu
prezentáciu zo strany MČ Košice- Staré Mesto?
3. Aké opatrenia, aktivity, nové projekty by podľa vás oživili a
zveľadili priestor Starého Mesta a
spestrili ponuku kultúrnych aktivít organizovaných MČ KošiceStaré Mesto?
4. Chcete nám na záver zanechať odkaz alebo dobrú radu?
Ďakujeme za Váš čas a názor.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky spojené s procesom prípravy
koncepcie kultúrnej politiky, napíšte nám na igor.petrovcik@kosice-city.sk, alebo kultura@kosice-city.sk. Radi vám ich zodpovieme.
Ing. Igor Petrovčik- predseda
Komisie zdravotnej, sociálnej,
kultúry, školstva a športu

(4) Prevádzkový čas exteriérového sedenia pred prevádzkarňou alebo jej nádvorí poskytujúcou pohostinské a reštauračné služby v mestskej časti sa určuje takto: pondelok až nedeľa
od 08.00 h do 23.30 h na Hlavnej ulici, pondelok až nedeľa od
08.00 h do 22.00 h mimo Hlavnej ulice.
(5) Prevádzkový čas prevádzkarni, ktoré majú v interiéri
preukázateľne zabezpečené priestory voči vibráciám a hluku počas podujatia uzavretej spoločnosti v mestskej časti sa určuje
takto: pondelok až nedeľa od
08.00 h do 05.00 h nasledujúceho dňa.
(6) Prevádzkový čas v herniach a prevádzkarniach, v ktorých sa prevádzkujú hazardné
hry sa určuje takto: pondelok až
nedeľa od 06.00 h do 06.00 h
nasledujúceho dňa.
Poslanci i vedenie mestskej
časti schválením tohto VZN reagovali na dlhoročný problém
občanov s hlučnými prevádzkami a jej návštevníkmi v centrálnej mestskej zóne. Zároveň
však deklarovali, že počas doby
troch mesiacov budú zavádzanie pravidiel nového VZN podrobne monitorovať, naďalej
diskutovať s prevádzkovateľmi
a občanmi tak, aby sa VZN vylepšilo na prospech všetkých

zúčastnených strán na najbližšom zastupiteľstve v decembri
tohto roku.
Miestne
zastupiteľstvo
ďalej vzalo na vedomie:
- informáciu o činnosti starostu MC Košice-Staré Mesto
- informáciu o plnení úloh
vyplývajúcich z uznesení predchádzajúceho zastupiteľstva
- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, ktorému zároveň schválili vykonanie kontroly v Programe 5. Sociálne služby – Denné centrum
Staromestských seniorov
- správu o plnení programového rozpočtu k 30.6.2016
- informáciu o hospodárskych výsledkoch Mestskej krytej plavárne
- vyhodnotenie projektu
9. ročníka celomestskej tanečnej súťaže Tanec nemá hranice
2016 a schválilo návrh na udelenie verejných ocenení mestskej časti Košice-Staré Mesto,
správy o výchovno-vzdelávacej
činnosti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice – Staré Mesto
za školský rok 2015/2016 a návrhy projektov Kurz preventívnej pomoci pre žiakov 7. a 8.
ročníkov ZŠ, Preventívny kurz
pre deti špeciálnej ZŠ Vojenská
13, Košice s nábehom na alergické a recidivujúce choroby
dýchacích orgánov.
-red-

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto
č.2/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mestskej časti Košice-Staré Mesto
Mestská časť Košice-Staré Mesto je veľmi
špecifická. Prelína sa historická časť s kultúrnymi pamiatkami a vo väčšine s domami určenými na bývanie. Na jednej strane sa tešíme,
že zo strany turistov je záujem o našu historickú klenotnicu a na druhej strane sme ako obec
povinná pri zabezpečovaní výkonu samosprávy
utvárať zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mestskej časti. V našej
mestskej časti problém šírenia hluku z prevádzok v nočných hodinách nie je krátkodobý. Ide
o problematiku, na ktorú sa hľadá liek už nie-

koľko rokov. S pribúdajúcimi sťažnosťami na
nočné prevádzky sa Miestny úrad snažil hľadať s prevádzkovateľmi vzájomne akceptovateľné riešenia, ale z ich strany sa nedodržiavali.
Na poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva sme prijali všeobecne záväzné nariadenie
k tejto problematike. Niekomu sa zdá ako tvrdé
opatrenie, iní zase hovoria, že ,,konečne“ prišla
regulácia. Jeho uvedenie do praxe určite poodkryje aj jeho úskalia.
Ing. Eva Hulmečíková, poslankyňa
mestskej časti Košice-Staré Mesto

Poberatelia dávok v hmotnej núdzi pozor!

