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Sezóna 2014/2015 bola pre
ŠKP Modrí Draci Košice-Staré
Mesto úspešná.

Vodnopólová extraliga mužov
ŠKP Modrí Draci Košice -

Staré Mesto sa v nadstavbovej čas-
ti umiestnili tesne na druhom mi-

este, aj keď nad KVP Nováky -
úradujúceho majstra mali viackrát
naviac. Modrí Draci však v snahe
o zisk bronzu opäť ukázali, že ma-
jú na mestského rivala Hornets
Košice, a tak vo vodnopólovej ex-
tralige mužov získali definitívny
bronz.

Ženy konkurenciu nenašli
Kapitánkou vodnopólistiek je

olympijská víťazka vo farbách Ta-
lianska Cinzia Nunsia Ragusa. Pod
jej vedením sa ženskému družstvu
ŠKP Modrí Draci Košice-Staré
Mesto podarilo vybojovať maj-
strovský titul tejto sezóny.

Juniorky: v šľapajách žien
V sezóne 2014/2015 boli uko-

nčené aj mládežnícke súťaže, kde
ŠKP Modrí Draci Košice-Staré
Mesto, opäť pod vedením trénerky
Ragusovej získali výborné umiest-
nenia. V kategórii kadetiek a žia-
čok si naše odniesli 3. miesto. Ve-
ľkú radosť fanúšikom urobili najmä
juniorky, ktoré si po vzore svojich
starších kolegýň odniesli najvyššie
ocenenie – titul majstra SR. Blaho-
želáme!

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

Modrí Draci bodujú
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Olympiáda

Som šťastná, že sa akcia takto vydarila. Bolo
úžasné vidieť v očiach detí tú radosť. Chcem využiť
túto príležitosť na poďakovanie sa všetkým, ktorí sa o
to pričinili, a to hlavne:  Magistrátu mesta Košice,
predsedníčke SRRZ  Bc. Ing. Júlii Lindtnerovej,  Sp-
ráve Mestskej zelene, zriaďovateľovi MČ Košice-
Staré Mesto, MVDr. Viere Fábryovej, pánovi trénero-
vi Mgr. Mariánovi Prezbruchému, DJ Jarke, rodičom
detí MŠ Rumanova:  Mgr. Renáte Palenčárovej, JUDr.
Regináčovej, Ing. Martinovi Paškovi, Ing. Michalovi
Baľovi, pani učiteľkám z Prahy : Mgr. Magdaléne He-
ringovej a Monike Brožovej, vedúcej ŠJ Ing. Slavo-
míre Čullákovej a všetkým pani učiteľkám z MŠ Ru-
manova, ako aj ostatným učiteľkám a pani riadite-
ľkám z materských škôl v Starom meste, ktoré detičky
na olympiádu priviedli. Tak isto aj študentom zo SPŠ
strojníckej a SPŠ stavebnej. Veľké ďakujem.

KKoonneeččnnee   ccee lláá   pp rraavvddaa ::   
KKuukkuurraa   kk rr ss tt ii ll   vv   mmúúzzeeuu

15.6.2015 sa v Múzeum Vojtecha Löfflera uskutočnil krst knihy Martina Čičváka: Ku-
kura jeho život ako ho prežil Čičvák.

Juraj Kukura je jeden z mála slovenských umelcov, ktorý prešiel doslova celý svet,
osobne spoznal najvýznamnejších európskych umelcov svojej doby, preslávil

sa v Nemecku a napokon sa vrátil na Slo-
vensko, aby dnes viedol jedno z najdôležite-
jších slovenských divadiel – Divadlo Aréna.

V priestoroch múzea Vojtecha Löfflera
sa uskutočnil krst knihy za účasti autora
Martina Čičváka, krstného otca knihy Mgr.
Ľubomíra Gregu i samotného Juraja Kuku-
ru. Kúsok pravdy poodhalili čítaním ukážok z
knihy, a to aj za pomoci košických herečiek
Dany Košickej a Beáty Drotárovej. Program
krstu spestrilo vystúpenie hudobného dua –
Katky a Rafa a áriu pre Juraja Kukuru pridal
aj Jaroslav Dvorský. Po slávnostnom krste na-
sledovala autogramiáda, pri ktorej bol pán Ku-
kura na roztrhanie. Podpísal viac ako 250 kníh,
o spoločných fotografiách nehovoriac. Aj našej
redakcii – teda Vám, Staromešťanom adreso-
val krásne venovanie.

