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Už po štvrtý krát sa predstavili košické talenty v známej staromestskej súťaži Tanec bez hraníc

Tanečná súaž prilákala
rekordný počet účastníkov
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Keď sme začínali pred štyrmi rokmi súťažilo
200 tanečníkov. Pred rokom vyše 500 a tohto roku
to už bolo 945 tanečníkov so stopiatimi choreografiami. Súťažilo sa v siedmich kategóriách, v rôznych tanečných štýloch.
Sviežu atmosféru plnú tanca, ktorá ovládla prvý
aprílový pondelok a utorok priestory radničnej sály
miestneho úradu, majú na svedomí mladé talenty nášho
mesta. Už vo štvrtom ročníku Tanca bez hraníc sa malí
aj väčší tanečníci predstavili so svojimi nápaditými
choreografiami. Rýchlo stúpajúci počet súťažiacich rok
od roka len potvrdzuje fakt, že Košiciam to tancuje. V
tomto roku sa o prvenstvo pobilo celkovo 945 súťažia-

cich z 27 súborov. V siedmich kategóriách zahrňujúcich
všelijaké tanečné kompozície, street dance, show choreografie, ale aj scénický tanec mali návštevníci a súperi možnosť vidieť rekordných stopäť vystúpení.
Dvojdňový tanečný maratón ostro sledovala a
hodnotila porota zložená z odborníkov v spomínaných tanečných štýloch.
V galaprograme sa predstavili tí najlepší
Slávnostnou bodkou za obľúbenou súťažou bolo
vyhlásenie výsledkov v rámci galaprogramu Tanca
bez hraníc, ktorý sa konal v piatok 8. apríla.
Ceny pre tých najlepších odovzdali členovia poroty - predsedníčka staromestskej komisie kultúry

JUDr. Agnesa Tokárová a majster spoločenských tancov Ladislav Kluka.
Oči súťažiacich, či už maličkých škôlkarov alebo
ostrieľaných hiphoperov, žiarili radosťou z víťazstva,
z pekných cien a samozrejme krásnych pohárov.
Aký by to však bol tanečný galaprogram, keby sa
v ňom tí najlepší nepredstavili svojim tanečným umením, a tak sa popri odovzdávaní cien samozrejme opäť
tancovalo. Zatancovali prví aj druhí a tretí v každej zo
siedmich súťažných kategórií.
Z takmer dva a pol hodinového programu odchádzali hostia so slovami vďaky organizátorovi
súťaže za pomoc pri aktívnom využívaní voľného času detí a podporu mladých talentov.
-mg, zr-

Prihláška do
3. staromestského
letného tábora
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

Mlynský náhon je opä vypustený Na trhovú sezónu sme pripravení
V druhej polovici marca bol vypustený
Mlynský náhon. Dôvodom nie je len pravidelné
čistenie koryta, ale aj rekonštrukcia havarijného stavu Čermeľského potoka.
Čistia najmä v lete
Údržbu a čistenie mlynského náhonu zabezpečuje Správa mestskej zelene, jeho správca.
Dôvodom sú predovšetkým nánosy popadaného
lístia, náletovej zelene a iného neporiadku. Len
pred dvoma rokmi odtiaľ na jar vybrali pracovníci
zelene rekordných 250 ton odpadu.
Čistenie sa vykonáva v pravidelných intervaloch v závislosti od ročného obdobia. V horúcich
letných mesiacoch sa obyvatelia okolitých bytoviek,
hostia tamojšej reštaurácie a hotela často sťažujú
na neznesiteľný zápach.
Vtedy sa náhon vypúšťa aj
každých desať dní.
Opravia zhýbku potoka
a náhonu
V druhej polovici marca bol Mlynský náhon vypustený opäť. Dôvodom
však nie je len rutinná
údržba a čistenie od odpadu, ale aj plánovaná rekonštrukcia vykonávaná na
Čermeľskom potoku Povodím Bodrogu a Hornádu.
Potok pri zvýšenom
prietoku spôsobuje problémy v Mlynskom náhone.
Pred dvoma rokmi poško-

dil dno koryta náhonu a naposledy tak ohrozil aj
Staré Mesto počas minuloročných povodní.
Rekonštrukčné práce na takzvanej zhýbke potoka a náhonu, čiže mimoúrovňovom križovaní tokov, ktorá sa nachádza pri Rybe by sa mali začať
15. mája. Bude potrebné rozobrať dno náhonu a
nanovo utesniť strop zhýbky. Cieľom rekonštrukcie je zamedziť nekontrolovateľný prítok vody z
Čermeľského potoka do Mlynského náhonu. Postup prác bude závisieť od dodávateľa, ktorý v
týchto dňoch vzíde z výberového konania, avšak
nemalo by to trvať dlhšie ako do konca júla.
Po vyčistení nechala Správa mestskej zelene
Mlynský náhon vypustený, aby zamedzila hniezdeniu vtáctva pred rekonštrukciou zhýbky, keď
tam prirodzene voda nemôže byť.
-zr-

Staromestské trhoviská na Dominikánskom námestí a Hradbovej ulici majú za sebou náročné obdobie. Aktivační pracovníci miestneho úradu v spolupráci s mestskými podnikmi opravovali dlažbu
aj predajné stánky. V týchto dňoch
už trhovisko funguje naplno.

