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20. júna sa uskutočnil Juniáles pre členov Denného centra. Po
vlaňajšom úspechu sme ho pripravili na Alpinke. Slniečko svie-
tilo a od začiatku panovala príjemná atmosféra. Príjemne senio-
rov naladil aj DJ i Spevácka skupina Staromešťanka. Okrem
toho sa stále tancovalo, keďže našich seniorov do tanca vôbec ne-
treba prehovárať. Do tanečného kola stiahli aj starostu s pred-
nostom. Pečená klobáska bolo výborným obedom v prírode a po
nej nasledovala bohatá tombola. Juniáles sa vydaril a my sa už
tešíme na ten budúcoročný.

22. júna sa zase konal 5. ročník Karičky na Hlavnej ulici, ktorá je
otváracím podujatím Cassovia folkfestu v Košiciach. Medzi stovka-
mi tanečníkov tancovali aj členky nášho denného centra. Aj oni tak
pomohli dotvoriť jedinečnú atmosféru tohto veľkolepého a mimo -
riadne obľúbeného podujatia. - kb-

Od 1.7.2017 sa
na Mestskej krytej
plavárni začala 
2. etapa obnovy bazé-
novej haly. Obnova
je nevyhnutná, na čo
upozornil aj Regio-
nálny úrad verejné-
ho zdravotníctva.
Obnova sa týka na-
jmä podlahy, ktorá
bude nová a navyše
aj vykurovaná. Ide o
rozsiahlu investíciu,
ktorá bude okrem
vlastných zdrojov
mestskej časti hra-
dená aj 250 tisíco-
vým úverom. Celko-
vá hodnota rekonšt-
rukcie je 414 735 € a
jej predpokladané
ukončenie sa odha-
duje na september
tohto roka.          -kb-

Tancovali jedna rados�
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Starosta spolu s poslancami rázne od-
mietli budovanie nových parkovacích miest
na úkor zelene. Riešenie vidia v podzem-
ných parkoviskách.

28.6.2017 sa konalo XVII. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré
Mesto. Poslanci sa v ňom venovali parkova-
niu, kontajnerom i potrebám psíčkarov. V
úvode schválili bez výhrad záverečný účet
mestskej časti za rok 2016, ako aj celoročné
hospodárenie šiestich materských škôl
Múzea Vojtecha Löfflera. Zároveň schválili
prevedenie prebytku  vo výške 45 511,06 €
do rezervného fondu mestskej časti. Preby-
tok hospodárenia Múzea Vojtecha Löfflera
rozdelili tak, že 10%, t.j. 649,31 € sa preve-
die do rezervného fondu múzea a zvyšok
5843,77 € bude ponechaných múzeu na údr -
žbu a opravy súvisiace s realizáciou výstav.

Zastupiteľstvo schválilo dotácie na 
II. polrok 2017 a finančnú pomoc tak zís-

kajú tri subjekty. Tabačka Kulturfabrik
získala na svoj projekt 1250 €, Krasocent-
rum 500 € a Slovenský skauting, 68. zbor
Biele vrany 300 €.

Do rokovania bola zaradená aj žiadosť
spoločnosti EEI s.r.o. k budovaniu parko-
vísk na úkor verejnej zelene. Diskusia k
budu bola síce búrlivá, názor poslancov bol
však takmer jednotný. Spolu so starostom
sa vo svojich vyjadreniach zhodli, že aj vo
veľkých zahraničných metropolách sa sna-
žia zachovať čo najviac zelene. Všade sú
vybudované podzemné parkoviská. To by
mala byť cesta k dlhodobému riešenie, pre-
tože áut bude stále pribúdať a parkovanie
bude potrebné riešiť. Spoločnosti EEI tak
adresovali stanovisko, že s budovaním par-
kovísk na úkor verejnej zelene nesúhlasia.

Starosta podal poslancom informáciu o
priebehu rokovaní s mestom ohľadom ma-
jetkovo-právneho vysporiadania parkovísk
Tatranská, Magurská, Pajorova. Celkovo

ide o 153 parkovacích miest, ktoré vybu-
dovalo Staré Mesto a stále ich má vo vlast-
níctve. Napriek tomu ich mesto zahrnulo
do koncepcie plateného parkovania. Ako
vyrovnanie nám za ne ponúka 6 parkova-
cích miest pre potreby úradu pred budo-
vou Miestneho úradu na rohu Strojáren-
skej, Hviezdoslavovaj a Čsl. armády a po-
stupné uhrádzanie kúpnej ceny parkovísk.
Pri tejto informácii sa poslanci rozdelili na
dva tábory. Jedni si myslia, že je potrebné
ďalej rokovať s mestom a pokúsiť sa vybo-
jovať pre Staré Mesto lepšie podmienky, tí
druhí nevidia dôvod čakať a vymáhať si
svoje práva súdnou cestou. Väčšina poslan-
cov sa nakoniec uzniesla na tom, že s ponu-
kou mesta nesúhlasí, žiada starostu, aby
podal žalobu na vydanie bezdôvodného
obohatenia. Zároveň požiadala starostu,
aby v rokovania pokračoval a podrobne ich
o výsledkoch informoval.