Aj vďaka novej knihe môžu čitatelia nahli-
adnuť do duše Juraja Kukuru, spoznať jeho
pravú tvár a dozvedieť sa o ňom konečne celú
pravdu. Za redakciu môžeme len potvrdiť, že
stretnutie s týmto charizmatickým velikánom je
skutočne nezabudnuteľný zážitok. Ďakujeme.

„Za prejav náklonnosti, krásne prost-redie, atmosféru, dojemné prijatie,roky mladosti a nezabudnuteľné čajeďakuje Juraj Kukura.“
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POKLADŇA

Slovenské misijné hnutie je záujmové združenie, ktorého
hlavnou náplňou je starostlivosť a podpora katolíckych misií,
zabezpečovanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho
poradenstva, organizovanie rôznej podpory pre osoby v núd-
zi na Slovensku a v zahraničí. SMH bolo založené v roku 1190
s hlavným sídlom v Banskej Bystrici. V súčasnosti mám 350
členov v 25 kluboch po celom Slovensku a jednotlivých členov
evidovaných v Ústredí.

Kluby SMH na Slovensku sa zapájajú do projektov: Adopcia
srdca, Adopcia detí na diaľku, Boj proti chudobe, Tehlička pre
Sudán, Angolu a Keňu, Adopcia triedy v Sudáne v meste Tonj a
Wau. Jeho činnosť sa zameriava aj na zber a výdaj šatstva pre vi-
acdetné rodiny, osoby v hmotnej núdzi a bezdomovcov.

V Košiciach má SMH svoj Klub Nad Jazerom i v Starom
Meste. Ten staromestský pomáha už 43 rokov a jeho zakladate-
ľkou je toho času 91. ročná pani Anna Matejová. Z predchádzaj-
úcich priestorov na Moyzesovej ulici sa však museli vysťahovať
a pomocnú ruku tým, ktorí pomáhajú po celom svete, podal prá-
ve staromestský Miestny úrad, ktorý už so SMH spolupracoval v
rámci projektu Komunitnej zóny-Staré Mesto „Prevetraj svoj šat-
ník a pomôž!“ (28.2.2015), ktorý bol zameraný na zber sezónne-
ho oblečenia, ale aj iného sortimentu, ktorý môže pomôcť v do-
mácnosti.

16. júla 2015 sme za účasti členiek košického klubu SMH a
zástupcu starostu Ing. Rastislava Trnku oficiálne otvorili priesto-
ry košického klubu Slovenského misijného hnutia na Hviezdo-
slavovej ulici 7, v budove Miestneho úradu MČ Košice-Staré
Mesto.

Vchod je medzi prezidentskou kanceláriou a kvetinárstvom
(pri kruhovom parkovisku) a členky SMH tam nájdete každý uto-
rok v čase 9,00 – 12,00 a štvrtok v čase 12:00-15:00.

Pomohli sme tým, ktorí pomáhajú
V budove Miestneho 

úradu Sme otvorili sídlo 
Slovenského misijného hnutia

PREDSTAVUJEME NOVÝCH POSLANCOV STARÉHO MESTA
Ďalší z predstavovaných

členov staromestskej samos-
právy nieje v komunálnej
politike žiadnym nováčikom.
Plynutím času poslanec,
predseda, starosta a opäť po-
slanec – 67 ročný Ján Süli
(SDKÚ-DS).

Čo vás podnietilo k vstu-
pu do komunálnej politiky?

