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MMŠŠ  ssúú   ppoo   ll ee tt ee
vvyynnoovveennéé   

Aj tento rok sa naša mestská
časť zapojila do Košických sláv-
ností vína Staromestskými trh-
mi. Remeselníci a výrobcovia po-
núkali návštevníkom pri Dolnej
bráne na Hlavnej ulici rozmanitý
a originálny sortiment. Tí si sa-
mozrejme mohli pochutnať na
pečených a grilovaných špeciali-
tách, no hlavne degustovať kva-
litné vínko.

Sobotňajšie popoludnie sme
obohatili aj kultúrnym programom.
Lektori z Múzea Vojtecha Löfflera
si pre deti pripravili atraktívne ma-
ľovanie na tvár a vyhlásili aj súťaž
v kreslení. Decká si za svoju snahu
zaslúžili sladkú odmenu a najkraj -
šie diela boli ocenené knižkami a
darčekmi. Výbornú atmosféru pre
malých umelcov i pre trhovníkov
vytvoril Ariel so svojou skupinou

Wavevi. V rámci programu prezen-
tovali svoje výrobky aj členovia
občianskeho združenia Artest a
nie koľkými hudobnými číslami
prispelo aj sociálne divadlo Hopi
hope. Najzaujímavejším momen-
tom bolo, keď Ariel pozval na ja-
visko všetkých, ktorí by si radi vy-
skúšali nejaký rytmický nástroj. Na
pódium hneď vybehli zvedavé dec-
ká i členovia divadla, chopili sa hu-

dobných nástro-
jov a po krátkej
inštruktáži spo-
ločne s kapelou
hrali a spievali o
tom, ako veľmi
majú radi našu
prekrásnu Zem.
Dôkazom, že im
to išlo výborne,
bola aj podpora
celého publika.
Program Starého
Mesta tak vy -
vrcholil perfekt-
nou spoločnou
„džemovačkou“.

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

Obohatili sme Slávnosti vína
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2. septembra sa po le-
te otvorili brány škôl.
Výnimkou neboli ani tie
v Starom Meste. Spolo-
čne so žiakmi, učiteľmi a
rodičmi vítali nový škol-
ský rok v jednotlivých
základných školách aj
poslanci Starého Mesta.

Na otvorení školského
roka v ZŠ Park Angelinum
sa zúčastnila Ing. Eva Hul-
mečíková a Michal Djord-
jevič, v ZŠ L. Novomeské-
ho to bol Ing. Igor Petro-
včík, ZŠ S. Máraiho navštívil Ing. Zoltán Hanesz, špeciálnu ZŠ Vojenskú zase MUDr. Norbert
Lukán a MUDr. Robert Roland. Na ZŠ na Masarykovej ulici sa deťom prihovoril zástupca
starostu Ing. Rastislav Trnka, ktorý túto školu aj sám navštevoval. Deťom i učiteľom zaprial
v novom školskom roku veľa úspechov.

Prvý školský deň intenzívne prežívali predovšetkým prváci. Do týchto staromestských
škôl ich zasadlo spolu 309. Práve pre nich je vstup na „naozajstné“ školy veľkou udalosťou a
aby to bol pre nich, čo najpríjemnejší zážitok, v nových triedach ich čakalo od našej mestskej
časti malé prekvapenie v podobe ceruziek, kníh a pracovných zošitov.

Žiaci škôl už majú v tomto období prvý mesiac za sebou a my sa tešíme na spoločné zážit-
ky pri spoločných projektoch a súťažiach, ktoré pre nich v našej mestskej časti pripravujeme.

ZZoožžaa ll ii   úússppeecchh
Tohtoročné Staromestské kultúrne leto ponúklo návštevníkom pred-

stavenia rozmanitých žánrov. Úspech zožali detské divadielka, ale aj
hudobné, či športové novinky.

Projekt Staromestské kultúrne leto má v našej mestskej časti silnú
tradíciu. Každý rok sa ho však pokúšame inovovať, a to predovšetkým
výberom nových programov. Tento rok sme počas leta zorganizovali
celkovo 10 podujatí a po troch rokoch nám ani jedno z nich neprekazi-
lo nepriaznivé počasie. Obsahovo sme sa program snažili naplniť čo
najrozmanitejšie, aby na svoje mohol prísť naozaj každý.  

(pokračovanie na str. 2)

Vítali školský rok

Program MVL pre
malých i ve¾kých 
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Miesto konania:
Miestny úrad mestskej časti

Košice-Staré Mesto
Hviezdoslavova 7, Košice

zasadačka č. 123, I. poschodie

Čas konania:
15.00 - 16.30 hod.

14.10.2015
Ing. Igor Petrovčik

28.10.2015
Prof. MUDr. Oliver Rácz,

CSc.

11.11.2015
MUDr. Róbert Roland

25.11.2015
Ing. Ján Süli

09.12.2015
Ing. Rastislav Trnka

23.12.2015
MVDr. Ján Bílek, PhD.

Mestská časť 
Košice-Staré Mesto, 

Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice

Plán poslaneckých dní 
na rok 2015

MČ Staré Mesto radí vlastníkom
budov-kultúrnych pamiatok

V týchto dňoch Miestny úrad MČ Košice-Staré Mesto
rozbieha spoluprácu s Pamiatkovým úradom SR projekt za-
meraný na technickú diagnostiku stavu nehnuteľných národ-
ných kultúrnych pamiatok (KP), spoluprácu s ich vlastníkmi,
správcami a ukážky vhodnej údržby.