(pokračovanie na strane 1)

Robí dobré
meno múzeu

V rámci Dňa mesta Košice sa už tradične
odovzdávajú jednotlivcom a kolektívom ceny
primátora a ceny mesta Košice. Cenu mesta
tento rok získali 13 výnimoční Košičania z ob-
lasti zdravotníctva, cirkvi, či školstva. Medzi
ocenenými bola aj riaditeľka Múzea Vojtecha
Löfflera Mgr. Milena Gašajová. Ocenenie je
určite oprávnené, pretože Löfflerovo múzeum
pod jej vedením prekvitá. Kvalitné výstavy sa
tešia množstvu návštevníkov, v tvorivých diel -
ňach sa umelecky vzdelávajú deti i dospelý a
neopakovateľnú atmosféru ospevujú aj mnohí
hudobníci. Pani riaditeľke srdečne blahoželáme
a ďakujeme za propagáciu a šírenie dobrého
mena Múzea Vojtecha Löfflera. -kb-
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Milí Staromeš�ania
v týchto dňoch nás čaká kolaudácia prístavby

Materskej školy Park Angelinum 7, čím vytvorí-
me ďalších 21 miest pre najmenších Košičanov.
Zároveň sa naplno rozbehnú práce na prístavbe
Materskej školy Jarná 4, kde sa rozšíri kapacita o
ďalších 21 miest. Celý náklad na rozšírenie na-
šich našich škôlok činí 195 259 €, z toho hradí
Úrad vlády Slovenskej republiky 80 000 € a zvyšok 115 259 € naša mestská
časť. V tejto súvislosti chcem vysoko oceniť a úprimne poďakovať mojej zá-
stupkyni Ing. Eve Hulmečíkovej, ktorá prevzala problematiku materských škôl.

V tomto mesiaci sa začnú práce  na našej najväčšej investičnej akcii za po-
sledné roky – na druhej fáze rekonštrukcie Mestskej krytej plavárne. Jej celko-
vá hodnota predstavuje 414 735 €, z čoho 250 000 € bude pokrytých z úveru.
Nová dlažba v bazénovej hale z vykurovaním, ako aj turnikety v šatniach pris-
pejú k ďalšiemu zvyšovaniu pohody našim návštevníkom.

Parkovanie v centrálnej mestskej zóne je nezvládnuté, na čo ma mnohí z
Vás dennodenne upozorňujú, nehovoriac o tom, že množstvo Staromešťanov,
napriek tomu, že musia platiť za rezidentské karty, častokrát nemajú kde za-
parkovať.

Vytváranie nových parkovacích miest, napriek nesúhlasu občanov Starého
Mesta na úkor zelene je prejavom arogancie moci tých, čo to ticho tolerujú. Ako
Váš starosta i mestský poslanec, budem Vaše pripomienky k problematike par-
kovania nanášať nie len na zastupiteľstvách, ale na všetkých verejných fórach a
stretnutiach s kompetentnými.

Voľnejšie dovolenkové dovolenkové obdobie využijem rovnako ako po
minulé roky, na obchôdzky po staromestských uliciach, dvoroch, či medzi-
dvorových priestoroch, aby som  sa osobne presvedčil o ich stave. Nájdené
nedostatky, ktorých riešenie je v našej kompetencii a možnostiach, promptne
odstránime a na ostatné obratom upozorníme magistrát, resp. príslušné
mestské organizácie.

Oddelenie kultúry nášho úradu Vám spolu s Komisiou zdravotnou, sociál-
nou, kultúry, školstva a športu pripravili Staromestské kultúrne leto, ktoré po-
trvá od 29.6.2017 do 7.9.2017. Dúfam, že si z jeho programovej ponuky niečo
vyberiete a zároveň si odnesiete bohaté umelecké zážitky.

Milí Staromešťania, prajem Vám, aby ste si letné
mesiace užili plnými dúškami v kruhu Vašich najbliž-
ších a okrem bronzu nazbierali aj mnoho síl, energie a
chuti do ďalšieho života v srdci Košíc – Starom Meste.
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Týždeň 
Deň 

pristavenia 
Deň 

odvozu 
Stanovište veľkokapacitných kontajnerov

30. - 31. 26.07.2017 29.07.2017 Branisková č. 10 - 12

30. - 31. 26.07.2017 29.07.2017 ŠÚV Jakobyho

30. - 31. 26.07.2017 29.07.2017 parkovisko Námestie Laca Novomeského 3

30. - 31. 26.07.2017 29.07.2017 stanovište MK na KO -Tyršovo nábrežie č. 11

30. - 31. 26.07.2017 29.07.2017 Hradbová – Dominikánske námestie – stanovište MK

30. - 31. 26.07.2017 29.07.2017 stanovište MK na KO - Kpt. Nálepku č. 1

30. - 31. 26.07.2017 29.07.2017 Križovatka Zádielská - Muránska pri stanovišti MK

30. - 31. 29.07.2017 02.08.2017 parkovisko Zimná č. 20

30. - 31. 29.07.2017 02.08.2017 Bencúrova 8 - pri oplotení ŽSR

30. - 31. 29.07.2017 02.08.2017 stanovište MK na KO - Jilemnického, Jesennná 7

30. - 31. 29.07.2017 02.08.2017 stanovište MK na KO - Puškinova 2 - 4

30. - 31. 29.07.2017 02.08.2017 Lomená 18 – Inšpektorát práce (parkovisko)

30. - 31. 29.07.2017 02.08.2017 stanovište MK na KO - Čsl. armády 7

30. - 31. 29.07.2017 02.08.2017 Križovatka Škultétyho 3

34. - 35. 23.08.2017 26.08.2017 stanovište MK na KO - Dargovská

34. - 35. 23.08.2017 26.08.2017 stanovište MK na KO - Kuzmányho, Vojenská dvor

34. - 35. 23.08.2017 26.08.2017 stanovište MK na KO - Belánska

34. - 35. 23.08.2017 26.08.2017 Poštová 16 - parkovisko

34. - 35. 23.08.2017 26.08.2017 Bocatiova – Gorkého u garáží

34. - 35. 23.08.2017 26.08.2017 stanovište MK na KO - Kuzmányho 51 - 55, Floriánska 7

34. - 35. 23.08.2017 26.08.2017 Park Angelinum 4 – pri križovatke

34. - 35. 26.08.2017 30.08.2017 stanovište MK na KO - Magurská 1-3, Kuzmányho 31-33