Do komunálnej politiky som
sa dostal čírou náhodou. Skola-
boval systém národných výbo-
rov a bola spoločenská objed-
návka na nové tváre. Tak som sa
stal poslancom umierajúceho
Obvodného Národného Výboru
Košice 1, ktorého som bol po-
tom predsedom od 1.7.1990 až
do prvých slobodných komunál-
nych volieb. V tých sa mi poda-
rilo vyhrať. Nebolo jednej sto-
ličky, kancelárie, počítačov, ľu-
dí... bol len zvolený starosta.
Mal som šancu vyskladať úplne
nový systém, s novými pracov-
níkmi a pribúdajúcimi kompe-
tenciami. Čo sa týka technické-
ho stavu, dedil som po bývalom
režime jedno rumovisko so zni-

čeným bytovým a domovým
fondom v centre mesta, s asoci-
álmi. Až keď som si uvedomil
do čoho som vstúpil, s hrôzou
som skonštatoval, že nás čaká
veľmi tvrdá práca.

Som rodený Košičan, mám
rád svoje mesto a aj keď som
technického zamerania, som si
vedomý toho, že mesto a oprava
infraštruktúry je nekonečný prí-
beh. Toho roku je 25 rokov od
vzniku prvej slobodnej samos-
právy a mám pocit, že starostli-
vosť o základné produkty v
meste – cesty ulice, zeleň, či
chodníky – konverguje tzv. Po-
temkinovému systému, t.j. všet-
ko, čo je Hlavnej ulici svieti, ale
nedajbože zájsť do ostatných
uličiek a už to vyzerá úplne in-
ak. Obrovské medzery vidím aj
v zbere a likvidácii tuhého ko-
munálneho odpadu. Riešenia
týchto problémov sú na vedľaj-
šej koľaji a občania sú kŕmení
rôznymi kultúrnymi a športový-
mi akciami, pričom ich životné
prostredie a infraštruktúra upa-
dáva. Celý problém spočíva v
tom, že postaviť niečo v meste

je jednorázový finančný a tech-
nický problém, ale naplniť tieto
objekty zmysluplným udržate-
ľným obsahom je podstatne ťaž-
šie.

Aká bola vaša najväčšia
predvolebná priorita?

Vstupoval som práve preto,
lebo, čo sa týka personálnej ob-
sadenosti mesta, ale aj mestskej
časti, cítim absenciu technickej
inteligencie, ktorá by mala rie-
šiť cyklickú údržbu fyzickej in-
fraštruktúry mesta a MČ. Čo sa
týka kultúry, vzdelávania a sta-
rostlivosti o seniorov, musím
klobúk dvihnúť pred súčasnou
samosprávou Starého Mesta, le-
bo v tejto oblasti nieje čo vyt -
knúť.

Darí sa Vám ju napĺňať?
Myslím si, že sa mi to po-

darí urobiť, lebo z minulosti,
keď som bol starostom, mal
som v tejto oblasti dobré skú-
senosti. Tomu tímu v Starom
Meste sa podarilo zaintereso-
vať do spolupráce o starostli-
vosť verejných priestorov aj

občanov. Obyčajní ľudia si v
podstate viac vážia veci, do
ktorých musia vložiť aj vlastné
prostriedky, trebárs aj pracov-
nú silu. To je trend v EÚ, keď
k veľkým projektom treba po-
ukázať aj spoluúčasť. Nemali
by sme nič dostať zadarmo.

Akými zásadami by sa
mal podľa vás riadiť komu-
nálny poslanec?

Poslanec by mal počúvať
svojich občanov. Mal by sa
každý deň prejsť po meste a
nemal by sa len pozerať, ale
mal by aj vidieť. Nemal by len
počúvať, ale aj počuť.

Pokladňu nájdete na prízemí
budovy Miestneho úradu, pod čís-
lom dverí 17. Informácie súvisia-
ce s agendou získate priamo u po-
kladníka, alebo pokladníčky na
čísle 055/6827 135.

Pokladničné hodiny:
Po: 7:30-12:00 13:00-15:30
Ut: 7:30-12:00
St: 8:00-12:00 13:00-16:30
Št: nestránkový
Pi: 08:00-11:30 hod.

Pokladničné operácie sa vyko-
návajú na základe vnútorného Po-
kladničného predpisu.