30. september 2016 je posledný termín na podanie žiadosti o poskytnutie Mimoriadnej vianočnej
dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú. Podmienkou je minimálne 5-ročný súvislý trvalý pobyt žiadateľa o
príspevok v mestskej časti k 01.01. kalendárneho roka žiadateľa o príspevok.
Bližšie informácie a tlačivo žiadosti získate na referáte sociálnych služieb miestneho úradu
mestskej časti Košice-Staré Mesto, prízemie číslo dverí 37, telefonický kontakt 055/6827156.
Ing. Eva Hulmečíková, poslankyňa mestskej časti Košice-Staré Mesto
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Stále rozvíja svoj talent

Rozlúčili sme sa...

Ing. Lujza Ferková z Denného centra seniorov sa našla aj medzi umelcami z G6-tky
O občianskom združení Galérii 6 – Košice som sa v redakcii dozvedela takpovediac úplnou náhodou. Členky Denného
centra seniorov len tak medzi rečou spomenuli, že idú na vernisáž do Kulturparku, lebo tam vystavuje aj naša členka. Zbystrila
som pozornosť, lebo som práve rozmýšľala
nad nejakou osobou zo Starého Mesta, ktorú by som v našich novinách mohla predstaviť. Nad osobou inšpiratívnou, zaujímavou, no „neokukanou“. A práve takú sa mi v
pani Lujze Ferkovej podarilo nájsť.

Známa – neznáma
Ing. Lujza Ferková je komunite seniorov Denného centra dobre
známa, keďže je členkou skupiny
orientálnych tancov Šťastná žena.
Jej mladistvé vyžarovanie a elán
sme obdivovali zakaždým, keď
svojimi choreografiami spestrovali rôzne kultúrne podujatia. „Som
aktívny človek, hľadala som možnosti ako sa realizovať. Chodím
na jogu i orientálne tance, ale hľadala som nejaké umelecké zameranie,“ hovorí pani Lujza.
Mnohí však ani netušili, že svoj talent rozvíja
na viacerých umeleckých frontoch.
„Slinu na umenie“ dostala
až v dôchodkovom veku
Nadšenie a schopnosti výtvarného prejavu
vraj má po otcovi, no k maľovaniu sa dostala
až na dôchodku cez dcéru a vnučku. Začala sa
vzdelávať na ZUŠ a pod vedením viacerých
pedagógov navštevovala aj výtvarné kurzy v
Senior Dome. A niekde tam si ju všimli výtvarníci – členovia Galérie 6, ktorí jej priamo
ponúkli členstvo v ich kolektíve.

K maľovaniu
sa nedá prinútiť
Pani Lujza je členkou v G6tke od 1.1.2016. Celý kolektív si
nevie vynachváliť, pretože práca
jej výtvarných kolegov i spoločné výstavy ju poháňajú vpred.
Chuť do práce však dostáva s
každou pochvalou. „Poteší ma,
keď moje práce ľudí oslovia, ak
sa páčia. Predsa najväčším šťastím je urobiť druhých šťastnými. Ja potrebujem mať na obraze život, postavy, tváre, dej a
vnútorný pocit, ktorý prežívam a snažím sa ho
dostať aj na plátno,“ opisuje svoju tvorbu pani
Lujza a zároveň dodáva, že so svojimi dielami
sa nerada lúči. Napriek tomu, že maľuje zhruba 3 roky, na svojom konte má asi tridsiatku
obrazov, pričom 9 už zdobí interiéry jej obdivovateľov. Ambícií v tvorbe má pani Lujza naozaj dosť. Praje si hlavne dostatok inšpirácie a
nápadov, pretože ako sama tvrdí: „ dobrý hudobník tvorí stále a z času na čas sa mu podarí
vytvoriť veľký hit, tak by som aj ja chcela vytvoriť niečo podobné.“ Nuž a my držíme prsty,
aby sa jej to podarilo.
-red-

Tvorba ako výzva k aktívnemu životu seniorov

Združenie neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí svoj život v seniorskom veku
ani zďaleka nezavesili na klinec, ale svojimi
dielami, každý svojou vlastnou rečou i
skúsenosťami, sa prihovárajú tým ostatným. Tak by sa dal stručne charakterizovať
kolektív občianskeho združenia Galéria 6 –
Košice.