Natierali stánky,
opravovali dlažbu,...
Opravy na trhových zariadeniach, výmena ulomených skrutiek
a natieranie železných konštrukcií,
odpratanie posledných zbytkov
zimného posypového materiálu – s
týmito a mnohými ďalšími prácami
pomáhali aktivační pracovníci priamo z úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny a staromestského miestneho
úradu.
Každoročne na jar je potrebné
previesť aj opravy kamennej a mramorovej dlažby na priestranstve trhoviska Dominikánskeho námestia.
Je to hlavne v časti komunikácií cez
námestie, kadiaľ prechádzajú zásobovacie vozidlá trhovníkov, ale aj
vozidlá, ktoré zásobujú okolité prevádzky a autá, čo zabezpečujú odvoz odpadu. Sporadický prejdú Dominikánskym námestím aj ťažké
stavebné mechanizmy, ktoré sa z
Mäsiarskej ulice nevedia dostať popod klenbu na Alžbetinu ulicu a ani
naspäť po Mäsiarskej ulici, kde je

jednosmerná premávka ... Opravy
poškodenej dlažby sú zabezpečené
dodávateľským spôsobom a financuje ich mestská časť Staré Mesto.
Aj malé kanáliky pre odvod
dažďovej vody z priestranstva Dominikánskeho námestia sa dali pred
sezónou prostredníctvom Správy
komunikácií mesta Košice vyčistiť
a spriechodniť.
Takmer s istotou vieme, že v
priebehu predajnej sezóny sa zavše
objavia menšie závady, operatívne
ich ale odstraňujeme, aby nič nebránilo prevádzke trhoviska.
Už dnes je na trhu plno
V mesiaci máj bude otvorené aj

trhovisko na ulici Hradbovej, ktoré
v letných mesiacoch, a to hlavne počas sobôt, odľahčí preexponovanú
prevádzku trhoviska na Dominikánskom námestí.
Na trhu však už v týchto dňoch
len máločo nájdeme nevyužitý
stánok. Predáva sa samozrejme zelenina, najmä koreňová, jabĺčka,
jarné bylinky, ale predovšetkým
kvetiny. Trh na Dominikánskom
námestí je teraz takou malou botanickou záhradou plnou všakovakých
výrazných farieb. Výber je pestrý, a
preto sa už teraz tešíme na Vás a na
Vaše nákupy na našich staromestských trhoviskách.
Peter Safko
správca trhu
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Na zrekonštruovaných
domoch chýbajú čísla
Absentujúcim súpisným a orientačným číslom na dome jeho obyvatelia komplikujú prácu poštárom,
kuriérom, ale hlavne záchranárom.
Jednou, resp. dvoma nevyvesenými
tabuľkami tak ohrozujú v konečnom dôsledku aj sami seba.

Milí Staromešania
Rozpočet je pre každú mestskú časť tou najdôležitejšou záležitosťou, od ktorej sa odvíja všetko ostatné. Keďže jeho zostavenie je
značnou mierou ovplyvnené mestským rozpočtom, stále „fungujeme“ v režime provizória. To znamená, že mesačne môžeme čerpať
len jednu dvanástinu minuloročného rozpočtu.
Keďže na poslednom mestskom zastupiteľstve sa nám podarilo
presadiť schválenie rozpočtu, mohli sme sa naplno vrhnúť do tvorby nášho, staromestského.
Aj keď výpadok príjmov oproti minulému roku je takmer
255 tisíc eur (105 tisíc eur zo správnych poplatkov, 89 tisíc eur z výťažkov z lotérií a výherných automatov, 28 tisíc eur kvôli zavedeniu
odvodov za poslancov či 8,4 tisíc eur nižšej dotácie od štátu na
matričnú činnosť a od mesta Košice o 25 tisíc eur menej na prevádzku materských škôl) na rozdiel od iných mestských častí nenariekame, ale hľadáme cesty, spôsoby a možnosti naplnenia našich
volebných sľubov a predsavzatí ďalej rozvíjať našu mestskú časť či
napĺňať moje i poslanecké predvolebné predsavzatia.
Šetriť sme začali tam, kde sa to najmenej dotkne občana. Zmenou organizačnej štruktúry znížime počet zamestnancov na našej
mestskej krytej plavárni o štyroch a na miestnom úrade o dvoch,
pričom v súvislosti s odchodom do dôchodku to budú ďalší dvaja
zamestnanci, ktorých pracovné náplne prerozdelíme, čím ušetríme
ročne 50 625 eur vrátane odvodov.
Post prednostu budem do októbra suplovať ja a ďalšie dve vedúce pozície zasa poverení pracovníci. Takto od začiatku roka ušetríme ďalších 22 620 eur.
Ďalej sme znížili náklady na reprefond, cestovné, za nadčasy či
pohotovosť po pracovnej dobe. V našej kolektívnej zmluve nerátame už
s odmenami vo výške jednomesačného platu pri 50. a 60. ročných jubileách našich zamestnancov. Nevyplácanie odmien pre vedenie úradu
sa už stáva u nás pomaly samozrejmosťou,
pričom nedávne odmeňovanie zamestnancov je už tiež minulosťou. Zaviedli sme
inštitút minimálnych odmien za skutočne
hmatateľné výsledky resp. finančný prínos
alebo konkrétnu úsporu pre úrad.

OZNAM

Ako bude vyzera sčítanie obyvate¾ov,
domov a bytov 2011 v praxi
Sčítanie riadi, metodicky
usmerňuje a koordinuje Štatistický
úrad SR v súčinnosti s príslušnými
orgánmi štátnej správy, obvodnými
úradmi, obcami a vyššími územnými celkami. Toto štatistické zisťovanie sa týka všetkých obyvateľov
okrem cudzincov požívajúcich diplomatické výsady a imunitu. Do
sčítania budú zaradení aj cudzinci,
ktorí budú v rozhodujúcom okamihu sčítania na území Slovenskej republiky. Ak sa zdržia menej ako 90
dní, poskytnú údaje len v obmedzenom rozsahu. Sčítanie sa ďalej
vzťahuje na každú budovu určenú
na bývanie alebo na inú budovu
obývanú v rozhodujúcom okamihu
sčítania a na byty. Rozhodujúcim
okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21.mája 2011.
Pred sčítaním
Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011 navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Počas výkonu činnosti je sčítací komisár povinný preukazovať sa osobitným poverením, ktoré mu vydal
starosta obce alebo príslušný orgán
štátnej správy, ak je sčítacím komisárom pre osobitný sčítací obvod. Sčítací komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá. Pre
slabozrakých a nevidiacich budú vysvetlivky k sčítacím tlačivám v Braillovom písme. Sčítací komisár nevstúpi do domácnosti, pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí Vás o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na Vaše
otázky. Ak ste definitívne rozhodnutý
vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky,
informujte o tom sčítacieho komisára. Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčítacie tlačivá:

Rekonštrukcie, zatepľovanie fasád alebo prestavba rodinných domov
a panelákov sú po zimných mesiacoch
opäť v plnom prúde. Poslednou bodkou, predtým ako remeselníci odídu,
by malo byť opätovné vyvesenie súpisného a orientačného čísla na viditeľné miesto stavby. A práve na tie dve
malé, ale potrebné tabuľky, červenú a
čiernu, sa aj v centre Košíc akosi zabúda.
Súpisné číslo
Súpisné číslo (tabuľka s čiernym písmom) je číslo, ktoré prideľuje stavbe prislúchajúci stavebný
úrad na základe kolaudačného rozhodnutia. Takéto číslo je v jednej
obci, resp. v meste unikátne, čiže

len jedno.
História súpisných čísel siaha až
do 18. storočia, keď sa za vlády Márie
Terézie začali povinne prideľovať jedinečné čísla stavbám v rámci jednej
obce rakúskej monarchie. V tej dobe
sa toto číslo volalo konskripčné (z nemeckého slova konskriptionsnummer). Do konca roku 1970 bolo známe ako číslo popisné.
Orientačné číslo
Orientačné číslo (tabuľka s červeným písmom) je číslo, ktoré prideľuje obec (čiže v prípade našej
mestskej časti miestny úrad Starého
Mesta) ako unikátne v rámci jednej
ulice alebo námestia, v prípade ak
daná obec má systém ulíc s názvami. Katastrálne územie môže mať
svoje očíslovanie paralelne s orientačnými číslami (týka sa to najmä
malých obcí).
Prideľovanie orientačných
a súpisných čísel upravuje zákon č.
369/1990 Zb. v aktuálnom znení a vyhláška č. 31/2003 Z.z.

OZNAM

Starostlivosou o svoj domov pomôžte našim škôlkarom
Milí priaznivci MŠ Park Angelinum, obraciame sa na Vás s prosbou zbierať pokladničné bločky z čistiacich prostriedkov Domestos a Cif, nakoľko sa kolektív našej MŠ zapojil do druhého kola súťaže „Starostlivosťou o svoj domov pomáhajte deťom“.
Súťaž je zameraná na zlepšenie školského prostredia pre deti. Materská škola má možnosť vyhrať 10 000
eur a tieto prostriedky použiť na prestavbu, rekonštrukciu a nákup nového zariadenia do MŠ. Doba trvania súťaže je od 1.2.2011 do 30.6.2011.
Prosíme Vás, zapojte seba, známych i rodinu, podnikateľov a obchodníkov, aby zbierali bločky z nákupu spomínaných čistiacich prostriedkov (môžu byť aj kópie, nemusia byť vystavené na MŠ). Bločky môžete odovzdať do zberného boxu v materskej škole Park Angelinum 7 alebo poslať elektronicky prostredníctvom www.rozvojskol.sk.
Čím viac pokladničných blokov nazbiera naša MŠ, tým má väčšiu šancu získať
výhru.
Dana Harvanová
riaditeľka MŠ Park Angelinum

Sčítanie
Skôr ako začnete vyplňovať sčítacie tlačivá, prečítajte si vysvetlivky.
Mali by Vám pomôcť zapísať údaje
úplne, správne a pravdivo. Sčítacie tlačivá vypisujte modrým alebo čiernym
perom. Sčítacie tlačivá neskladajte,
chráňte ich pred poškodením a zničením. Po prvý raz v histórii si budete
môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplníte
v listinnej podobe alebo elektronicky.
Po sčítaní
Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívi Vašu
domácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie
tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v
prípade potreby Vás vyzve, aby ste
doplnili alebo spresnili údaje. Sčítací
komisár vyzbiera vyplnené sčítacie
tlačivá od všetkých osôb vo svojom
sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali
elektronicky.
Zdroj: Štatistický úrad SR
(http://portal.statistics.sk)

podobne taktiež blúdiť a hľadať im
pridelené domy.
Žiadame preto domových správcov alebo vlastníkov domov, aby chýbajúce súpisné a orientačné čísla čo
najskôr vyvesili na viditeľné miesto
(najlepšie zo strany príjazdovej komunikácie).
-zr-

Plán poslaneckých
dní na máj 2011
(každú pracovnú stredu
od 15.00 do 16.30 hod.)
04.05.2011
Ing. Jana Lászlóová
Terézia Leškaničová
11.05.2011
MUDr. Norbert Lukán, PhD.
Doc. RNDr. Pavol Matula, CSc.
18.05.2011
PhDr. Anna Racková
Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
25.05.2011
Ing. Ján Šimko, Ing. Peter Šimon

Upratovaním výbehu sa zapojili do celoštátneho projektu
22. apríla si každý rok 175 krajín sveta pripomína Deň Zeme. Ministerstvo životného
prostredia pri tejto príležitosti vyhlásilo projekt „Vyčistime si Slovensko“, do ktorého sa,
okrem iných, prihlásila aj súkromná stredná
škola Tercium, a to upratovaním staromestského výbehu pre psov.
Sviatok Dňa Zeme vznikol pred 41 rokmi v
Spojených štátoch amerických z iniciatívy tamojších ekológov. Na globálnom rozmere nabral až v
roku 1990. Vtedy sa na tému recyklácie zmobilizovalo 200 miliónov ľudí zo140 krajín sveta.