Mestská časť prijíma v ho-
tovosti:

- úhrady administratívnych
správnych poplatkov

- úhrady nájomného a ostat-
ných záväzkov vyplývajúcich z
príslušných právnych predpisov,

- úhrady z predaja stravných
lístkov

Mestská časť vypláca v ho-

tovosti výdavky:
- zálohy na mzdy, na drobné

nákupy a pracovné cesty zamest-
nancom MČ

- podľa výplatnej listiny mz-
dy zamestnancom pracujúcim na
dohodu o mimopracovnej činnosti
a mzdy zamestnancom, ktorí ne-
majú zriadený osobný   účet v pe-
ňažnom ústave

- cestovné náhrady

- na uskutočnené drobné ná-
kupy

- iné platby v súlade s prísl.
práv. predpismi.

Pokladník vedie evidenciu ce-
nín /tržné lístky, stravné lístky pre
zamestnancov, dôchodcov

Stravné lístky pre dôchod-
cov sa predávajú každý druhý
štvrtok od 9:00-12 00 hod.

Dôchodcovia musia mať trva-
lý pobyt v mestskej časti Košice-
Staré Mesto.

Podmienky predaja stravných
lístkov pre dôchodcov určuje Vše-
obecne  záväzné nariadenie MČ
Košice-Staré Mesto č. 1/2009 o
poskytovaní príspevku na stravo-
vanie dôchodcov a uznesenie MZ
Mesta Košice č. 792 z 16.12.2013
od 1.1.2014.

Výška 
dôchodku Príspevok Príspevok Cena 

stravenky
Cena 

stravenky Príspevky

Mesta Košice
MČ Košice-
Staré Mesto

Bačíková ul./
GERA

Garbiarska ul./
GARA

Mesto + MČ

do 250,00€ 0,83            € 0,33            € 1,84            € 1,34            € 0,00 €

od 250,01 do
300,00€

0,66            € 0,17            € 2,17            € 1,67            € 0,00 €

od 300,00€
do350,00€

0,66            € 0,00            € 2,34            € 1,84            € 0,00 €

od 350,01€ 0,00            € 0,00            € 3,00            € 2,50            € 0,00 €

Príspevky na stravovanie dôchodcov - platné pre rok 2015

Predávame aj stravné lístky pre tých dôchodcov,  ktorých príjem je vyšší ako 350 €, ale za plnú sumu.
Ďalšie informácie o činnosti pokladne získate aj na stránke www.kosice-city.sk, alebo telefonic-
ky priamo u pokladníka.

Mestská časť Košice-Sta-
ré Mesto a spoločnosť KO-
SIT sa pravidelne stretávajú
na kontrolných dňoch, kto-
rých úlohou je bližšie analy-
zovať otázky súvisiace s po-
riadkom v  najviac problé-
mových lokalitách, nájsť
spoločné riešenie, či  jedno-
ducho urobiť nápravu. Jed-
no z pracovných stretnutí  sa
uskutočnilo aj v máji.  Zú-
častnili sa ho zástupca staro-
stu  Ing. Rastislav Trnka,
Ing. Kristína Priesterová a
Ing. Jana Končeková z KO-
SIT-u.

Ing. Končeková: „Vo všeo-
becnosti je čistota asi to naj-
podstatnejšie, čo občanov trá-
pi. Na dennom poriadku má-
me pripomienky a otázky typu
:Vedľa smetných nádob je ne-
skutočný „neporiadok“.  Ke-
dy to upracete? Prečo KOSIT
neodviezol odpad? Ako môže
vytriedený odpad skončiť spo-
lu so zmesovým odpadom?“

Preto sa kontrolný deň v MČ
Staré Mesto týkal práve tejto
problematiky.  

KOSIT vykonáva zber a
zvoz zmesového odpadu na
sídliskách 3x do týždňa a se-
parovaného zberu 2x do mesi-
aca. Frekvenciu zberu realizuje
na základe platnej zmluvy s
mestom Košice. „Problém po-
dľa analýz nevidíme ani tak v
objeme našich služieb, ktoré
sú zazmluvnené, ale skôr v
prístupe niektorých ľudí. Pre-
to spoločnosť KOSIT opäť
apeluje na občanov, aby sa k
svojmu okoliu správali zodpo-
vednejšie a využívali služby
zberných dvorov, či upratova-
li do veľkokapacitných kon-
tajnerov, ktoré majú celoroč-
ne k dispozícii,“ pokračuje
Ing. Končeková.