Mnohokrát sa na náš úrad obraciate s otázkou, či nemôžeme
prispieť finančne na rekonštrukciu vášho domu, ktorý sa nachá -
dza v historickom centre nášho mesta. Na tieto otázky sme núte-
ní odpovedať negatívne, a to hlavne z dôvodu, že daň z nehnuteľ -
nosti, ktorú každoročne platíte nie je príjmom MČ Staré Mesto,
tak ako tomu bolo niekedy v minulosti, ale mesta Košice. Aj na-
priek tejto situácii sme hľadali a hľadáme aj ďalšie možnosti,
ako pomôcť vám-vlastníkom budov, ktoré sú súčasne kultúrne
pamiatky.

Projekt Pro Monumenta je zameraný na prevenciu údržbou,
vychádza z predpokladu, že pravidelná údržba nehnuteľnej kul-
túrnej pamiatky je mnohonásobne lacnejšia, ako jej komplexná
pamiatková obnova „raz za niekoľko desaťročí". Veľa porúch a
poškodení historických budov pamiatkového fondu je spôsobe-
ných jednoduchým zanedbaním starostlivosti, alebo nevhodnou
údržbou, čomu sa dá predchádzať a tento projekt má tomu napo-
môcť.

Projekt vám pomôže k materiálnemu, technickému a organi-
začnému zabezpečeniu troch geograficky rovnomerne alokova-
ných skupín nezávislých, zručných špecialistov, ktorí budú vyko-
návať monitoring kultúrnych pamiatok. Výsledkom monitoringu
bude vypracovanie „Technickej správy o kultúrnej pamiatke“
(TSKP). Inšpekčný tím bude zároveň schopný poskytnúť vlastní-
kovi informácie o technickom stave, ohrozeniach, príčinách po-
škodenia a odporučiť najefektívnejší spôsob údržby. Vlastníkovi
KP vyhotoví "Certifikát o stave KP" ako sumárnej správy, ktorá
popíše stav budovy a zároveň vlastníkovi vydá konkrétne odpo-
rúčania a postupy na odstránenie nájdených nedostatkov.

Podrobnejšie informácie môžete nájsť na internetovej stránke
projektu http://www.promonumenta.sk/,  alebo môžete svoje
otázky smerovať na adresu zastupca@kosice-city.sk .

Ing. Rastislav Trnka
zástupca starostu MČ Staré Mesto

Starosta pravidelne monitoruje naše ulice
Na základe občianskeho podnetu dňa 22.9.2015 starosta zrealizoval

kontrolný deň na ulici Zimná a v jej blízkom okolí. Upozornený bol na
viaceré nedostatky, ktoré spoločne s príslušným zamestnancom preve-
rili a podnikli kroky k ich náprave. V danej lokalite riešili  nedostatky
ako odstavené vraky áut, poškodené prašiaky, lavičky, chodník, nad -
merný odpad pri stanovištiach kontajnerov, či provizórne „stanovištia“
bezdomovcov pod oknami bytových domov. Starosta s príslušným za-
mestnancom okamžite podnikli opatrenia na odstránenie týchto nedo-
statkov. Bližšie o nich informujeme na stránke www.kosice-city.sk.

Poslanec Petrovčík aktivizuje Kuzmánku
Okrem pravidelného monitoringu staromestských ulíc starostom

Mgr. Ľubomírom Gregom a priamych občianskych podnetov, prebe-
rajú iniciatívu v rámci čistoty a poriadku aj poslanci. Dôkazom toho
je aj nasledovná výzva:

„Vážení Staromešťania. Všetci, ktorí bývame na Kuzmányho
sídlisku sa isto zhodneme, že Kuzmánka potrebuje zmenu prístupu
občanov, ale aj poslancov k udržiavaniu čistoty. Prestaňme už la-
mentovať, aký je neporiadok na Kuzmányho sídlisku, ale priložme
ruku k dielu.“

Poslanec za volebný obvod č.3  Ing. Igor Petrovčik (SIEŤ) už v
priebehu augusta  rozbehol v rámci svojho projektu ReštartKuzmán-
ky novú dobrovoľnú aktivitu čistenia a zveľaďovania okolia stano-
víšť kontajnerov, parkového oplotenia bytových domov a v nepo-
slednom rade revitalizácie detských ihrísk formou nových náterov.
Keďže tu takáto aktivita doteraz absentovala, poslanec Petrovčík sa
rozhodol iniciovať vznik takejto verejnoprospešnej aktivity pod záš -
titou starostu MČ, a tak zahájiť novú tradíciu dobrovoľného udržia-
vania čistoty na Kuzmányho sídlisku. Akcia sa bude periodicky opa-
kovať aj v roku 2016 približne každý druhý mesiac . 

Akciu organizujem aj spolu so združením Ivana Kovaľčíka-KO-
ŠAKT. Ďalej upresníme, že sa bude pratať centrálna časť Kuzmány-
ho sídliska , nám L.Novomeského a okolie OC TIP TOPu a že sa ak-
cie zúčastnia aj žiaci jednotlivých škǒl sídliacich na sídlisku 

Veríme, že občania príjmu túto novú aktivitu, a že sa na najbliž-
šej brigáde všetci stretneme, vyhrnieme si spolu rukávy a dáme si
Kuzmánku do poriadku tak, aby sme sa všetci pri pohľade na naše
okolie cítili príjemne.  