34. - 35. 26.08.2017 30.08.2017 križovatka (roh) Tajovského - Alžbetina

34. - 35. 26.08.2017 30.08.2017 stanovište MK na KO - Kuzmányho 27, Magurská 2

Týždeň 
Deň 

pristavenia 
Deň 

odvozu 
Stanovište veľkokapacitných kontajnerov

34. - 35. 26.08.2017 30.08.2017 stanovište MK na KO - Floriánská 2 - 6

34. - 35. 26.08.2017 30.08.2017 Park Angelinum 6 – pri stanovišti MK

34. - 35. 26.08.2017 30.08.2017 stanovište MK na KO - dvor Čsl. armády 33

34. - 35. 26.08.2017 30.08.2017 Kpt. Nálepku 17 - stanovište MK

38. - 39. 20.09.2017 23.09.2017 dvorová časť Letná, Jarná, Zimná, Jesenná

38. - 39. 20.09.2017 23.09.2017 dvorová časť Komenského za reštauráciou Šport

38. - 39. 20.09.2017 23.09.2017 stanovište MK na KO Jilemnického č. 6-10 - dvorová časť

38. - 39. 20.09.2017 23.09.2017 stanovište MK na KO dvorová časť Zimná č. 15

38. - 39. 20.09.2017 23.09.2017 Magurská 15 – parkovisko pred ZŠ Nám. L. Novomeského 2

38. - 39. 20.09.2017 23.09.2017 dvor. časť Jarná, Zimná, Letná, Pajorova

38. - 39. 20.09.2017 23.09.2017 Branisková č. 2 - stanovište MK

38. - 39. 23.09.2017 27.09.2017 Bellova, Stromová, Lomená - dvor

38. - 39. 23.09.2017 27.09.2017 Masarykova č. 21 - parkovisko

38. - 39. 23.09.2017 27.09.2017 Slov. jednoty - parkovisko medzi č. 38 - 40

38. - 39. 23.09.2017 27.09.2017 Slov. jednoty č. 48 pri garážach

38. - 39. 23.09.2017 27.09.2017 Kuzmányho 17, stanovište MK

38. - 39. 23.09.2017 27.09.2017 Jiskrova - dvorová časť

38. - 39. 23.09.2017 27.09.2017 Strojárenská 11

42. - 43. 18.10.2017 21.10.2017 stanovište MK na KO Garbiarska č. 7

42. - 43. 18.10.2017 21.10.2017 stanovište MK na KO Branisková č. 1

42. - 43. 18.10.2017 21.10.2017 stanovište MK na KO Jakobyho č. 3 pri garážach

42. - 43. 18.10.2017 21.10.2017 stanovište MK na KO Kuzmányho č. 5

42. - 43. 18.10.2017 21.10.2017 Pajorova 16, stanovište MK

42. - 43. 18.10.2017 21.10.2017 stanovište MK na KO Haviarska, Hutnícka, Alvinczyho

Týždeň 
Deň 

pristavenia 
Deň 

odvozu 
Stanovište veľkokapacitných kontajnerov

42. - 43. 18.10.2017 21.10.2017 Tyršovo nábrežie 6

42. - 43. 21.10.2017 25.10.2017 Svätoplukova - dvorová časť pri stanovišti MK na KO

42. - 43. 21.10.2017 25.10.2017 stanovište MK na KO Park Angelinum č. 18

42. - 43. 21.10.2017 25.10.2017 Bajzova - pri ubytovni ŽSR

42. - 43. 21.10.2017 25.10.2017 Jesenná ul. pri bare Faraón

42. - 43. 21.10.2017 25.10.2017 roh ulíc Timonova – Tajovského

42. - 43. 21.10.2017 25.10.2017 Stará baštová - dvor. časť

42. - 43. 21.10.2017 25.10.2017 Hutnícka 4

46. - 47. 15.11.2017 18.11.2017 Štítová - ku garážam

46. - 47. 15.11.2017 18.11.2017 stanovište MK na KO Karpatská

46. - 47. 15.11.2017 18.11.2017 Vodná - Štefánikova pri premostení na Rumanovu

46. - 47. 15.11.2017 18.11.2017 stanovište MK na KO Vojenská 10

46. - 47. 15.11.2017 18.11.2017 Palackého – Bajzova (za stánkami)

46. - 47. 15.11.2017 18.11.2017 stanovište MK na KO Komenského č. 27

46. - 47. 15.11.2017 18.11.2017 Lomená – Masarykova – ku garážam

46. - 47. 18.11.2017 22.11.2017 Štefánikova č. 46

46. - 47. 18.11.2017 22.11.2017 stanovište MK na KO Tatranská č. 19

46. - 47. 18.11.2017 22.11.2017 križovatka (roh) Mäsiarska - Báčikova

46. - 47. 18.11.2017 22.11.2017 stanovište MK na KO Tatranská č. 2 - 8

46. - 47. 18.11.2017 22.11.2017 roh ulíc Kováčska – Vodná (parkovisko)

46. - 47. 18.11.2017 22.11.2017 Jesenná č. 20, 22

46. - 47. 18.11.2017 22.11.2017 Škultétyho 10 – pod garáže

Legenda: MK - malokapacitný kontajner, KO - komunálny odpad

Mestská časť bude už po 11. raz
oceňovať významných a zaujíma-
vých obyvateľov a kolektívy Staré-
ho Mesta.

Ak viete o niekom, kto by si za-
slúžil cenu miestneho zastupiteľst-
va alebo cenu starostu, neváhajte a
pošlite nám svoje návrhy. Formulár
na podávanie návrhov nájdete na

stránke: http://kosice-city.sk/verej-
ne-ocenenia-mestskej-casti/, alebo
Vám ho na požiadanie zašleme.