A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena domácnosti
B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť
C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu za každý dom
- za každý dom jedno sčítacie tlačivo.

Komplikujú prácu najmä záchranárom
Súpisné aj orientačné číslo musí byť
povinne vyvesené na
viditeľnom mieste každej skolaudovanej stavby. Mnohokrát ide len
o nepozornosť stavebníka a majiteľa, resp.
správcu nehnuteľnosti,
keď po celkovej rekonštrukcii (v Starom Meste prevažne po zateplení fasády) na vyvesenie
čísel jednoducho zabudne.
Stáva sa, že sanitky
a ťažké hasičské autá pre
túto nepozornosť občanov pri výjazde hľadajú miesto zásahu a nie ich vlastným zapríčinením je
ohrozené zdravie a majetok obyvateľov.
V najbližších dňoch sa začína aj
Sčítanie obyvateľov domov a bytov
2011 a sčítací komisári budú pravde-

Vyčistime si Slovensko
V tomto roku pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia SR
projekt v celoštátnom meradle predovšetkým pre
základné a stredné školy s vystihujúcim názvom
„Vyčistime si Slovensko“. Prihlásení dobrovoľníci
si môžu vyčistiť okolie svojich bydlísk, škôl a podobne. Najlepší „čističi“ pôjdu na jeden z troch
rekreačno-vzdelávacích víkendových pobytov.

O výbeh sa starajú
už tri roky
V roku 2008 dala mestská časť
Staré Mesto vybudovať svoj prvý tisícdvesto metrov štvorcových výbeh
pre psov v Mestskom parku. V podstate od jeho otvorenia sa tam o čistotou stará priľahlá súkromná škola
Tercium na Lermontovovej ulici.
„Naši študenti sem chodievajú tak
zhruba päť krát do roka. Najčastejšie tu upratujeme na jeseň, keď padá lístie“ vysvetľuje zamestnankyňa
školy Oľga Čisáriková.
Táto škola sa zapojila do projektu ministerstva práve upratovaním spomínaného výbehu. „Mohli sme dostať aj
pomôcky na upratovanie, ale tie nám už pred časom zakúpilo Staré Mesto, takže sme ich nepotrebovali“ hovorí.
Študenti sa v rozsiahlom výbehu striedali celé
utorkové dopoludnie 19. apríla v desaťčlenných
skupinkách. Pohrabali napadané konáre, priletené

odpadky, vyčistili pieskovisko, umyli aj lavičky
pre psičkárov.
Iniciatívni študenti samozrejme dúfajú, že vyhrajú niektorú z cien a budú môcť ísť so spolužiakmi napríklad na výlet do Bojníc, keďže okolie svojej školy aj staromestský výbeh v parku neupratujú
len v rámci projektu, ale pravidelne celý rok, aj v
zime.
-zr-

Na gazdovanie mestskej časti dohliada finančná komisia
Finančná komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Košice-Staré
Mesto je stálym orgánom miestneho zastupiteľstva bez rozhodovacej a výkonnej právomoci. Je
poradným, iniciatívnym a kontrolným
orgánom miestneho
zastupiteľstva. Má deväť členov poslancov miestneho zastupiteľstva.
Sú to: Mária Galajdová, Ing. Pavol
Hanušin, Ing. Eva Hulmečíková,
Ing. Milan Kováč, Ing. Štefan Lasky, Ing. Jana Lászlóová, MUDr.
Norbert Lukán, PhD., PhDr. Anna
Racková a Ing. Rastislav Trnka.

schválila svoj rokovací
poriadok, pripravila návrh Štatútu finančnej
komisie a návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti
Košice Staré-Mesto o
poskytovaní dotácií z
rozpočtu mestskej časti.
Štatút finančnej
komisie bol schválený
uznesením miestneho
zastupiteľstva, čím bolo vyšpecifikované postavenie komisie, úlohy komisie,
prípravu, priebeh rokovania komisie a
organizačno-technické zabezpečenie
činností komisie. Finančná komisia je
jedinou komisiou, ktorej miestne zastupiteľstvo na základe jej iniciatívy vymedzilo úlohy, teda určilo náplň práce.

Komisia zasadá mesačne. Jej zasadnutia sú neverejné. V roku 2011 komisia

V zmysle štatútu komisia plní najmä
tieto úlohy: vypracováva návrhy a

podnety na riešenie najdôležitejších
otázok života v mestskej časti a predkladá ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku
komisiu informovať, prerokováva a
vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mestskej časti a jeho zmien, k záverečnému účtu mestskej časti a k hospodáreniu a nakladaniu s majetkom mestskej
časti, vyjadruje sa k rozhodovaniu o
organizačných, ekonomických a iných
opatreniach s dopadom na rozpočet
obce, najmä k cenám za poskytované
služby a k návrhom všeobecne záväzných nariadení obce a k ich doplnkom, spolupracuje pri tvorbe návrhov
všeobecne záväzných nariadení a ďalších materiálov, ktoré sa týkajú mestskej časti a kontroluje dodržiavanie
zásad hospodárenia, nakladania a
efektívneho využívania majetku mestskej časti a pritom dbá na jeho plné
účelové využitie, hospodárnosť, úče-

lovosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov rozpočtu mestskej časti. Upozorňuje orgány mestskej časti na nedostatky, ktoré zistí na
svojom úseku a iniciatívne prispieva
k ich odstráneniu. V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami miestneho zastupiteľstva.
Návrh všeobecne záväzného nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti komisia vypracovala s cieľom zvýšiť transparentnosť
pri poskytovaní dotácií z rozpočtu
mestskej časti. Miestne zastupiteľstvo
predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia doposiaľ neschválilo z
dôvodu „údajných“ rozsiahlych pripomienok, ktoré v rozprave neboli bližšie špecifikované, a ani neskôr neboli
komisii oznámené. Dúfam však, že
čoskoro sa nájde vôľa toto nariadenie
schváliť. Ing. Pavol Hanušin v. r.
predseda komisie
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STAROSTA SA ZAOBERAL