Prvé stretnutie sa uskutoční dňa 22.10.2015 od 12.00 hod do
17.00 hod. pred OC TIP TOP /pri Milk Agre/. Akcia je organizovaná
spolu so združením Ivana Kovaľčíka-KOŠAKT. Upratovať sa bude
centrálna časť Kuzmányho sídliska, Nám. L. Novomeského a okolie
OC TIP TOPu. Akcie sa zú-
častnia aj žiaci jednotlivých
škôl sídliacich na sídlisku.
Všetci  pozitívne naladení
občania, ktorým nie je jed-
no, v akom prostredí bývajú,
sú vítaní. Čím viac nás bude
tým skôr sa nám podarí vrá-
tiť Kuzmánke krajšiu tvár.
Tešíme sa na Vás. 

(pokračovanie so str. 1)
Staromestské kultúrne leto

sme začínali otváracím koncer-
tom rapovej skupiny Stanica
Projekt na pódiu pri Dolnej brá-
ne na Hlavnej ulici, ktorá svo-
jou hudbou a textami prilákala
predovšetkým mladé publikum.
Potom sme sa už tradične presu-
nuli na Kuzmányho sídlisko –

pred OC Tip-top, kde každý uto-
rok popoludní svoje umenie
predviedli jednotlivé umelecké
kolektívy. Svoj repertoár prezen-
tovala mladá košická funky sku-
pina Sound Tension, ale i ostrie-
ľaní hudobníci Cassovia Tan-
dem. Tak ako po minulé roky, aj
teraz návštevníci prejavili naj-
väčší záujem o detské divadelné

predstavenia. Poučili sa z roz-
právky O Guľkovi Bombuľkovi
v podaní divadla Cililing, zabá-
vali sa na Rozprávke o sied-
mych kozliatkach Divadla bez
opony, s Divadlom Hotel Mária
prežili nevídané dobrodružstvá
v príbehu Guliverov denník a s
napätím sledovali život Zabud-
nutého čerta z repertoáru Diva-
dla na predmestí. Najlepšie čísla
so svojho repertoára prinieslo aj
sociálne divadlo Hopi Hope.
Tohtoročnou novinkou bola in-

teraktívna športová freestyle
show v podaní skupiny Hands
Up!, Jej členovia si za svoje vý-
kony vyslúžili veľký divácky
obdiv. S kultúrnym letom sme
sa rozlúčili pri Dolnej bráne –
dynamicky a funky s tanečník-
mi s UNOSTAR dance studio a
skupinou Radical. Ďakujeme
všetkým umelcom, ale hlavne
návštevníkom, ktorí boli počas
leta verní našim podujatiam. Už
teraz sa tešíme na ďalšie kultúr-
ne leto v Starom Meste.

Zožali úspech

Týždeň
Deň 

pristavenia Deň odvozu Stanovište veľkokapacitných kontajnerov
43. - 44. 20.10.2015 23.10.2015 stanovište MK na KO Garbiarska č. 7
43. - 44. 20.10.2015 23.10.2015 stanovište MK na KO Branisková č. 1
43. - 44. 20.10.2015 23.10.2015 stanovište MK na KO Jakobyho č. 3 pri garážach
43. - 44. 20.10.2015 23.10.2015 stanovište MK na KO Kuzmányho č. 5
43. - 44. 20.10.2015 23.10.2015 Pajorova 16, stanovište MK
43. - 44. 20.10.2015 23.10.2015 stanovište MK na KO Haviarska, Hutnícka, Alvinczyho
43. - 44. 23.10.2015 27.10.2015 Svätoplukova - dvorová časť pri stanovišti MK na KO
43. - 44. 23.10.2015 27.10.2015 stanovište MK na KO Park Angelinum č. 18
43. - 44. 23.10.2015 27.10.2015 Bajzova - pri ubytovni ŽSR
43. - 44. 23.10.2015 27.10.2015 Jesenná ul. pri bare Faraón
43. - 44. 23.10.2015 27.10.2015 roh ulíc Timonova – Tajovského
43. - 44. 23.10.2015 27.10.2015 Stará baštová - dvor. časť
47. - 48. 17.11.2015 20.11.2015 Štítová - ku garážam
47. - 48. 17.11.2015 20.11.2015 stanovište MK na KO Karpatská
47. - 48. 17.11.2015 20.11.2015 Vodná - Štefánikova pri premostení na Rumanovu
47. - 48. 17.11.2015 20.11.2015 stanovište MK na KO Vojenská 10
47. - 48. 17.11.2015 20.11.2015 Palackého – Bajzova (za stánkami)
47. - 48. 17.11.2015 20.11.2015 stanovište MK na KO Komenského č. 27
47. - 48. 20.11.2015 24.11.2015 Štefánikova č. 46
47. - 48. 20.11.2015 24.11.2015 stanovište MK na KO Tatranská č. 19
47. - 48. 20.11.2015 24.11.2015 križovatka (roh) Mäsiarska - Báčikova
47. - 48. 20.11.2015 24.11.2015 stanovište MK na KO Tatranská č. 2 - 8
47. - 48. 20.11.2015 24.11.2015 roh ulíc Kováčska – Vodná (parkovisko)
47. - 48. 20.11.2015 24.11.2015 Jesenná č. 20, 22

Tohtoročná letná sezóna bola pre
Mestskú krytú plaváreň mimoriadne ús-
pešná. Horúce slnečné dni prilákali na
plaváreň veľa návštevníkov. Rekordy pa-
dali v teplotách i v návštevnosti, čo sa od-
razilo aj na tržbách, a to najmä počas ví-
kendov. Kým počas roka denné tržby do-
sahujú v priemere 400 eur, v lete to bolo
raz toľko, ba dokonca i viac. Zdvojnáso-
bila i celková návštevnosť. Tento stav
však trval len do konca augusta. Chladný
začiatok septembra sa podpísal pod tak-
mer nulovú návštevnosť vonkajšieho are-
álu a preto ho plaváreň po skončení letnej
sezóny už neprevádzkovala.