„G6-tka“, ako si skrátene hovoria, najprv
pracovala pri OZ Senior Dom n.o. v Košiciach. Názov odzrkadľoval ich umelecké zameranie a vtedajší
počet členov. V máji
2015 si založila
občianske združenie
ako Galéria 6 - Košice. V súčastnosti
je ich 10, pričom vo
svojich radoch majú
štyroch „Staromešťanov“. Každý z
nich tvorí predovšetkým individuálne, no klubovej činnosti sa venujú v
priestoroch Podnikateľského centra
na Popradskej ulici,
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ktoré im poskytla Ing. Podhorská, riaditeľka
ŠKOLPO s.r.o. Všetky aktivity a výdavky hradia si z vlastných dôchodkov a pri výstavách aj
za podpory sponzorov. Činnosť a ciele „G6tky“ nám priblížil jej člen a zároveň zvolený
predseda Karol Debnár.
Aké sú základné ciele Galérie 6 – Košice?
Je to hlavne pomoc neprofesionálnym výtvarníkom ako takým. Organizujeme výstavy
našich diel a spolupracujeme s ďalšími rovnako zameranými organizáciami a inštitúciami.
Zatiaľ sme kolektív seniorov. Práve seniorom
vysielame
svojou
činnosť akúsi výzvu
k aktívnemu životu.
A je to aj odkaz, že
naša staršia generácia stále dokáže
kráčať s dobou. To
bol vlastne aj názov
našej poslednej výstavy „Kráčame s dobou“ v Kasárňach –
Kulturpark, ktorej
vernisáž sa uskutočnila 2. 8. 2016.
Keď sme pri výstavách, aké iné už
máte za sebou?

Zorganizovali sme už niekoľko kolektívnych výstav. Posledná bola minulý rok spoločne so Senior Domom o.z. Tá tohtoročná bola po prvýkrát naša samostatná a vo väčšom
rozsahu. Vystavovať máme čo, pretože máme
množstvo diel od krajinomalieb a portrétov
cez architektúru, až po abstrakt a moderné
umenie.
Sú nejaké kritériá pre prijatie do „G6-tky“?
Dôraz kladieme na talent, na výtvarné
dispozície. My neučíme maľovať, preto by sa
záujemca už mal vedieť výtvarne vyjadriť v
nejakej umeleckej rovine. Ak prinesie práce,
potom kolektívne posúdime ich prínos pre naše združenie. Napriek tomu, že sme amatéri,
chceme si udržať určitú úroveň.
Čo ešte plánuje Galéria 6 – Košice do konca roka?
Každý z nás tvorí pre osobné naplnenie a
potešenie, ale s týmto potešením sa chceme
samozrejme podeliť. Do konca roka plánujeme jednodňovú predajnú výstavu na Hlavnej
ulici pri fontáne a tiež charitatívno-predajnú
výstavu, z ktorej časť z výťažku plánujeme
venovať niektorej nadácii.
Za redakciu Staromestských listov G6-tke želáme, aby boli v realizácii svojich plánov úspešní
a aby mali dostatok síl nielenže s dobou kráčať,
ale byť pre ňu aj vzácnou inšpiráciou.
-red-

Olympiáda seniorov s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice-Staré Mesto
Komisia zdravotná, sociálna, kultúry, školstva a športu pri
MZ MČ Košice-Staré Mesto sa rozhodla v tomto roku usporiadať športovú akciu pre seniorov tak, aby sa do nej zapojila čo
najširšia skupina seniorov (mužov i žien) nad 65 rokov a to do
rôznych disciplín pohybových a vedomostných.
Termín: 21. november až 25. november 2016
Miesto konania: priestory a telocvičňa Hviezdoslavova 7, Košice, bowling – Kuzmányho sídlisko,
Hrací deň a čas:
21. november - pondelok – od 13.00 hodiny – šípky + basketbalový kôš,

22. november - utorok - od 10.00 hodiny – bowling,
23. november - streda - od 10.00 hodiny – pingpong,
21. november až 25. november - pondelok až piatok – od 10.00
hodiny – šach,
Vyhodnotenie v jednotlivých disciplínach sa uskutoční hneď po
ich skončení.
Prihlášky: Menovité prihlášky na jednotlivé disciplíny osobne
alebo písomne doručiť na sociálny referát, Miestny úrad mestskej
časti Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova č.7, 040 34 Košice,
najneskôr do 10. novembra 2016, telefonický kontakt 055/ 6827156.
Ing. Eva Hulmečíková, poslankyňa mestskej časti
Košice-Staré Mesto