Návrhy posielajte najneskôr do
4. septembra 2017, mailom: redak-
cia@kosice-city.sk alebo na referát
kancelárie starostu, MÚ Košice-Sta-
ré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34
Košice.

Mestská časť Košice-Staré
Mesto zrealizuje už po druhýkrát
projekt Plávajú celé Košice, ktorý
vzišiel minulý rok z diel ne Komisie
zdravotnej, sociálnej, kultúry,
školstva a športu. Autorom myšli-
enky plávajúcich Košíc je člen ko-
misie Michal Djordjevič. Prvý roč-
ník bol s počtom účastníkov 614
najúspešnejším športovým projek-
tom Starého Mesta. Pokračovať v
ňom teda budeme aj tento rok.

Sobota 23.9.207 bude patriť
všetkým plávaniachtivým Košiča-
nom. Pribudnú dokonca aj sprievod-
né podujatia a to potápanie s potápa-
cím prístrojom za asistencie certifi-

kovaného potápača, 3 generačná šta-
feta a vodný aerobik.

Cieľom projektu je podporiť a
spopularizovať samotné plávanie,
ktoré je prospešnou pohybovou akti-
vitou pre všetky generácie. Zároveň
chceme návštevníkom predstaviť
Mestskú krytú plaváreň v novom ša-
te po rekonštrukcii bazénovej haly.

Veríme, že podujatie poteší všet-
kých, ktorým je plávanie sympatické
a zároveň priláka a získa si pre tento
šport aj ďalších, či 
už sú to deti, mládež, ľudia v 
produktívnom veku, alebo 
seniori. Viac informácií nájdete na
plagáte na str. 4 a tiež na stránke
ww.kosice-city.sk.

Neporiadok po bezdomov-
coch a či neprispôsobivých, od-
pad v okolí kontajnerovísk, zni-
čené lavičky pred bytovkami a v
parkoch, nepokosené trávnaté
plochy, rozbité cesty a chodníky.
Sťažnosti občanov na minimál-
ne jeden zo spomenutých problé-
mov sú v našej mestskej časti na
dennom poriadku. Snažíme sa
ich riešiť tak, ako môžeme.
Kompetencie sú v meste Košice
jasne zadelené a my ako mestská
časť máme v mnohých prípa-
doch zviazané ruky.

NEPORIADOK
Problematika odpadkov, nepo-

riadku v oblasti kontajnerovísk, na-
drozmerný, či stavebný odpad. Za
tento problém sme si z veľkej väč-
šiny na vine sami. Nikto z nás ne-
chce, aby mu v byte zavadzali ne-
potrebné spotrebiče, či staré zaria-
denie. Poplatok v zbernom dvore
platiť nechceme, no nechce sa nám
čakať ani na pristavenie veľkoka-

pacitného kontajnera. Už sa nás
predsa netýka, že „náš“ odpad bude
špatiť spoločné kontajnerovisko ta-
ké dva týždne. Žiaľ, aj takto sa do-
káže správať naša civilizácia...
Všetko súvisiace s odpadom rieši
na celom území mesta Košice spo-
ločnosť Kosit, ktorá je na túto čin-
nosť zazmluvnená mestom Košice.
Ak ide o preplnené kontajnery, kon-
taktujeme práve Kosit, ktorý jediný
je kompetentný v takejto veci ko-
nať. Ak príde podnet ohľadom ne-
poriadku, vyšleme do znečistenej
lokality aktivačných pracovníkov,
ktorý ju upracú.

KOSENIE
Správa mestskej zelene (SMsZ)

v Košiciach udržuje zeleň na plo-
chách, ktoré jej boli  zverené do
správy a majú celkovú rozlohu viac
ako 460 ha. Z celkovej trávnatej
plochy, ktorá bola zverená do sprá-
vy SMsZ v Košiciach, majú  tráv-
naté plochy v Starom Meste rozlo-
hu až 41,52 ha. Všetky zverené ze-

lené plochy udržiava SMsZ v Koši-
ciach v rámci vlastnej réžie, z roz-
počtu prideleného Mestom Košice.
Napriek obmedzeným kapacitným
možnostiam vynakladajú maximál-
ne úsilie na zabezpečenie pravidel-
nej periodicity údržby zelene. Po-
čet kosieb je však úplne závislý od
momentálnych klimatických pod-
mienok. SMsZ v Košiciach zabez-
pečuje aj údržbu lavičiek, ale iba
tých, ktoré sú osadené na plochách
zelene, ktorú spravuje. Ostatné sú
teda v správe konkrétnych vlastní-
kov. Naša mestská časť sa teda sta-
rá o kosenie trávnatých plôch vo
vlastnej správe. Na túto prácu má
zakúpenú jednu kosačku. Ak teda
nejde o naše územie a k nemu prí-
slušné zariadenie, naša mestská
časť zasiahnuť nemôže. Môže sa
len opäť obrátiť na kompetentné or-
gány.

CESTY a CHODNÍKY
Podľa platného Štatútu mesta

Košice údržbu komunikácií, to

znamená ciest, chodníkov, verejné-
ho osvetlenia i zelených pásoch
pozdĺž komunikácií zabezpečuje
mesto Košice a to na celom území
mesta, teda aj v Starom Meste. Ak
je nejaký problém na našom chod-
níku, či ceste, okamžite s požia-
davkou urgujeme Magistrát mesta
Košice. V jednom prípade aj nie-
koľkokrát. Viac urobiť nevieme.