Plaváreň sa však aj naďalej snaží poskyto-
vať kvalitné služby návštevníkom bazénovej
haly. Tie ocenili aj deti zo Staromestského prí-

mestského letného tábora (13.-
17.7.2015 a 17.7. - 24.7.2015),
ktoré tam každoročne absol-
vujú plavecký kurz.

Bazénovú halu okrem ve-
rejnosti vo veľkej miere vyu-
žívajú pre svoju činnosť aj
športové kluby. V tejto súvis-
losti sa začiatkom septembra
stretol starosta Starého Mesta
Mgr. Ľubomír Grega so zá-
stupcami športových klubov,
s ktorými riešil problematiku
prenajímania bazénových
dráh. Informoval ich, že prio-
ritou mestskej časti je popri
podpore športových klubov poskytnúť väčší
časový priestor verejnosti. Zároveň dodal,
že kluby, ktoré nebudú mať vyrovnané

podlžnosti, resp. nebudú plniť dohodnuté
splátkové kalendáre, nebudú mať vstup na
MKP umožnený.  -red-

Na plavárni v lete padali rekordy

KONTAJNERY

Upratovanie po psovi by
mala byť samozrejmosť. S
týmto tvrdením určite súhlasia
všetci psíčkari. Koľkí ho však
skutočne dodržiavajú?

Naša mestská časť, ako aj
väčšina slovenských samospráv,
bojuje s problematikou nevycho-
vaných psíčkarov a predovšet-
kým s tým, čo ich štvornohí mi-
láčikovia po sebe zanechávajú
na chodníkoch, v parkoch, či do-
konca ihriskách. Na nepríjemné
„doplnky“ verejných plôch nás
občania upozorňujú takmer den-
ne. Ľudia sú právom nahnevaní a
znechutení. Čo však v tomto prí-
pade mestská časť zmôže?

Podmienky držania psov
upravuje zákon č. 282 z roku
2002, ktorý obciam umožňuje
prostredníctvom všeobecne zá-
väzného nariadenia vymedziť
miesta, kde bude voľný pohyb
psov povolený a kde zakázaný.
Mesto Košice sa týmto opatreni-
am venuje vo VZN č.78 o čistote

a o verejnom poriadku. Niekedy
boli čiastočné kompetencie šta-
tútom delegované aj na jednotli-
vé mestské časti, no od roku
2006 bol takýto štatút zrušený a
všetky kompetencie má v rukách
mesto. Okrem vymedzovania
pravidiel a definovania priestup-
kov je teda kompetentné a po-
vinné tieto priestupky prostred-
níctvom orgánov Mestskej polí-
cie aj sankcionovať. Za neod-
stránenie výkalov, ktorými pes
znečistil verejné priestranstvo je
možné uložiť blokovú pokutu až
do 65 eur.

Mestská časť má teda v tom-
to smere zviazané ruky. Zaují-
mavé však je, že všetky kompe-
tencie má magistrát, ktorý vybe-
rá aj daň za psa, no samotnú evi-
denciu psov, vydávanie známok
a hygienických vrecúšok na vý-
kaly už rieši mestská časť. Na
základe zaplateného šeku z ma-

gistrátu (základná suma je 40 eur
za psa na rok) majiteľ psa u nás
dostane na rok 350 ks vrecúšok.
Mestskú časť kúpa týchto vrecú-
šok stojí 70,80 eur a kúpa evi-
denčných známok 87,50 eur roč-
ne.  Pri evidencii psa majiteľ
známku obdrží zdarma, až pri jej
strate ho nová stojí 3,32 eur. V
Starom Meste máme evidova-
ných cca 1180 psov a vrecúška
na exkrementy si tento rok prišlo
vybrať ani nie 50 majiteľov.

Vráťme sa však k nášmu pro-
blému. Mestská časť sa napriek
svojim značne okliešteným prá-
vomociam snaží problém riešiť.
Ohraničené výbehy pre psov,
kontajnery na exkrementy ani
špeciálny vysávač výkalov však
podstatu problému neodstráni.
Tú treba hľadať v správaní sa sa-
motných majiteľov – teda v ich
nezodpovednosti. Starosta Mgr.
Ľubomír Grega už v roku 2009

apeloval na zodpovedný prístup
Staromestských psíčkarov prost-
redníctvom príspevku v Staro-
mestských listoch (SL č.10/2009)
a v osvete medzi milovníkmi
psov plánuje pokračovať. Sám je
majiteľom niekoľkých psov a
hnevá ho, že títo neporiadni ka-
zia meno aj zodpovedným maji-
teľom. Pričom je to úplne jedno-
duché. Sáčok na ruku, „kôpku“
do sáčku a šup do koša. Takto
rýchlo môže majiteľ psa zabrá-
niť znečisteniu chodníkov, tráv-
natých plôch, ale i šíreniu zápa-
chu, či prípadných baktérií.