Z NAŠICH MATERSKÝCH ŠKÔL

Skládku odpadu súkromná spoločnos O Snehulienke a siedmich
o ds t r á n i k a m a r á t o c h
V rozsiahlom objekte Vozatajských kasární sa okrem nevítaných hostí nachádza aj nie malý a nie jeden kopec odpadu, prevažne stavebného. Spoločnosť Liquidity Trade, ako
jedna z vlastníkov pozemkov, chce odtiaľ odpad zlikvidovať.

Foto na strane:archív

O zdevastovanom areáli bývalých Vozatajských kasární a
neskôr mestského podniku komunálnych služieb sme už neraz informovali. Do štyroch polorozpadnutých budov sa nasťahovali
bezdomovci. Majú tam postele, zakladajú si ohníky, .... Vonkajšie
priestory sú plné odpadu, ktorých pôvodca nie je dodnes známy.
Odpredať a zabezpečiť
Po viacerých stretnutiach a rokovaniach so starostom či na
staromestskom úrade alebo priamo na mieste sa obvodný úrad zaviazal zvyšné pozemky štátu predať súkromníkom a majiteľ už
predaných pozemkov bol vyzvaný k ich vyčisteniu a zabezpečeniu.
Neporiadok nespôsobili, ale zlikvidujú ho
Spoločnosť Liquidity Trade, ako vlastník väčšiny pozemkov,
sľúbila, že odpad nechá odtiaľ vyviezť. V liste, ktorý obdržal miestny
úrad Starého Mesta začiatkom apríla Liquidity Trade informuje, že
spomínaný odpad tam neuložili oni, a že si ani nie sú vedomí, kto to
Jar je už v plnom prúde a s ním aj typické jarné upratovanie.
V staromestských uliciach pomáhajú upratovať aj aktivační pracovníci miestneho úradu. Po zimnom snehu sa tentoraz pustili do
čistenia zelene. Ako prvým pomohli dôchodcom z Garbiarskej.

spôsobil. Nakoľko ide aj o ich pozemky, chcú zabezpečiť jeho likvidáciu čo možno v najkratšom čase, najneskôr do konca mája.
V priestoroch kedysi Vozatajských kasární sa už dávnejšie plánovala výstavba bytov. Po odpredaji zvyšných štátnych pozemkov by sa
tento areál hrôzy a nebezpečia mohol v budúcnosti zmeniť na bytovú
zónu, ako sú tie navôkol.
-zr-

Víťazi recitovali v knižnici
Dvaja vybraní recitátori nielen z Tat-

Preto
chceme
občanov opäť upozorniť, že platný právny
predpis
na úseku
ochrany pred požiarmi § 14 ods. 2) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi
v znení neskorších
predpisov, prísne zakazuje vypaľovanie
porastov, suchej trávy,
ako aj spaľovanie horľavých materiálov a zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k rozšíreniu požiaru.
Občania si nie vždy uvedomujú, že vypaľovaním spôsobujú nielen materiálne škody,
ale aj nevyčísliteľné škody na životnom prostredí a navyše sa týmto svojvoľným konaním
dopúšťajú, priestupku podľa § 61 ods. 4 písm.
f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov, za čo môže

Foto: www.inforoznava.sk

Vypa¾ovanie suchej trávy – najčastejšia
príčina vzniku požiaru

Vypaľovanie suchej trávy je jednou z najčastejších príčin vzniku lesných požiarov. Nie
každý si uvedomuje, aké veľké škody spôsobuje požiar v prírode. Nezriedkavé bývajú
prípady, keď sa ohnivý živel vymkne spod
kontroly človeka. Okrem materiálnych škôd si
často vyberá aj obete v podobe zranených
osôb, alebo ľudského života.
Zo štatistík požiarovosti v posledných rokoch z dlhodobých pozorovaní a porovnávaní
ukazovateľov z hľadiska časového obdobia
vzniku požiarov vyplýva, že časové obdobie
vzniku požiarov má dve kritické doby, a to
predovšetkým v jarných mesiacoch (marec,
apríl, prípadne máj) a v suchých letných
mesiacoch (júl, august, prípadne september).

MŠ Tatranská aj tento
rok zorganizovala školskú
prehliadku v recitácii. Témou tohtoročnej prehliadky
bola rozprávka „Snehulienka
a sedem kamarátov“, pretože v tejto rozprávke
vystúpili so svojím prednesom nie trpaslíkovia,
ale deti zo siedmich tried materskej školy.
Deti sa cítili veľmi dobre, v príjemnej
atmosfére prežili spoločne krásne literárne
dopoludnie.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu až do výšky 331€.
Touto cestou chceme požiadať občanov,
aby v prípade zistenia vypaľovania trávy, toto oznámili na príslušný obecný/miestny
úrad, prípadne na Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, ktoré je kompetentné toto protiprávne
konanie riešiť.
pplk. Ing. Jozef Bodnár
riaditeľ ORHZ-KE

Staromestskí škôlkari zo Zádielskej
spojili návštevu Východoslovenskej galérie s narodeninovou oslavou spolužiačky
Lenky a tvorivou dielňou, kde pre svoju
kamarátku vyrobili krásny darček- obrovskú narodeninovú tortu.
Nebol to prvoaprílový žart, ale Výcho-