V rámci investičných akcií
môžeme financie investovať len do
našich zariadení, napríklad do bu-
dovania venčovísk pre psy, do
údržby detských ihrísk a ich kom-
ponentov, či do údržby  a správy
našich subjektov, plôch a zriaďo-
vateľských inštitúcií. Ak sa teda na
náš miestny úrad obrátite s neja-
kým problémom, vedzte, že vo
väčšine prípadov Váš problém po-
sunieme na príslušné orgány a in-
štitúcie. Nieje to preto, že by sme
sa vyhovárali, čo sa však týka
kompetencií, majú všetky mestské
časti doslova zviazané ruky.

- Katarína Birková-

ROZPIS ROZMIESTNENIA VK NA ÚZEMÍ MČ KOŠICE-STARÉ MESTO V OBDOBÍ OD 26.07.2016 DO 22.11.2016

Nevyhovárame sa, kompetencie sú stanovené

Pláva� budú celé Košice, príïte si zapláva� aj vy!

Cena starostu a miestneho zastupiteľstva -
Navrhnite ocenenia pre významných Staromešťanov!

Na severovýchodnej strane
jestvujúcej materskej školy
Park Angelinum 7 v priebehu
mesiacov marec až jún 2017
vyrástla prístavba s prepoje-
ním na súčasný objekt. Na cel-
kovej úžitkovej ploche 126,44
m2 sa nachádza jedna trieda
pre 21 detí, hygienické zariade-
nia, šatňa pre deti a technické
zázemie. Z prístavby je riešený
aj samostatný východ na dvor
materskej školy.

Stavba je financovaná z roz-
počtu mestskej časti Košice-Staré
Mesto a dotácie Úradu vlády Slo-

venskej republiky.
Dodávateľ stavby
Hollstav spol. s.r.o. k
30. júnu 2017 ukončí stavebné
práce a tak sa v prázdninovom
čase pripraví prístavba na uví-
tanie detí k 1. septembru 2017.

Záverom sa aj touto cestou
chce mestská časť Košice-Sta-
ré Mesto poďakovať občanom
z bytového domu Park Angeli-
num 1-3 za trpezlivosť počas
obmedzení, ktoré boli počas vý-
stavby tejto prístavby.

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

(pokračovanie zo strany 1)
Poslanci schválili súťažné

podmienky pre obchodnú verejnú
súťaž na prenájom parkovacích
miest na ulici Hradbová. Kedysi
málo navštevované trhovisko tak
získa nové, praktickejšie využitie.
V máji tohto roka bol s autorizo-
vaným dopravným inžinierom pre
pozemné stavby Ing. Pavlom Tit-
lom spracovaný dopravný projekt
na vytvorenie 24 parkovacích 
miest. Poslanci súťažné podmien-
ky schválili a vytvorili komisiu z
radov poslancov, ktorá návrhy vy-
hodnotí. Potešujúce je, že nové

parkovacie miesta nezasiahnu do
verejnej zelene a prinesú financie
do rozpočtu mestskej časti.

Staré Mesto získalo aj v tom-
to roku od mesta Košice príspe-
vok na zriadenie a prevádzku zaria -
dení pre psy vo výške 9103 €. Tie
sa poslanci rozhodli investovať do
opravy 30 a kúpu 10 nových ko-
šov na exkrementy a vybudovanie
menšieho výbehu pre psy na Vo-
jenskej ulici. Poslanci tiež schváli
zámer dobudovať z rozpočtu
mestskej časti dvierka a uzamyka-
nie  stanovíšť zberných nádob na
komunálny odpad. Do budúceho

roka sa che Staré Mesto zamerať
aj na čerpanie envirofondov na
vybudovanie zapustených kontaj-
nerovísk.

Schválený bol cenník za pre-
nájom reklamných plôch – zábra-
dliach na stanovištiach komunál-
neho odpadu v našej mestskej čas-
ti a na posudzovanie finálneho di-
zajnu reklám bola z poslancov
zostavená komisia. Cenník uvád-
za 60 € ročne za každý vyvesený
aj začatý m² plochy. Cenníkom
chce zabrániť svojvoľnému umiest -
ňovaniu plagátov a bannerov na
týchto zábradliach, ktoré mali

často aj nevhodný, či vulgárny
obsah.

Schválené boli aj návrhy pre
vypracovanie projektu na umiestne-
nie dopravných retardérov a vyzna-
čenia prechodov pre chodcov na
Kuzmányho sídlisku, uzatvorenie
nájomnej zmluvy s OZ Divadlo Ac-
tor Košice s dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa s cenou nájmu 1 €
ročne + spotrebované energie 20 €
mesačne. Zastupiteľstvo vyhovelo
žiadosti Východoslovenského mú-
zea o pomenovanie uličnej časti Do-
minikánskeho námestia po maliaro-
vi Leopoldovi Horovitzovi. - kb-

Parkovaniu na úkor zelene hovoria nie!

Stavebné práce na prístavbe k materskej škole Park
Angelinum sa blížia do cie¾a
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Irena Poljačková stála za produkciou
stoviek relácií niekdajšej Slovenskej televízie.
Pohybovala sa medzi známymi hercami, re-
žisérmi a rôznymi osobnosťami televízneho
sveta, no sama ostávala radšej v zákulisí. Tak
je tomu dodnes. Hoci sa nerada predvádza a
prehnaná pozornosť jej nieje po vôli, v histó-
rii mestskej časti získala ako prvá titul Naj
stará mama Starého Mesta. Pri príležitosti
jej okrúhleho aprílového jubilea pristúpila
na našu ponuku trochu ju vyspovedať.

Aká bola Vaša cesta do Košíc?
Som rodáčka z Michaloviec, no bývala som

všelikde. Po vydaji 5 rokov v Bratislave, 4 roky v
Nitre a nakoniec som skončila v Košiciach. Aj
tu som sa viackrát sťahovala, Staré Mesto sa mi
však stalo osudným. Môžem povedať, že roky
prežité v Košiciach hodnotím ako najkrajšie.