Pes je pre mnohých je vý-
borným spoločníkom a nezried-
ka sa štvornohý miláčik stane
takpovediac právoplatným čle-
nom rodiny. Veľká škoda, že
týmto úžasným stvoreniam robia
hanbu práve ich nezodpovední
majitelia. Chcú, aby ich miláčika
ostatní rešpektovali. Ťažko sa
však budí rešpekt a tolerancia,
keď na ceste do práce stúpite do
psieho … -red-

Nevychovaní psíčkari
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Staromešťana Levka Dohoviča
Košičanom predstavovať netreba.
Jeho meno zvučne znie v kultúrno-
spoločenskej oblasti a je spájané na-
jmä s úspešným Ukrajinským
národným amatérskym zborom
Karpaty, populárnymi novoročnými
plesmi a novoročnými koncertmi
podľa Juliánskeho kalendára. Jeho
život je však okrem zanietenej práce
s mnohými umeleckými kolektívmi
a práce pre upevňovanie národnej
identity Rusínov-Ukrajincov pozna-
čený aj mnohými úskaliami, ktoré
by na svojich ramenách takto
statoč ne niesol len málokto. Mnohé
zo života tohto veľkého človeka sme
sa dozvedeli priamo na návšteve u
Dohovičovcov.

„Nezlomili ma...“
Leontin Dohovič sa narodil

29.9.1935 v Užhorode v rodine
grécko katolíckeho farára. 2.2.1950 ho
ako 14 ročného chlapca orgány NK-
VD uväznili a krátko na to odsúdili
ako politického väzňa. Dospievanie
Levka Dohoviča od tohto momentu
nadobudlo trpkú príchuť putovania po
„stalinských rekreačných zariade -
niach“, nezmyselných rozsudkov,
medzi ktorými nechýbal ani ten najho-
rší – trest smrti zastrelením (rok 1953).
Ten sa vzhľadom na jeho neplnoletosť
zmenil na 10 rokov ďalšieho väzenia,
ktoré si odpykával v rôznych táboroch
za Bajkalským jazerom v Irkutskej ob-
lasti. Oslobodenie prišlo v máji 1956
a hneď v tomto roku v Užhorode do-
končil stredné všeobecné vzdelanie a
absolvoval skúšky zbormajstra na hu-
dobnom učilišti, hoci láska k umeniu
a hudbe u neho rástla už v gulagoch.

Priorita: mládež
Z rozprávania pána Dohoviča je

jasné že oslobodenie neznamená slo-
bodu. Politické prenasledovanie, vy-
počúvania, prekážky pri štúdiu i v za-
mestnaní sa stali každodennou súčas -
ťou života Leontina Dohoviča a ne-
skôr aj jeho rodiny, s ktorou prišiel

do Starého Mesta v Ko-
šiciach v roku 1973.
(Od roku 1971 pracoval
ako brigádnik na odbore
výstavby ObNV Košice-
Staré Mesto.) Nezlom-
nosť, ktorá ho sprevá -
dzala vo väzeniach, ho
neopustila ani v týchto
rokoch života. S húžev-
natosťou sa venoval kul-
túrnym a umeleckým ak-
tivitám v mnohých, pre-
važne mládežníckych te-
lesách. Práve mládež
dokázal k sebe pritiahnuť a motivovať
ju, uvedomujúc si, že mládež je naša
budúcnosť. Mladých ľudí má veľmi
rád a vždy s nimi rozpráva úprimne. A
oni to cítia, lebo mu dôverujú a necha-
jú sa ním viesť. Dôkazom toho je aj v
súčasnosti veľký záujem mladých ľudí
o aktivity, ktoré realizuje spoločne s
manželkou Helenou (Letné tábory,
letné školy ukrajinistiky, stretnutia
mládeže, krúžok ukrajinistiky,...).

Zapaľuje vedomie 
ukrajinskej identity

Levko Dohovič, po celý život od-
daný svojmu národu, robil vždy všetko
pre udržiavanie a rozvoj ukrajinskej
kultúry a tradícií, nech už bol kdekoľ -
vek. Jemu samému sú srdcu najmilšie
tie vianočné, samozrejme, podľa Julián -
skeho kalendára. Z tradičných po-
chúťok zase nedá dopustiť na pirohy

(mimochodom, tie jeho pani manželka
vypeká pre celý zbor pred každým
zájazdom). V tejto oblasti si kladie za
svoj cieľ nájsť a vychovať pokračova-
teľov, ktorí by aj naďalej zveľaďovali
ukrajinskú kultúru, rozvíjali národnú
identitu a ako sám tvrdí: „nech pokra-
čujú ešte lepšie, než sme robili my.“

Oslavujú aj „Karpaty“
Leontin Dohovič svoje jubileum

oslávi spolu s Ukrajinským národným
amatérskym zborom Karpaty, ktorý si
tento rok pripomína 30. výročie zalo-
ženia. Pri tejto príležitosti sa
28.11.2015 v Dome umenia uskutoční
slávnostný koncert.