Dokážme, že VEK JE LEN ČÍSLO

Pre seniorov Košíc, bez ohľadu na miesto
bydliska oznamujeme, že INŠTITÚT VZDELÁVANIA SENIOROV n.o. je nástupníckou
organizácia po SENIOR DOM n.o. na adrese
Čsl. Armády 21, ktorá 15 rokov poskytovala seniorom možnosti jazykové, kresliarske, maliarske, ako aj iné druhy vzdelávacích činností a
priestory pre rôzne iné aktivity. Uvedené činnosti budeme rozširovať naďalej, podľa
súčasných požiadavok.

Jazyky, ako sme ich vyučovali, angličtina,
nemčina, francúzština začiatočníci a pokročilí ostávajú. Španielčina, prípade iný jazyk sa bude vyučovať, ak sa prihlási potrebný počet záujemcov.
Ďalšími aktivitami sú práce skupiny maliarov.
Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.

Prezentáciu ich prác môžete nájsť na rôznych výstavách. Snažíme sa takto aspoň čiastočne odčiniť
krivdy minulosti, keď pre svoj triedny pôvod sa tieto nadané osoby nemohli vzdelávať v tomto smere.
Naša organizácia ostáva otvorená pre realizáciu
rôznych zmysluplných aktivít pre seniorov. Pre našich členov, ktorým sa môže stať každý senior, heslo: „VEK JE LEN ČÍSLO“ nie je len fráza.
Najdôležitejšie však je, že v príjemnom prostredí u nás nájdete dobrých priateľov.
Kontakty: ČSL. ARMÁDY 21, tel.: 0918 531
276 , 55/30 75 398,
seniordomke@gmail.com
http//: sites.google.com/site/seniordomke
Informácie získate a prihlásiť sa môžete v pracovné dni od 11:00-14-00 hod.

Radi spievate?
Príïte medzi nás!
Naša spevácka skupina MALINA pracuje pri Miestnom úrade
MČ Košice-Staré Mesto. Radi spievame a vystupujeme na rôznych
kultúrnych a spoločenských podujatiach v rámci celého mesta.
Do svojho kolektívu hľadáme
nové členky. Ak radi spievate, neváhajte a príďte medzi nás.
Touto cestou hľadáme aj šikovného harmonikára.
Kontakt: vedúca Milka Nôtová
– 0907 526 877
Mahátma Gándhí

Dňa 3.7.2016 nás vo veku nedožitých 92 rokov opustila naša
zakladateľka Slovenského misijného hnutia v Košiciach

pani Anna Matejová
Svoj život obetovala práci pre misie a misionárov,
ale aj núdznych a opustených.
Veríme, že Pán ju odmení svojím Milosrdenstvom.
Nech odpočíva v Božom Milosrdenstve v pokoji.
Pracovníčky SMH, Klub Košice, Hviezdoslavova 7

Mesto športu a jeho športové
počiatky

Štadión na dnešnej Moyzesovej ulici,
v pozadí vidno starú synagógu (dnes Dom umenia)