Vyše 20 rokov ste pracovali v Slovenskej
televízii. Na akých pozíciach?

Môj manžel bol režisér a tak ho u nás do-
ma navštevovali ľudia z tejto brandže. Jeden z
nich vo mne asi vycítil potenciál a tak som v
roku 1968 nastúpila externe ako asistentka ve-
dúceho výroby – nebohého pána Grobarčíka.
Od roku 1972 som začala pracovať interne
ako produkčná. Okrem spravodajstva som za-
strešovala všetky relácie, dokumenty, insce-
nácie, večerníčky vyrábané v bábkovom diva-
dle.... Boli ich stovky.  Svoju prácu som mala
veľmi rada. Aj keď to bolo stále to isté, vždy to
bolo v niečom iné, iní ľudia, prostredie.

Počas tejto práce ste
spoznali mnohé osobnos-
ti. Kto Vás najviac ov-
plyvnil, na koho si naj -
radšej spomínate?

Áno, poznala som
mnohých. Pracovala
som s mnohými význam-
nými režisérmi, českými
i slovenskými. Napríklad
Oto Katuša, Ján Roháč,
Peter Rutner, Peter Hle-
dík, Slávo Luter, Juraj Kerekeš, Peter Hudák,
Peter Opálený, Bedřich Svatoň a ďalší. Do-
dnes sa však priatelím s bratislavskou here-
čkou Milkou Došekovou. Sme ako sestry.

O zážitky tiež isto nebola núdza. Spome -
niete si na nejaké obzvlášť výnimočné?

Veru, tých zážitkov by sa dalo rozprávať...
Ale napríklad, nakrúcali sme v Doľanoch
Prázdniny so strýcom Rafaelom. Vedúci výroby
odišiel riešiť nejaké financie do mesta. Písal
sa rok 1968 a práve vtedy nás obsadili Rusi. 
V Doľanoch sme vtedy ostali len traja: pán
Bzdúch, pani Grisová a ja. Všetko som musela
okamžite poskrývať, podkladať, napríklad aj
celý prenosový voz. Nemohli ostať žiadne sto-
py.  Alebo Keď sme nakrúcali dvojdielny film
Lipenka s režisérom Petrom Opáleným. Väčši-
nou sme nakrúcali v Spišskej Kapitule a hral
taj aj vynikajúci Vlado Müller. Do jednej scény
sme potrebovali dážď, tak bolo pripravené po-
lievacie auto. Keď sme robili ostrý záber, v po-

zadí sa na oblohe zrazu do simulovaného da-
žďa objavil ozajstný blesk. Ako na objednávku.

V roku 1991 som však odišla do
invalidného dôchodku.

Dnes máte okrem syna a
dcéry aj 4 vnukov a 6 prav-
núčat. Ako vnímate súčasnú
mladú generáciu?

Je to veľký rozdiel. My sme
žili inak. Za mlada sme sa stre-
távali, spoznávali svet. Dnes je to
hlavne o technike a počítačoch.
Aj keď má mládež možnosť byť
vonku, dôležitejšie sú tablety.

Písal sa rok 2008 a mestská
časť Košice Staré Mesto vyhlásila súťaž o naj
starú mamu a starého otca. Z vtedajších Staro-
mestských listov sme sa dočítali, že prihlásiť
sa vôbec nebol Váš nápad.

Do tejto súťaže ma prihlásil syn. Vôbec
som tam nechcela ísť. Nemám rada predvád-
zanie sa a svoju účasť som chcela v ten deň
zrušiť. Vtedy však na úrade pracovala pani
Gašajová a tá ma presvedčila. Povedala, že
som jej typ (úsmev). Veľmi ma tam podržala
aj moja pravnučka Sárinka, ktorá sa tešila
omnoho viac ako ja. Korunovala som aj na-
sledujúcu Naj starú mamu a dnes neľutujem,
že som sa na to dala.

O aprílových ľuďoch sa zvykne vravieť,
že sú ako aprílové počasie. Premenliví, impul-
zívni a blázniví. Ako je to u Vás?

Možno za mlada som bola trochu blázni-
vá a keď ma niekto naštve, tak viem byť aj
impulzívna, ale inak si všetko radšej dvakrát
premyslím. - Katarína Birková-

Tomáš Buša je na prvý po-
hľad chalan ako každý iný.
Býva v Starom Meste, každý
deň chodí do školy a píše úlohy.
Čo už také celkom obyčajné
nie je, je jeho koníček. Karate,
ktoré mu učarovalo, totiž po-
výšil na majstrovskú úroveň.
14.5.2017 sa v Košiciach konali
Majstrovstvá Slovenskej re-
publiky detí a žiakov, kde na-
stúpil za karate klub Slávia
UPJŠ Košice v kategórii Kumi-
te mladších žiakov 8 – 9 rokov
do 30 kg, pokročilí a vybojoval
vynikajúce 2. miesto.

Ako a kedy si sa dostal k to-
muto športu? Čím Ťa zaujal?

Keď som mal 6 rokov rodičia
pre mňa hľadali nejaké športové
aktivity a náhodou natrafili na
oznam o nábore do karate klubu

UPJŠ Košice. Začal som tam
chodiť a karate sa mi zapáčilo.
Po roku trénovania som začal
súťažiť. Táto sezóna je pre mňa
treťou súťažnou sezónou.

Čo ťa na karate baví najviac a
čo je naopak najťažšie?

Karate ma baví, lebo som si
tento šport obľúbil. Nerozlišujem
v ňom medzi ťažším a ľahším.
Snažím sa ho robiť čo najlepšie.

Ako vyzerajú tréningy a ko-
ľkokrát týždenne ich absolvuješ?