Pavol Pristáš,
programátor:
„Ešte som o tom nerozmýšľal.
Viem, že určite niekam chcem ísť,
ale ešte neviem presne kam.“

Pani Magda,
dôchodkyňa:
„Áno, každý rok chodievam v
auguste alebo septembri do Prahy.
Mám tam aj príbuzných.“

Odpovede zaznamenala: Ivana Sopčáková, Fotografovala: Zuzana Rešková

doslovenská galéria sa 1.
apríla naozaj tak trochu zmenila na škôlku. Deťúrence z MŠ
Zádielska prišli poblahoželať
svojej dobrej kamarátke Lenke k narodeninám.
Čože by to bol za kultúrny
stánok, keby sa v ňom nevenovali umeniu, a tak po gratuláciách sa škôlkari pustili do
náročnej práce – výrobe poriadnej narodeninovej torty.
Zmajstrovali ju z papiera, z
valca, rôznych geometrických tvarov a konfiet. Na záver zapálili sviečku, ktorú Lenka
sfúkla.
Krásna tvorivo oslávenecká akcia mala
v sebe ešte niečo zaujímavé – mnoho štvoriek. Škôlkari zo Zádielskej 4, presnejšie zo
štvrtej triedy boli Lenke samozrejme na oslavách štvrtých narodenín.
-red-

Pracujú aj na počítačoch
Kresliť, dofarbovať, ozdobovať sa dá
nielen na papieri, ale aj na počítači. Našim
najmenším to umožňuje špeciálny edukatívny softvér RNA (Revelation Natur Art).
Hodiny informatiky sú realitou na základných a stredných školách už pekných
pár rokov. Keďže počítačová gramotnosť sa
stáva samozrejmosťou, ku „kompjútru“ začínajú sadať už aj deti predškolského veku.
Práve pre tých najmenších sú pripravené špeciálne prispôsobené programy, ktoré už skúšajú aj naše materské
školy v Starom Meste. „Pri odpoludňajších hrách a hravých činnostiach
si dokresľujeme fotky rôznymi efektmi z programu RNA. Tento program
patrí medzi veľmi obľúbené aktivity
na počítači. Deti radi kreslia, obrázky si dopĺňajú pečiatkami v tomto
programe. Sú šikovné, učenlivé a keďže dnešná doba je technicky oveľa
vyspelejšia, tak niekedy mám pocit,

Kvitnúce stromy, lúky, čoraz teplejšie a dlhšie dni sú jasným znamením, že sa blíži najkrajšie ročné obdobie - leto. V minulosti bolo veľkým hitom zbaliť si kufre, navštíviť cestovnú agentúru, kúpiť si výhodný last minute a za dva tri dni hneď aj odletieť k moru. V súčasnosti sa trend trochu zmenil. Nezriedkavo si rodiny kupujú, tiež výhodne, skôr takzvaný first minute, a tak niektorí už
od Vianoc alebo od jari majú letnú dovolenku do bodky zorganizovanú, a preto sme sa pýtali:

Klára Marcinová,
čašníčka:
„Leto budem tráviť pracovne
tu v Košiciach.“

ranskej, ale aj ostatných staromestských
materských škôl následne vystúpili na spoločnej prehliadke vo Verejnej knižnici Jána
Bocatia v Košiciach.
Kultivovaný prejav malých talentov
ocenila porota a diváci potleskom, diplomom, knihou a malým darčekom.
Podujatie pripravili členky klubu literárnej výchovy – učiteľky staromestských
MŠ.
-red-

Aktivační pracovníci
Vyrobili ve¾kú narodeninovú tortu
sú opä v uliciach
Mestská časť Košice-Staré Mesto zamestnáva vedno 21 aktivačných pracovníkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 6 žien sa
prevažne stará o priestory úradu a staromestských organizácií a chlapi,
ktorých pracuje v dvoch zmenách spolu 15, pomáhajú zamestnancom
hospodárskej správy úradu priamo v uliciach.
S veľkým jarným upratovaním pomohli ako prvým v tomto roku
dôchodcom zo Strediska sociálnej pomoci mesta Košice u nás v Starom Meste na Garbiarskej 4. Popadané lístie a konáre v parčíku, zvyškový posypový materiál pri chodníkoch a priletené odpadky pohrabali a zlikvidovali.
Kiež by mohli aktivační pracovníci len pomáhať starším obyvateľom pri skrášľovaní okolia ich bydlísk alebo pri kosení trávnikov.
Mnohokrát však musia upratovať čierne skládky odpadov pri garážach, klčovať kriaky a trhať burinu presahujúcu na verejné priestranstvá zo zanedbaných súkromných pozemkov a podobne.
-zr-

Každoročne v jarnom období sa pre
mnohých ľudí začína záhradkárska sezóna
odstraňovaním starej vegetácie, opadaného
lístia, či suchej trávy. Mnohí za najjednoduchší spôsob považujú vypaľovanie v záhradkách, viniciach, na poli i pasienkoch.
Vypaľujú priekopy pri cestách i železničné
násypy.

Posledný marcový
piatok sa v materskej
škole na Tatranskej 23
recitovalo. Známa rozprávka bola vynovená
nielen samotným názvom, ale aj dejom ...

Vladimír Šimanský,
projektant:
„Áno, idem do Grécka. Asi
pred týždňom som sa rozhodol pre
túto destináciu, sadol som si za internet a vybral som si.“

že sa od detí budem učiť a zdokonaľovať ja“ úsmevne vyhodnocuje projekt digitalizácie predškolských zariadení učiteľka z
MŠ Rumanova.
Bezcieľne brázdenie po internete a hranie nevhodných hier je neželaným efektom
modernej počítačovej doby, avšak špeciálne
vyvinuté programy pre najmenších podporujú ich tvorivosť, logické myslenie a v neposlednom rade ich nadanie.
-zrFoto: wa.easterseals.com

Plánujete už ANKETA
letnú dovolenku?