KOSIT zároveň opätovne
žiada obyvateľov, aby pri par-
kovaní nezamedzovali svojimi
vozidlami zberu a zvozu odpa-
du.  

Aj to môže mať vplyv na

to, ako včas dokáže KOSIT za-
bezpečiť poriadok. Žiaľ, nepo-
máha ani vodorovné značenie,
či upozornenia o odtiahnutí
motorového vozidla.

Monitorovali sa najmä:
dvor ulíc Čsl. armády – Zimná
– Jilemnického – Jesenná,
dvor na Floriánskej - párne
čísla, Haviarska, či Škultétyho.
Tu je problém s dostupnosťou
ku kontajneroviskám snáď naj-
vypuklejší. „Naše vozidlá sa
tam veľakrát nemôžu ku do-
movému odpadu jednoducho
dostať. A tak sa stáva, že od-
pad tam zostáva dlhšie, akoby
mal, na čo sa potom obyvate-
lia sťažujú. Možno by stálo za
zváženie zmenšiť počet kon-
tajnerovísk (pospájať ich) a
presunúť ich na miesta, ktoré
sú ľahšie prístupné veľ kým
mechanizmom,“ vysvetľuje
Ing. Priesterová.

Na spoločnom stretnutí
miestnej samosprávy a zá-
stupcov KOSIT-u sa v nepo-
slednom rade rozoberal  aj

systém separovaného odpadu.
Na území Starého Mesta je re-
alizovaný zber farebných
1100 l kontajnerov na
PLAST/KOV, PAPIER,
SKLO, TETRAPAK. Zavede-
né je tu aj triedenie do fareb-
ných vriec. „Naše osádky
zberajúce komunálny odpad
majú povinnosť kontrolovať
aj nádoby so separovaným
zberom. Iba v prípade ziste-
nia, že farebný 1100 l kontaj-
ner je znehodnotený komu-
nálnym odpadom (zväčša ide
o kuchynský odpad), „vytrie-
dený odpad“ končí, žiaľ, v
zmesovom vozidle. Tento
úkon je však hlásený vodičmi
v každodenných monitorin-
goch,“ tvrdí Ing. Končeková.

Obyvateľom Starého Mesta
ponúka KOSIT otvorený dia-
lóg. V prípade akýchkoľvek
otázok sa môžete obrátiť na
web spoločnosti www.kosit.sk-
on-line službu, emailovej adre-
se otazky@kosit-as.sk, prípad-
ne na tel. čísle: 055/7270711.

STARÉ MESTO a KOSIT na kontroleKontajnerové stanovištia pod zámkom

Staré Mesto prichádza 
s projektom elektronického
uzamykania kontajnerov
Poslanci na júnovom zasadnutí MiZ schválili všeobecne

záväzné nariadenie o dotáciách na uzamykanie kontajnero-
vých stanovíšť. Znamená to, že naša mestská časť prispeje
aktívnym spoločenstvám bytov na riešenie „vykrádačov kon-
tajnerov“. V praxi to bude vyzerať tak, že konkrétne spolo-
čenstvo vlastníkov bytov sa dohodne na konkrétnom stano-
višti, kde bude umiestnených minimálne 6 kontajnerov. Ta-
kéto kontajnerové stanovište sa bude musieť uzamykať elek-
tronickým zámkom (elektronická karta) a nie klasickým
kľúčom.