Košice - mesto športu, má aj svoju zaujímavú, bohatú a úspešnú
históriu. V druhej polovici 19. storočia boli položené základy športového života, ktorého hlavnou základňou boli športové spolky s
odborným a spoločenským zameraním. Dovtedy sa športový život
riadil princípmi a tradíciami stredoveku. Podľa nich sa okrem športového zápolenia prihliadalo na vojenský výcvik mešťanov pri
obrane mestských hradieb.
V Košiciach bol založený v prvej polovici 19. storočia Kassai
Lövészegylet (Košický strelecký spolok), ktorý si získal dobré meno v celej krajine. Počas revolučných rokov 1848-1849 však bolo
vedenie nútené spolok zrušiť a obnoviť sa ho podarilo až začiatkom
60-tych rokov. Spoločne s jeho znovuobnovením sa v tom čase vytvoril i prvý telovýchovný spolok Torna-egylet. Rozpustený bol v
roku 1873, ale členovia pokračovali ďalej v športových aktivitách
pod vedením Lajosa Horvátha. Prvý korčuliarsky spolok sa zriadil
v rokoch 1871-1872 pod názvom Kassai Korcsolyázó Egylet (Košický korčuliarsky spolok). Spočiatku spravovali klzisko na starom
Glacis /západná časť mesta, za niekdajšími hradbami mesta, približne na dnešnej Moyzesovej ulici/. Až v roku 1888 sa mestské klzisko presunulo do mestského parku, vtedy zvaného Szécheny liget.
Korčuliari využívali i prírodný ľad na riekach, rybníkoch a iných
zaľadnených plochách. Z ďalších športových spolkov z konca
19. storočia spomeňme aspoň Kassai Sport Egyesület (Košický
športový spolok).
Ak si to zhrnieme, tieto spolky založené v druhej polovici
19. stor. nadväzovali na športové odbory, ktoré pestovala aristokracia a zemianstvo ako spoločenskú zábavu a hry, napr. dostihový,
poľovnícky, štvaničný spolok.
Významný prelom vo vývoji nielen košického športu nastal
začiatkom 20. storočia. Popularite športu vo veľkej miere napomohlo organizovanie Olympiád za účasti krajín z celého sveta. Košičania sa zúčastnili prvých piatich OH (Atény 1896, Paríž 1900, St.
Louis 1904, Londýn 1908 a Štokholm 1912) len v malom počte, ale
získali dve medaily - zlatú a striebornú. Olympijským víťazom sa
stal športový strelec Alexander (Sándor) Prokopp na OH 1912 vo
vojenskej puške. Športový gymnasta Ľudovít (Lajos) Kmetyko získal striebornú medailu tiež na OH 1912 v cvičení družstiev.
Na prelome storočí sa väčšej popularite medzi Košičanmi tešili nové športové disciplíny ako zápasenie, box, atletické a gymnastické disciplíny a od roku 1900 aj futbal.
Ako prvý košický športový klub možno označiť KAC (Kassai
Atletikai Club – Košický atletický klub). Po jeho vzniku v roku
1903 sa rozrástol záujem miestnych o športové hry. Neboli však vyhovujúce priestory a tak predstavitelia klub spoločne s ďalšími
športovými nadšencami začali rokovania s mestom o uvoľnenie
priestorov pre športové ihriská. V júni roku 1905 sa v Košiciach
chystal veľký športový deň za účasti klubov a spolkov z celého
Uhorska. Tak sa ľady pohli a už v roku 1905 bol vybudovaný na tú
dobu moderný štadión na dnešnej Moyzesovej ulici pri budove terajšej polície. Súčasťou bola aj nová impozantná tribúna, ktorú
závideli aj športovci z Budapešti. Vďaka tomuto modernému stánku sa aj šport v Košiciach dostal na vyššiu úroveň. Futbalisti KACu
sa za pár rokov natoľko zlepšili, že vo vidieckych majstrovstvách
boli v posledných rokoch monarchie najúspešnejším klubom v
Uhorsku.
Druhým významným klubom z čias monarchie bol KSC (Kassai Sport Club – Košický športový klub), jeho vznik sa datuje rokom 1914. V tomto roku však začala zúriť vojna, ktorá mala veľký
dosah i na kultúrny a športový život v meste a veľmi ho ochromila.
Až po vojne, kedy Košice pripadli Československu, sa športové
dianie opäť rozbehlo v plnej miere.
O histórii športu v Košiciach sa viac dozviete na pripravovanej
výstave. Otvorená bude v rámci Dňa otvorených dverí v Archíve
mesta Košice. Akcia sa bude konať v októbri v priestoroch Archívu
mesta Košice na Kováčskej 20.
- Mgr. Peter Anna, Archív mesta Košice-
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MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA, KOŠICE-STARÉ MESTO

Letný tvorivý ateliér u Löfflera

Aj počas tohto leta sa otvorili brány múzea pre malých, ale aj väčších
umelcov s chuťou kresliť a maľovať.

Týždenný cyklus s názvom Prázdninové kreslenie v múzeu sa konal v
júli i auguste vždy dopoludnia od
10.30 do 12.00 hod. a poobede od
13.30 do 16.00 hod.
Témou tohtoročného prázdninového kreslenia bola inšpirácia prebiehajúcou výstavou Medzi realistickou

dogmou a slobodným výrazom. Počas
tvorenia sme si vždy našli chvíľu aj na
pozorovanie diel - východoslovenských majstrov.
Tento rok sme sa tešili z návštevy
oddaných návštevníkov tvorivého ateliéru a našli sa aj takí, čo si to prišli
vyskúšať prvýkrát. Popasovali sa každý deň s danou témou, každý ako vedel a odchádzali domov spokojní, s
novými zážitkami a hlavne s úsmevom
a chuťou prísť opäť na ďalší deň.