František Gurský,
dôchodca:
„Ešte ani nie. V lete zvykneme
stále niekam chodiť. K moru už
nie, ale tu niekde na Slovensku
určite áno.“

Martin Varga,
študent:
„Nemám nič naplánované. Leto aj tak zvyknem tráviť väčšinou
doma.“
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„Vyrástla som pred mikrofónom“
Hana Makovická-Hajdová – v
ušiach to meno nejako známo znie,
kde sme to len počuli? Áno, v rádiu
Lumen: „Čítala: Hana Makovická“
alebo v Slovenskom rozhlase: „Réžia: Hana Makovická“ alebo aj po
filme v televízii: „Réžia slovenského
znenia: Hana Makovická.“ Nevidíme obraz, ale poznáme meno. Je hlásené na konci, doslova na konci jednej dlhej a náročnej cesty od rozsiahlej prípravy, študovania textov, nahrávania až
k samotnému dielu.
„Poslucháči si vypočujú krátku rozhlasovú hru, ale za tým je samozrejme omnoho viac ako tých výsledných pár desiatok minút“ hovorí
známa Staromešťanka.
V rozhlase pracuje takmer
od vysokej školy
Obaja rodičia Hany Makovickej
pracovali v rozhlase, aj vďaka tomu veľmi dobre poznala toto prostredie: „Ako
deti sme tam často behávali po chodbách. Bol to môj druhý domov.“ V detstve taktiež chodievala do známej detskej rozhlasovej dramatickej družiny.
Po vysokoškolskom štúdiu na Divadelnej fakulte Akadémie múzických
umení v Prahe nastúpila ako herečka
na päť rokov do Bábkového divadla a
potom do rozhlasu a aj keď je už na
dôchodku, pracuje v ňom sporadicky
dodnes. Rozhlasové hry, pásma, publicistické relácie a iné projekty, ktoré
Hana Makovická režírovala alebo v

nich účinkovala sa snáď za tie
roky ani nedajú spočítať.

Hana Makovická-Hajdová
so svojou vnučkou

Detská rozhlasová dramatická družina je plná talentov
Detská dramatická rozhlasová družina funguje dodnes a
mnoho mladých aj dospelých
hereckých a dabingových talentov „vycepovala“ práve jej bývalá členka Hana Makovická,
ktorá ju v súčasnosti s kolegyňou vedie. „Nedávno Slovenský
rozhlas usporiadal ďalší konkurz do družiny. Prihlásilo sa
nám 100 detí, vybrať sme mohli s ľútosťou len 24 najväčších
talentov.“
Družinu navštevujú deti
zhruba od siedmich rokov, keď
už vedia čítať – bez toho by to
samozrejme išlo oveľa ťažšie.
Horná veková hranica nie je
presne vymedzená, veď potrebujú pri nahrávaní aj 14, 15 ročných.
„Stretávame sa raz týždenne. Najprv
tým novým ukážeme a vysvetlíme ako
to v rozhlase funguje.“ Potom majú
jazykové cvičenia a začnú si spolu čítať pripravený text vybranej rozprávky alebo hry. „Decká sa musia naučiť, že pred mikrofón nepatrí tá naša
známa košičtina“ úsmevne napodobňuje dialekt v detskom podaní.
Práca s deťmi ju nabíja
energiou
Pri práci detskú družinu motivujú
hrou a úsmevom. „Udržať ich pozornosť nie je ľahké, preto zvykneme
otočiť prácu na zábavu. Vtedy sa
ľahšie sústredia.“ Je známe, že práca
s deťmi je veľmi náročná, avšak pre
režisérku Makovickú-Hajdovú určite
nie vyčerpávajúca. „Odjakživa veľmi
rada pracujem s deťmi. Sú to ešte také čisté dušičky, napĺňajú ma život-

ným optimizmom a energiou.“ Samozrejme skúšajú čo si môžu dovoliť. „Niekedy sú to malí čerti, hlavne
tí najtalentovanejší“, ale zároveň sa
učia kolektívnej práci, ohľaduplnosti,
úcte a zodpovednosti aj za druhých.
Deti ale rýchlo rastú a zatiaľ čo
jedni odchádzajú, druhí prichádzajú.
„Mám veľkú radosť, keď vidím ako
naše decká vyrastajú a ako sa im potom darí“ spomína na malých šibalov,
ktorí sa dnes úspešne živia herectvom,
dabingom alebo pracujú v celkom odlišnej profesii, no rozhlas pre nich
ostal dôverným priateľom.
Hana Makovická sa tiež venuje
dabovaniu a réžii v televízii. Ako žartom predznamenala jej kolegyňa, Slovenský rozhlas predbehol dobu a spojenie so Slovenskou televíziou uskutočnili v praxi práve využívaním detí
aj v dabingu. „Práca v televíznom
štúdiu je v mnohom podobná, ale aj

náročnejšia hlavne na pozornosť.
Ale naše deti sa zvyknú s úspechom
súčasne pohybovať v rozhlasových aj
dabingových štúdiách“ dodáva.
Ocenení získala viac
Každý rok sa v Európe konajú
zaujímavé festivaly rozhlasových hier.
„Za taký naj, ktorý som navštívila
považujem festival Prix Italia v Ríme.“ V rámci svojej profesie navštívila aj festivaly v Berlíne, Wroclavi alebo Sofii.
U nás sa organizuje Festival
pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry,
kde sú odprezentované tie najlepšie
hry uplynulého roku, ktoré odzneli v
éteri Slovenského rozhlasu. V Bratislave sa tiež koná špeciálny detský
festival Ex equo, ktorý je pre mnohých režisérov zdrojom nových nápadov pre prácu s malými talentami.
Ocenení za réžiu rozhlasových