Zvečnené spomienky
Opísať z jedného rozhovoru kľu-

katý život Levka Dohoviča na pár
riad koch je nemožné. Pre náš článok
sme vybrali len niekoľko základných,
všeobecných oblastí. Svoju životnú
cestu knižne zvečnil sám autor v pub-
likácii Kronika života politického 
väzňa č. 2A 424, ktorá vyšla vlani v
ukrajinskom jazyku a následne aj v
slovenskom preklade. Autentické roz-
právanie priam neuveriteľného ži-
votného príbehu síce nepatrí medzi tie
„ľahké“, no napriek tomu z neho tak,
ako z celej osobnosti Levka Dohoviča
sála jeho životné motto: „Aj v pesi-
mizme hľadaj optimizmus, maj pred
sebou cieľ a ideš.“ 

-red-

PRIHLÁŠKA DO 9. ROČNÍKA CELOMESTSKEJ SPEVÁCKEJ SÚ�AŽE SPEV BEZ HRANÍC

PRIHLÁŠKA DO CELOMESTSKEJ SPEVÁCKEJ SÚ�AŽE SPEV BEZ HRANÍC

Brána materskej školy Park Angelinum 7 sa otvo-
rila 2.9.2015 pre 79 detí, z toho pre 40 to bolo prvý
krát. Nielen usmievavé pani učiteľky, ale aj celý ko-
lektív privítal všetky prítomné deti. Ako prvé, čo uvi-
deli, bol novovytvorený farebný kvetinový záhon pri
schodoch. Spolu s rodičmi vstúpili do vyzdobených
šatní, do ktorých boli cez prázdniny zakúpené nové
koberce. Vymaľované šatne, kuchyňa a jedáleň voňa-
li čistotou. Do štyroch tried boli zakúpené didaktické
pomôcky na experimentovanie s magnetmi. Pomo-
cou prihlásenia do 2 projektov vzdelávania pedago-
gických zamestnancov naša škola získala bezplatne 3
interaktívne tabule a cez prázdniny sme zakúpili štvrtú. Spoločne s deťmi ich počas
školského roka naplno využijeme. -Dana Harvanová, riaditeľka-

S optimizmom napåòa svoje ciele
Mgr. Leontin Dohovič oslavuje 80. rokov

Detský folklórny súbor HANIČKA
svoje aktivity vyvíja v spolupráci s
UPJŠ v Košiciach a MČ Košice-Staré
Mesto. Pôsobia v ňom deti a mládež vo
veku od 4 do 15 rokov. Okrem pravi-
delnej záujmovej činnosti a umeleckej
produkcie sa tento kolektív zameriava
aj na aktívnu spoluprácu so základ-
nými a materskými školami, pre ktoré
organizuje Tanečné domčeky, Zábav-
ný folklórny maratón a iné zaujímavé
podujatia. V tomto roku bude užšie
spolupracovať so ZŠ Park Angelinum
a MŠ Kreatívna škôlka.

ZÁPIS do súboru bude prebiehať po-
čas OKTÓBRA  každý UTOROK a
ŠTVRTOK v čase od 16:00 – 17:00 hod.

Pre všetkých záujemcov pripravuje-
me DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ s Ha-
ničkou, 27. októbra 2015, 16:00 – 17:30
hod.

Miesto: telocvičňa, jedáleň, Rektorát
– UPJŠ, Šrobárova 2

Umelecké vedenie súboru: 
Mgr. Mária Szakácsová, Mgr. Marianna
Svoreňová

Kontakt: 0905 963 313, 
hanicka.dfs@gmail.com

V piatok 4. septembra o 16:00
hod sa otvorili dvere Radničnej
sály na MÚ Košice-Staré Mesto.
Prvou veľkou akciou bol totiž
nábor detí vo veku od 10-15 ro-
kov. Zúčastnilo sa ho 22 detí, z
ktorých tých najlepších vyberala
odborná porota. Mgr. art. Fran-
tišek Balog
(herec), Mi-
chal Slovenský
(autor pripra-
vovanej det-
skej divadel-
nej hry) a
Norbert Szucs
vybrali napo-
kon 11 hercov
a herečiek,
ktoré sa stali
novými členmi

Divadla MOMOLAND. Dokon-
ca roka 2015 pripravia detskú di-
vadelnú hru s názvom Čertovská
dobrota.

Touto cestou, by sme radi oslovili
aj študentov - dobrovoľníkov, ktorí
majú radi divadlo a chceli by spolu-

pracovať s divadlom
MOMOLAND. Do
tímu hľadáme: zvukára,
šepkára, výtvarníka/čku,
grafika DTP. Záujemco-
via sa môžu informovať
emailom na divadlo
momoland@gmail.com,
alebo prísť k nám na
skúšku v stredu a piatok
od 16:00-18:00 hod, na
Hviezdoslavovu 7 v Ko-
šiciach.

Pripravujeme

13. ročník projek-
tu „Plavecké preteky
základných škôl MČ
Košice-Staré Mesto“
jednotlivcov a zmie-
šaných štafiet o pohár
Mestskej časti Koši-
ce-Staré Mesto.

Termín: 
22.10.2015

6. ročník projektu
Staromestský turnaj v
basketbale pre štu-
dentov stredných škôl
so sídlom v Mestskej
časti Košice-Staré
Mesto.