Na tréningoch sa učíme
rôzne techniky úderov a kopov.
Kaž dý tréning je zameraný aj
na zvyšovanie kondície a rých-
losť. Tí ktorí sa zúčastňujeme
súťaží, mávame tréning štyrik-
rát do týždňa.

Akých súťaží si sa už
zúčastnil?

V priebehu roka sa zúčas-

tňujem súťaží v rámci žiackej li-
gy VUKABU (Východoslovenská
únia karate a bojových umení),
TAUKA (Tatranská únia karate)
a Slovenského pohára.

Ako prebiehali majstrov-
stvá? Koľko bolo účastníkov v
Tvojej kategórii?

V prvom rade bolo potrebné
na majstrovstvá postúpiť, čo pre
mňa znamenalo umiestňovať sa
na súťažiach v priebehu roka, z
ktorých sa počítali body. V mojej
kategórii (8-9 rokov, do 30 kg -
pokročilí) postúpilo 15 chlapcov.

Čo ťa v karate najbližšie ča-
ká? Čo by si chcel dosiahnuť?

V budúcnosti sa chcem čo
najlepšie pripraviť na ďalšiu
sezónu o to viac, keďže už bu-
dem súťažiť vo vyššej hmot-
nostnej aj vekovej kategórii.

Ako plánuješ stráviť leto?

V lete sa teším na letné
denné tábory, výlety do Tatier a
na Liptov, keďže mám veľmi
rád aj turistiku.

Ďakujeme za rozhovor a za
celú redakciu prajeme ešte veľa
úspechov. -Katarína Birková-

Sebavýchova, vzdelávanie,
úcta k skúsenostiam a prírode.
To je len zlomok ideálov, kto-
rými žijú skauti. V Košiciach
pôsobia ako 68. zbor a hovoria
si Biele vrany. Svoje klubovne
majú práve v Starom Meste a
kto by si myslel, že ich zamest-
návajú len táboráky či opekač -
ky, nemôže sa viac mýliť. Bliž šie
nás s nimi zoznámila dlhoročná
skautka Jana Vinterová.

Kam siaha história skautov?
Skauting (The Boy Scouts)

vznikol v Anglicku v roku 1908
a jeho zakladateľom bol lord
Baden-Powell. Jeho myšlienky
do Čiech priniesol profesor telo-
cviku Antonín Benjamín Svojsík
a v roku 1911 založil prvú
skautskú družinu. Prvý oddiel na
Slovensku vznikol v Komárne o
dva roky neskôr. Napriek tomu,
že skauting svojou ideou oslovil
mnoho detí a ich rodičov, nemal
to jednoduché. Počas vojny bol
viackrát zakázaný a mnohí či-
novníci boli prenasledovaní a
väznení. Zákaz prišiel aj v čase
komunistického režimu, a tak
skauting „ožil“ až po jeho páde
v roku 1989 a funguje dodnes.

Čo skauting vlastne je?
Slovenský skauting je organi-

zácia, ktorej cieľom je výchova a
rozvoj všetkých členov, predo-
všetkým detí a mládeže. Zákla-
dom je tzv. skautská idea – teda
zákon, ktorý má 10 bodov, sľub,
heslo „Buď pripravený“ (to nie je
komunistické heslo, ale originál
skautské) a denný príkaz „aspoň
jeden dobrý skutok denne“. Slo-
venský skauting je členom dvoch
medzinárodných skautských orga-
nizácií WAGGGS a WOSM.
Vďaka tomu sa môžeme cítiť do-
slova celosvetovo.

Kedy a ako vznikol 68. zbor 
Biele vrany Košice?

Vznikli sme v roku
2000. Neznamená to, že do-
vtedy v Košiciach skauti
neboli. Ako som už spo-
mínala, po revolúcii obno-
vené oddiely fungovali, ale
bolo to živelnejšie, pretože
nemali právnu subjektivitu.
V prelomovom roku 2000
sa košické, už zabehnuté
oddiely združili do dvoch
zborov, z toho jeden je náš
68. Biele vrany. Druhým je
74. zbor. Každý skautský

zbor je právnym subjektom, ktorý
má svojho štatutára. Vodcom 68.
zboru sa stal Ján Vinter, ktorý je v
tejto funkcii dodnes. Vďaka tomu,
že má dvadsaťročné skúsenosti,
dnes už aj vlastné deti, vžitú skaut-
skú ideu a skautskú výchovu berie
ako svoje poslanie, v spolupráci s
ďalšími obetavými vedúcim iposu-
nul zbor na vysokú úroveň a zabez-
pečil mu dobré meno v našom regió -
ne i v celoslovenskom meradle.

Kto tvorí váš skautský zbor a
aké sú aktivity oddielov?
Náš skautský zbor tvorí 5 od-

dielov: dievčenský, chlapčenský,
vlčiacky, roverský  a napokon od-
diel priateľov skautingu, kde sa

združujú naši priaznivci, rodičia a
podporovatelia.

Vĺčatá sú najmenšie deti od 
7 do 10 rokov. Program je pris-
pôsobený ich veku, takže sa veľa
hrajú a hrou sa učia tak, že to často
ani nepostrehnú. Cez rok chodia na
ľahšie výlety, robia si karnevaly,
rozprávkové večery a pod. a v lete
majú desaťdňový stanový tábor.

Skauti a skautky sú deti od 
11 do 15/16 rokov. Tu prebieha
výchova a sebavýchova prostredníc-
tvom rôznych aktivít, niekedy
vážnych a serióznych, no niekedy aj
bláznivých, lebo skauti sú veselej
mysle (majú to dokonca aj v skaut-
skom zákone). Chodia na výpravy do
prírody, na člnky, kanoe alebo rafty,

sem-tam na chatové víkendov-
ky alebo kratšie puťáky. Vyvr-
cholením roka je dvoj alebo
trojtýždňový skautský tábor.