Obľúbeným námetom bol Koník
od Gejzu Kieselbacha z rokov 1955–
1960 a chlapcov nadchol aj obraz Odvoz klád od Jozefa Bendíka z roku
1955, alebo obraz Zima na VSŽ od Mikuláša Rogovského z roku 1965. Rodičov zas potešili obrazy Júliusa Hegyesyho alebo Štefana Roskoványiho.
Ďakujeme všetkým zúčastneným,
ktorých bolo neúrekom, za ich prejavené nadšenie a chuť kresliť, maľovať
a objavovať.
-MVL-

PRIHLÁŠKA

do 10. ročníka celomestskej speváckej súaže
S P E V B E Z H R A N Í C 2016
Prihlásiť sa môže každý, kto spĺňa súťažné kritéria. Presný harmonogram súťaže
bude uverejnený na internetovej stránke www.kosice-city.sk. Súťaž sa uskutoční
17. októbra 2016 v priestoroch Radničnej sály miestneho úradu.
1. Meno a priezvisko:.............................................................................................
2. Adresa, tel. č., mail: ..................................................................................…....
3. Ročník, ktorý súťažiaci navštevuje a vek:.........................................................
4. Veková kategória*:
a.) predškolský vek /potrebný doprovod osoby nad 15 r./:
b.) I. stupeň /1.-3. ročník ZŠ/
c.) II. stupeň /4.-6. ročník ZŠ/
d.) III. stupeň /7.-9. ročník ZŠ/
e.) vek od 16 rokov - (študenti, ktorí navštevujú stredné školy, gymnázia, VŠ)
f) spevácke zbory a skupiny (počet účinkujúcich) …………………………….
5. Názov súťažnej piesne, autor/ interpret + minutáž: …......................................
.................................................................................................................................
6. Škola, ktorú súťažiaci navštevuje:......................................................................
7. Meno a kontakt vyučujúceho.........................................................................…
8. CD/ HUDOBNÝ SPRIEVOD, aký..............................................…………….
Súhlasím s podmienkami súťaže a poskytnutím osobných údajov pre administratívne účely podľa príslušného zákona o ich ochrane. Do doby vyhodnotenia tejto
akcie. Súhlas je možné odvolať písomne.
V Košiciach dňa podpis
*V bode 4. prosíme zakrúžkovať príslušnú možnosť, v bode f) doplniť počet
účinkujúcich.
Čitateľne vyplnené prihlášky zasielajte na adresu: Miestny úrad Košice-Staré
Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice, referát kancelárie starostu, t. č. 68 27
136, alebo mailom: kultura@kosice-city.sk
Uzávierka prihlášok je do 7. októbra 2016!

Košice a (svetoznámi) spisovatelia –
literárna potulka (7.-9. október)
Najtrvácnejšiu reklamu robia
nášmu mestu vo svete spisovatelia.
Ktorí z nich, často svetového významu, poznali Košice? Ako ich opísali?
Aký dojem v nich zanechalo toto
mesto?Predstavíme vám aj novú knihu Košická čítanka II., ktorú zostavil
Milan Kolcun. Kniha sa bude predávať za uvádzaciu cenu.
Július Satinský, Oľga Feldeková,
Juraj Jakubisko, Jožo Urban, Sándor
Márai, Josef Škvorecký, Gustáv Husák,
Sándor Petőfi, Ján Strasser, Tomáš Janovic, Stanislav Rakús, Alois Jirásek –
tí všetci a stovky iných písali o Košiciach.
Ako opisovali mesto v stredoveku a
ako dnes? Prečítame si aj z ich diel priamo na opisovaných miestach.
Začíname pred Štátnou vedeckou

knižnicou (Hlavná 10) v piatok (7. októbra) o 15:30 a 17:00 sobotu (8. októbra) v tradičných sobotňajších časoch 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 maďarsky (Zoltán
Balassa). V nedeľu (9. októbra) sprevádza M. Kolcun o 12:00, 14:00, 15:30
a 17:00 po slovensky. Zoltán Balassa
začína svoje turnusy v nedeľu o 14:30
po slovensky a 16:00 po maďarsky.
Vstupné je v predpredaji 1,99 €, v deň
konania a na mieste 2,99 €. Lístky predpredáva a informácie podáva Informačné centrum MiC na rohu Alžbetinej a
Hlavnej. www.potulka.sk.
Najmenšie skupinky sú v sobotu o
11:00 a 17:00. V nedeľu o 14:30 a
17:00.
Ďalšie témy: 4.-6. november Bankov
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