Termín: 
november 2015

Interaktívne v MŠ Park Angelinum

Po letných prázdninách nastúpilo
do MŠ Rumanova  59 detí - do troch
tried, z toho  16 novoprijatých.  Rado-
sť mali nielen deti, ale aj rodičia, pre-
tože detičky si veci mohli uložiť do
nových skriniek v šatniach. Vynovená
a kompletne zrekonštruovaná bola aj
školská kuchyňa. Cez leto murári zre-
konštruovali aj múry vo dvore, vypra-
tali sme povalu a pivničné priestory.
V septembri pokračujeme ďalej, čaká
nás výmena okien a ďalšie úpravy v
interiéri školy. Všetko sme zrealizova-
li za pomoci zriaďovateľa MČ Košice-
Staré Mesto a z rodičovských príspev-
kov, za čo im pekne ďakujeme. Zvlášť
chcem poďakovať aj aktivačným pra-
covníkom, ktorí nám boli veľmi nápomocní. A čo čaká tento rok naše detičky?
Prajeme si, aby bol minimálne taký úspešný, ako ten predchádzajúci a už teraz
pre deti plánujeme rôzne zaujímavé aktivity. Úspešný školský rok bez stresov a
slzičiek, želám všetkým škôlkarom a školákom, rodičom a pedagógom veľa tr-
pezlivosti a radosti z krôčikov a krokov  ich ratolestí v škole a aj mimo nej. 

-Eva Pačaiová, riaditeľka -

Zrekonštruovaná MŠ Rumanova

Materská škola Jarná
4 pripravila deťom na za-
čiatok roka milé prekva-
penie. Nové farbné zá-
hradné domčeky a tabule
na kreslenie počas poby-
tu vonku. Deti sa veľmi
potešili a využívajú ich
hneď od prvého dňa
školského roku. 

-Dagmar Dvorská, 
riaditeľka-

V MŠ na Tatranskej 23
sme  využili prázdninovú
prevádzku na obnovu pries-
torov. Tento krát to bola
výmena okien v 5. a 7. trie-
de. Finančne túto výmenu
zabezpečilo Rodičovské
združenie pri MŠ, za čo sr-
dečne ďakujeme.

-Mgr. Iveta Hnidiaková, 
riaditeľka-

Nové okná 
v MŠ Tatranská

Súťaž sa uskutoční 19.októbra 2015 v Radničnej sále.
Prihlásiť sa môže každý, kto spĺňa súťažné kritéria.

Presný harmonogram súťaže bude uverejnený na interneto-
vej stránke www.kosice-city.sk.

Súťažné kritéria:
1.) trvalý, prechodný pobyt v Košiciach, alebo navšte-

vuje školu v Košiciach,
2.) dĺžka súťažného vystúpenia:
- u detí predškolského veku max. 1 minúta
- I. stupeň 1. až 3. ročník ZŠ max. 2 minúty
- II. stupeň 4. až 6. ročník ZŠ max. 2,5 minúty
- III. Stupeň 7. až 9. ročník ZŠ max. 3 minúty
- vek od 16 rokov, zbory a skupiny max. 3 minúty
4.) súťažiaci musia ovládať text piesne naspamäť, je

neprípustné text držať v rukách alebo ho čítať, inak je súťa-

žiaci diskvalifikovaný,
5.) je potrebné, aby si súťažiaci zabezpečili hudobný

sprievod alebo riadne označené CD vo formáte AUDIO -
nie MP3! Označenie CD Musí obsahovať: meno, číslo
skladby, je potrebné mať aj náhradné CD v prípade nena-
čítania, poškrabania a pod.,

6.) porota má právo skrátiť vystúpenie súťažiaceho,
7.) jeden účastník zaspieva jednu pieseň ľubovoľného

žánru v zvolenej kategórii,
8.) neúplne vyplnená prihláška nebude zaregistrovaná,

prihlásenie po stanovenom termíne nebude akceptované,
tak isto nie je možné prihlásiť sa pri registrácií na mieste,

Po splnení hore uvedených podmienok budú informácie
o konaní súťaže a časový harmonogram jednotlivých kate-
górií zverejnené na webovej stránke : www.kosice-city.sk.

1. Meno a priezvisko:.............................................................................................
2. Adresa, tel. č., mail: ..................................................................................…....
3. Ročník, ktorý súťažiaci navštevuje:.................................................................
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....................................................................................................
Súhlasím s podmienkami súťaže a poskytnutím osobných údajov pre administratívne účely podľa prís-
lušného 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 12. októbra 2015!

ŠKÔLKY OTVORILI SVOJE BRÁNY. AJ S NOVINKAMI

PPrreekkvvaappeenn ii ee   vv   MMŠŠ  JJaa rrnnáá

Vo vynovenej školskej jedálni. 
Zľava_Ing. S. Čulláková, vedúca ŠJ,
Jaroslava Rečičárová, Eva Pačaiová, ri-
aditeľka MŠ a Darina Nižniková, hlavná
kuchárka

Skamará� sa s HANIČKOU

Divadlo MOMOLAND sa v septembri
prehuplo do tretej divadelnej sezóny
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TVORIVÝ ATELIÉR A VEČERNÁ KRESBA U LÖFFLERA: OKTÓBER 2015:

Leto v múzeu bolo venované
jedinečnej výstave Femme Fata-
le - Obraz ženy v tvorbe výcho-
doslovenských výtvarných
umelcov od roku 1900 po súčas-
nosť. Táto výstava sa celé leto
tešila mimoriadnemu záujmu
domácich ale aj zahraničných
návštevníkov.