K zriadeniu bude musieť spoločenstvo vlastníkov bytov vy-
baviť súhlasné stanoviská od príslušných orgánov. Požadovanú
kompletnú dokumentáciu k takto vybudovaným kontajnerovým
stanovištiam žiadateľ predloží na našom miestnom úrade, kde
mu bude po kontrole formálnej správnosti pridelená dotácia po-
dľa rozsahu realizácie. Dotácia sa môže pohybovať od 100 až do
2 500 eur. Novinkou je, že tieto žiadosti so všetkými náležitos-
ťami už nebude posudzovať žiadna komisia, to znamená, že nik-
to nebude zvýhodnený ani znevýhodnený. S návrhom prišiel zá-
stupca starostu Ing. Rastislav Trnka: „Ide síce o pilotný projekt,
ktorý sa dúfajme ujme aj vo väčšom meradle, ako predkladateľ
som naňho patrične hrdý a touto cestou by som rád poďakoval aj
kolegom poslancom, ktorí ho podporili.“ Uzamykateľné kontaj-
nerové stanovištia by mali zmierniť rozširujúci sa nepriaznivý
trend vyberania kontajnerov. Po takýchto „aktivitách“ ostáva v
okolí kontajnerov hotová spúšť. Veríme, že tento projekt tak, ako
ste ho aj požadovali, nám všetkým pomôže skrášliť prostredie v
ktorom žijeme.
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Lego je stavebnica, ktorá
detstvom sprevádza už nie-
koľko generácií. Pestré koc-
ky, ktoré sa dajú úžasne
kombinovať, využili deti sta-
romestských materských
škôl. Dňa 18.-19.5.2015 sa
uskutočnila LEGO VÝSTA-
VA v Radničnej sále na tému
„Život škôlkara“.

Do výstavy sa zapojilo všetkých
šesť materských škôl. Každá stvárnila
jednu tematickú činnosť: deti z MŠ
Rumanovej „hráme sa v triede“, z MŠ
Jarnej „na prechádzke“, z MŠ Tatran-

skej 23 „na školskom dvore“, z MŠ
Zádielskej „škola v prírode“, z MŠ
Park Angelinum „v divadle“ a z MŠ
Hrnčiarskej „v botanickej záhrade“.

Rodičia, deti i materské školy
ktoré si výstavu prišli pozri-
eť si svoje dojmy zapísali
do kroniky, založenej klu-
bom LEGO DACTA.

Malé „legodiela“, vytvo-
rené zručnosťou a fantáziou
našich detí obdivovali všetci
účastníci tejto výstavy.

-Katarína Maďoranová, 
vedúca klubu-

Málokedy sa dá dostať do syna-
góg. Potulky mestom Košice Vám
však odhaľujú aj tajomstvá ukryté
múrmi. Tentokrát sa vyberieme ex-
kluzívne do židovských pamiatok.
Môžete prísť na západnú trasu v so-
botu alebo na východnú trasu v ne-
deľu alebo na obe trasy (najlepšia
voľba). V takom prípade však treba
2 lístky. Zraz pred Vedeckou knižni-
cou. Predpredaj v Informačnom
centre MiC na rohu Alžbetinej a
Hlavnej (1,99€), na mieste (2,99 €).
Podujatie je súčasťou Festivalu ži-
dovskej kultúry Mazal tov.

Prehliadky s Milanom Kolcu-
nom sa začínajú (v sobotu i nedeľu)

o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30, 17:00
po slovensky. Ak ste už boli na tejto
téme, môžete si vyskúšať výklad
iného sprievodcu než minule.

Zoltán Balassa sprevádza v so-
botu i nedeľu o 11:00 (slov.) a 16:00
(maď.).

Betka Czimová v sobotu i nede-
ľu o 14:30 (slov.).

Viac info na www.potulka.sk

Ďalšie témy:
5.-6. september Genialita a čaro

Hlavnej ulice
3.-4. október Cintorín Rozália
7.-8. november Kaplnka sv. Mi-

chala

ŽIDOVSKÉ KOŠICE – DVOJ POTULKA (4.-5. JÚL)

Z NAŠICH MATERSKÝCH ŠKÔL

Po úspe-
šnom ukonče-
ní predpla-
veckého vý-
cviku nás 1.
júna opustila
skupina pre-
dškolákov.
Táto skupina
detí odcesto-
vala na päť dní
do školy v prírode. Škola v prírode je jedinečnou príležito-
sťou vytrhnúť deti zo šedi mesta a rutiny všedných dní. De-
ti boli v prírodnom prostredí vnímavejšie, dokázali inten-
zívnejšie prežívať prírodné krásy, viac sa priblížili jedno
druhému. Zažili príhody a edukačné aktivity, ktoré v be-
žných podmienkach materskej školy nemôžu zažiť. Deň de-
tí oslavovali aj deti v materskej škole. Navštívili divadlo a
zahrali sa množstvo hier na školskom dvore. Detská olympi-
áda, organizovaná MŠ Rumanovou, zase dala možnosť na-
šim športovcom predškolákom prezentovať našu MŠ Zádi-
elska. Pochvala patrí aj Samkovi zo VI. triedy, ktorý vyhral v
behu zlatú medailu.