Roveri sú stredoškoláci a
vysokoškoláci. Aktuálne ich
máme málo, ale keď sa stretne
väčšia skupina, vedia spolu
podniknúť naozaj dobrodružné
putovné tábory, expedície do
zahraničia či splavy. Zábava je
však pre roverov len podružná.
Ich heslom je „slúžim“, preto
v prvom rade pomáhajú pri

príprave a realizácii táborov ako
kuchári, technici, vedúci tábora,
medici fungujú ako zdravotníci...
Vedia sami zmanažovať napr. roz-
nášanie Betlehemského svetla,
prípadne jarné brigády, ktorými po-
máhame vybraným mestským čas-
tiam. Tohto roku sme sa rozhodli
po dlhšom čase vrátiť sa k tejto ve-
rejnoprospešnej aktivite.

Jednou z významných aktivít,
ktoré začali organizovať naši roveri,
je aj celoslovenské duchovno-vzde-
lávacie podujatie, ktoré má už pek-
nú tradíciu. V novembri tohto roku
sa chystá 14. časť. Ide o víkendov-
ky, kde sa diskutuje na zaujímavé
témy z rôznych oblastí s tými naj-
povolanejšími osobami. Radi sa
chválime vzácnymi hosťami, ktorí
po minulé roky prijali naše pozva-
nie, napríklad Martin Luterán, Juraj
Šúst, František Mikloško, Daniel
Pastirčák, Daniel Hevier, Marián
Kvasnička či Štefan Bučko. Naša
činnosť je teda taká pestrá, že na to
jedny noviny nestačia. ☺

Sú nejaké špeciálne 
podmienky, ak sa niekto 

chce stať skautom?
Hlavnou podmienkou je vôľa

pracovať na sebe. Stať sa skautom
formálne nie je ťažké. Dieťa príde,
vyplní prihlášku a začne chodiť na
schôdzky, ktoré máme v klubovni

každý týždeň. Čo ja považujem za
náročné, je nechať sa preniknúť
skautskými ideálmi a snažiť sa im
priblížiť. Nechať sa vychovávať
tými, ktorí sú skúsenejší a už si
čímsi prešli, a potom nestratiť chuť
do vlastného napredovania a seba-
výchovou stojacou na skautských
zásadách sa stať lepším človekom.

Nových členov prijímame
prakticky nepretržite. Každému
nováčikovi sa potešíme. A ešte
väčšia je naša radosť, ak privedie
aj jedného-dvoch svojich kama-
rátov, aby nás bolo čo najviac. Ak-
tuálne nám chýba nová krv predo-
všetkým u skautiek. Práve preto sa
snažíme získať dievčatá od 11 do
14 rokov. Tie by mali vytvoriť no-
vú skautskú družinu, ktorá sa bude
stretávať v klubovni na Jesennej 3.
Ďalšie klubovne máme na Masa-
rykovej 19 a Alžbetinej 14. Ak má
aj niekto ďalší záujem stať sa na-
ším členom, stačí, ak rodič alebo
samotný záujemca napíše mail na
našu adresu 68zbor@scouting.sk a
potom to už ide rýchlo.

V dnešnej dobe počítačov,
tabletov a iných technických láka-
diel nie je jednoduché nadchnúť
deti návratom k tomu prirodzené-
mu a prírodnému v nás. O to viac
si vážime každého, kto sa úprimne
rozhodne rozšíriť naše rady.

-Katarína Birková-

„My, deti z materských
škôl sľubujeme, že budeme
čestne a vytrvalo súťažiť a na-
šich fanúšikov nesklameme.
Tak sľubujeme.“

6.6.2017 sa uskutočnila už
tradičná miniolympiáda detí z
materských škôl v zriaďovateľs-
kej pôsobnosti Starého Mesta.
MŠ Zádielska 4, Rumanova 4,
Hrnčiarska 1, Park Angelinum
7, Jarná 4, sa stretli na hosťu-
júcej MŠ Tatrna-
ská 23.

Hoci bolo
súťaženie pripra-
vované na von-
kajšom dvore,
počasie plány
zmenilo a súťa-
žiť sa muselo v
triede. Po milom
privítaní a zlože-
ní olympijského
sľubu čakala na 

5 členné družstvá rozcvička a po
nej už samotné disciplíny:
skákanie vo vreci, prekonávanie
prekážok, chodenie na detských
chodúľoch a štafetový beh. Malí
olympionici súťažili ako o život
a postupne zdolali všetky discip-
líny. Niet sa čomu čudovať, veď
športovaniu sa venujú aj vo svo-
jich škôlkach.

Celý článok a fotogalériu z
podujatia nájdete na stránke
www.kosice-city.sk. -kb-

Sú�ažili ako o život

Aspoò jeden dobrý skutok denne

V Starom Meste rastie talentovaný karatista

„Svoju prácu som milovala“
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INZERCIA

Riadite¾ka získala
ocenenie

V dňoch 11.-13. mája 2017
bol Slovenskou radou rodičov-
ských združení pod záštitou Mi-
nisterstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu a Štátneho pedago-
gického ústavu v Bardejove a v
Bardejovských kúpeľoch reali-
zovaný VI. Európsky festival
umeleckého školstva a 11. ná-
rodný stupeň Európskeho dňa
rodičov a škôl. SRRZ ako zastre-
šujúca organizácia rodičovských
združení štátnych, cirkevných a
súkromných škôl a zariadení v
Slovenskej republike pri tejto
príležitosti oceňovala za podiel
na zvyšovaní edukácie pamätný-
mi medailami pedagógov a pe-
dagogických zamestnancov.
Medzi ocenenými bola i Eva Pa-
čaiová, riaditeľka MŠ Rumano-
va, ktorá v školstve pôsobí už 
36 rokov. Blahoželáme!                           