Svojou rozmanitosťou a pest-
rosťou výberu zaujala starších aj
mladších nadšencov umenia a vy-

volávala emócie a zážitky. Náv -
števníci dokázali dlho a precízne
pozorovať obrazy, ktoré z poscho-
dia prechádzali cez schodište až
na prízemie a odhaľovali po časo-
vej línii od staršej po najmladšiu
generáciu autorov rôznorodosť
techniky, štýlu a pohľadu našich
východoslovenských umelcov na
tému – Obraz ženy.

Na túto výstavu potom zaují-
mavo nadväzovala na poschodí
kolekcia autoportrétov východo-

slovenských
výtvarníkov,
zozbieraná Voj-
techom Löffle-
rom a zážitok
dopĺňala aj vý-
stava historic-
kých a súčas-
ných záberov

Košíc v átriu múzea od autora La-
dislava Kočika.

Návštevníci aj tí, ktorí v Koši-
ciach len dovolenkovali, mali je-
dinečnú možnosť zoznámiť sa s
dielami významných východoslo-
venských umelcov staršej generá-
cie ale aj s dielami súčasných
umelcov a v knihe návštev nám
tak pribudli pozdravy, odkazy a
podpisy aj  z Kanady, Izraela, Gu-
atemaly, Egypta, Austrálie či Bra-
zílie.

¼udovít Štúr
Ľudovít Štúr sa narodil 28. októbra 1815

v Uhrovci. Tento rok si celé Slovensko pri-
pomína 200. výročie tohto najvýznamnejšie-
ho predstaviteľa slovenského národného ži-
vota a zároveň vedúcej osobnosti slovenské-
ho národného obrodenia v polovici 19. sto-
ročia. Slovenský národ si ho spája
predovšetkým s kodifikáciou spisovného slo-
venského jazyka (1843 spolu s J. M. Hurba-
nom a M. M. Hodžom na
fare v Hlbokom). 

Nevyhnutnosť spisov-
ného jazyka deklaroval vo
diele Nárečja slovenskuo
alebo potreba písaňja v
tomto nárečí, na ktoré
nadviazal jazykovednou
publikáciou, zaoberajúcou
sa novou gramatikou Nau-
ka reči Slovenskej. Ľudo-
vít Štúr bol však aj jed-
ným z vedúcich účastní-
kov Slovenského národné-
ho povstania v rokoch
1848-1849, aktívnym po-
slancom Uhorského sne-
mu, ale okrem iného i pe-

dagógom, spisovateľom, či redaktorom (Slo-
venskje národňje novini s literárnou prílohou
Orol tatránski). Zomrel tragicky ako štyrid-
saťročný 12. januára 1856 na poľovačke blíz-
ko Modry. Život Ľudovíta Štúra je dôkazom
nesmiernej veľkosti ducha človeka, ktorý  bu-
de patriť medzi najväčších vzdelancov Slo-
venského národa.

Mestská časť Košice-Staré Mesto v spolu-
práci s Múzeom Vojtecha Löfflera si pripomí-
na 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra sú-
ťažou  pre deti z MŠ, žiakov základných a

stredných škôl na území
MČ Košice-Staré Mesto

28.10.2015
Na potulkách s Ľudoví-

tom Štúrom
1. Moja rodná krajina

– výtvarná súťaž pre žiakov
MŠ a 1. stupňa ZŠ

2. Interview so Štúrom
– vedomostný kvíz pre
družstvá žiakov 2. stupňa
ZŠ

3. Život a dielo – súťaž
esejí na vybrané témy pre
študentov stredných škôl

Bližšie info: 
www.kosice-city.sk, 

kultura@kosice-city.sk, FB:
Mú Mč Košice-Staré Mesto

VEČERNÁ KRESBA (streda: 7.10.2015;
14.10.2015; 28.10.2015)

17.00 - 19.00 - kresba pre pokročilých – POR-
TRÉT

VÝTVARNÉ VÍKENDY:
3.10.2015 (sobota) 14.00 -

16.00 TVORIVÁ SOBOTA -in-
špirácia prebiehajúcou výsta-
vou: Vojtech Löffler a jeho pria-
telia - Július Jakoby a Ľudovít
Feld

4.10.2015 (nedeľa) 14.00 -
16.00 NEDEĽNÝ WORKSHOP
KRESBY - kresba pre začiatoč-
níkov - ZÁTIŠIE a štruktúry lát-
ky (drapéria)

17.10.2015 (sobota) 14.00 -

16.00 TVORIVÁ SOBOTA - inšpirácia prebiehajúcou
výstavou: Vladimír Gažovič - Opus #75 

18.10.2015 (nedeľa) 14.00 - 16.00 NEDEĽNÝ
WORKSHOP KRESBY - kresba pre začiatočníkov -
ZÁTIŠIE a knihy

24.10.2015 (sobota) 14.00 - 16.00 TVORIVÁ SO-
BOTA - inšpirácia prebiehajú-
cou dokumentačnou výstavou
"Kráľovná Dagmar, česká
princezná"

25.10.2015 (nedeľa) 14.00
- 16.00 NEDEĽNÝ WORKS-
HOP KRESBY - kresba pre za-
čiatočníkov - ZÁTIŠIE a lebka
zvieraťa

Na všetky akcie je vstup-
né 1 euro.

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA, KOŠICE-STARÉ MESTO

LETO 2015 V MÚZEU VOJTECHA LÖFFLERA
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