Čakajú nás ešte krásne chvíle na rozlúčkových besied-
kach, venovaných deťom, ktoré od nového školského roka
zasadnú do školských lavíc. Preto prajeme všetkým krásne a
pohodové letné prázdniny. 

-Mgr. Lucia Leskovská, riaditeľka-

K najväčšiemu sviatku detí MDD, v rámci týždňa det-
ských radostí, sme deťom v MŠ Tatranská 23 pripravili bo-
hatý atraktívny program.

Hudobno–pohybová aktivita – diskotéka spojená s odovz-
dávaním darčekov, ktoré zabezpečilo rodičovské združenie.
Športovo-branné dopoludnie pripravili deťom pani učiteľky.
Kúzelník, divadielko, skákací hrad a sokoliari boli ďalšie z po-
dujatí, ktoré vyvolali radosť a nadšenie našich malých pre-
dškolákov. Celotýždňové podujatia priniesli deťom nezabud-
nuteľné zážitky. -Mgr. Hnidiaková Iveta, riaditeľka-

Oslávili svoj deò
„Život škôlkara“ 
stvárnená legom
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Cairo - to bol poli-
cajný pes, ktorý prišiel
do materskej školy Park
Angelinum spolu so
svojimi cvičiteľmi z ky-
nologickej policajnej
stanice. Predviedol, aký
je rýchly, útočný a nebojácny pri zatýkaní zločincov. Vyhľadal aj
stratenú loptičku, zacvičil na povely uja psovoda a ukázal, že sa
vie aj hrať a byť milý.

ROZLÚČKA ŠKOLÁKOV
Tento školský rok ubehol rýchlo a opäť je tu deň keď sa

lúčia budúci školáci.
Na rozlúčku si pripravili veselý program plný piesní, tancov

a hovoreného slova. Každý školák po spoločnom pochode a
rozlúčkovej pesničke dostal "Osvedčenie o absolvovaní pred-
primárneho vzdelávania", knihu s venovaním a ďalšie darčeky.

Druhá časť rozlúčky patrila časopisu Miš-Mašik, ktorý vydáva
naša materská škola. Bola v ňom súťaž o 30 hodnotných cien. Ro-
dičia losovali a ceny mali čoskoro svojich majiteľov. Záver roz-
lúčky bol sladký. Každá trieda mala bohaté pohostenie, na ktorom
si pochutnali deti aj rodičia.Veselá diskotéka ukončila tento výni-
močný deň. Krásne prázdniny. -Mária Vykoukalová, učiteľka-

Psovodi

Blíži sa záver roka a ja chcem tento priestor využiť na
poďakovanie všetkým, ktorí sa starali o deti v MŠ Rumanova
počas celého roka. Hlavne rodičom za ich pomoc škole a za
príspevky do ZRŠ, Rade školy, pani učiteľkám za ich obetavú
prácu, nepedagogickým zamestnancom, našim partnerom za
spoluprácu pri organizácii krásnych akcií a to : zriaďovateľo-
vi MÚ MČ Košice-Staré Mesto, ZŠ Masarykova, Krajskej
knižnici pre mládež na Hviezdoslavovej ulici, spoločnosti
KOSIT, CPPPaP v Košiciach, ÚPSVaR v Košiciach, jazyko-
vej škole EDESTA, Súkromnej ZUŠ na Miškoveckej ulici.

Deťom a rodičom želám krásne prázdniny, veľa slnka,
oddychu pri vode a v horách, spoznávanie nových miest a
veľa športových aktivít, hlavne v prírode. A v septembri Vás,
ako aj novoprijaté deti, radi uvítame v „ škôlke“.

-Eva Pačaiová, riaditeľka-

Poïakovanie z MŠ Rumanova

V MŠ na Zádielskej nám rastú 
ochrancovia prírody a skvelí športovci
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