Košická mládež s Downovým syndrómom pod vedením Staromešťanky
Lívie Kalmárovej sa zúčastnila na Medzinárodnom festivale v Budapešti

Nie sú len znevýhodnení,
sú zároveò inak obdarovaní

21. marec, prvý jarný deň a predsa ešte deň niečím iným
výnimočný. Je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tí z
nás, ktorí sú tolerantní, vzdelaní a kultúrni, už vedia, že sa
nemusíme báť ľudí s Downovým syndrómom, že sa od
nich nenakazíme, že nikomu neublížia. Neberú, ale dávajú.
Dávajú lásku, radosť a ponaučenie. V strednej Európe je
najväčším festivalom pri príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu Medzinárodný festival v Budapešti. A to
by nebolo, aby nemali Košice, ako kultúrne vyspelé mesto,
ktoré bolo pasované za európske hlavné mesto kultúry, na
tomto festivale svoje zastúpenie.

Vizitka:

Staromešťanka
PaedDr. Lívia Kalmárová je známou osobnosťou košického neziskového sektora v
oblasti výchovy a
vzdelávania mladých
ľudí s mentálnym postihnutím. Sama ako
matka
postihnutej
dcéry Janky svoj život
zasvätila nielen starostlivosti o ňu, ale
ešte ako pracujúca žena svojimi radami

Znevýhodnená košická mládež sa združuje v občianskom
združení ArtEst, ktoré je zároveň umeleckou skupinou venujúcou
sa výtvarnej, literárne dramatickej, hudobnej aj tanečnej činnosti.
Táto činnosť má pre mladých ľudí s hendikepom veľký význam. V
mnohých oblastiach rozvíja kreativitu, zdokonaľuje reč, pohybovú
kultúru, jemnú motoriku. Od začiatku každého projektu až po jeho
výstup vo forme výstavy, divadelného predstavenia, koncertu alebo
najlepšie všetkého dohromady je umožnená intenzívna spolupráca
zdravých ľudí so svojimi znevýhodnenými rovesníkmi.
V tomto období sa inšpirujú najznámejšími Ezopovými
bájkami. V krátkych príbehoch vystupuje veľké množstvo
kladných a záporných postáv, preto ich scénické spracovanie
vyžaduje vždy tvorivý prístup. Najmä pre deti s hendikepom
ponúka širokú škálu uplatnenia v rôznych umeleckých žánroch, počnúc výrobou kostýmov, maľovaním kulís a doplnkov až po tvorivú dramatizáciu v rôznych žánroch.
Pozvánka na medzinárodný festival vyžaduje veľkú zodpovednosť a intenzívnu prípravu. Preto „ArtEstáci“ na týždennom sústredení v Betliari usilovne pracovali, učili sa texty, pripravovali kostýmy, batikovali, šili, vystrihovali, maľovali a hrali sa na líšky, havrana a iné zvieratká, opakovali staré texty, cvičili sa v speve a hre na
hudobné nástroje. Výdatne im v práci pomáhali dobrovoľníci.
V Budapešti prezentovali naše rodné mesto muzikálom Malý
princ od Exupéryho a predstaveniami niekoľkých Ezopových bájok,
ale aj pätnásťminútovým koncertom, ukončeným ako inak roztlieskanou sálou divadla Vígszínház. Viacerí účastníci potvrdili, že takto pekne zahrané a zvládnuté predstavenie sa nevidí tak často. Zatlieskajme im preto aj my, a držme im palce v ich ďalšej činnosti.

pomáhala iným rodičom
pri výchove a zvládaní
svojich postihnutých potomkov.
Pred odchodom do
dôchodku založila roku
2005 občianske združenie
ArtEst, v ktorom sa jej pozornosť plne zamerala na
mládež s mentálnym postihnutím a ich umelecké
vzdelávanie v oblasti hudobnej, výtvarnej, dramatickej a hudobno - pohybovej výchovy.
Jej hlavným mottom je aktivizovať zne-

hier, televíznych seriálov alebo
za réžiu slovenského znenia
filmov, dokumentov a seriálov
získala Hana Makovická viacero, napríklad za rozhlasovú hru
Karola Horáka Ucho alebo za
hru Slepci, za réžiu televízneho
seriálu Chudobní milionári aj
réžiu slovenského znenia úspešného filmu Goodbye, Lenin.
S veľkým záujmom sa
stretli aj projekty detskej dramatickej družiny (muzikálové
rozprávky), pri ktorých hudobne spolupracoval aj Marián
Čekovský alebo nedávne odvysielanie série rozprávok bratov Grimmovcov v Slovenskej
televízii v réžii Hany Makovickej.

predstaviť, čo by bolo ak by som to
nerobila ... môjmu dôchodku hovorím, že som na voľnej nohe.“ Po
chvíli, ale predsa len jednu svoju vášeň prezradila – módu. „Navrhovala
by som oblečenie“ premýšľa elegantná dáma odetá podľa najnovších módnych trendov samozrejme. „V detstve
som mala papierovú bábiku. Stále
som jej niečo vymýšľala, vystrihovala a preobliekala ju.“ V mladosti,
keď ešte nebol v obchodoch veľký
výber, tak si aj čo to ušila. „Raz som
si ušila dokonca kostým, samozrejme
za asistencie zručnejšej priateľky“
Rozmanité ponuky dnešných výkladov Hanu Makovickú veľakrát zlákajú. „Rada študujem všelijaké módne časopisy. Tým krásnym farebným
veciam jednoducho neviem odolať.
Nakupujem aj dcére alebo vnučke.“

Talenty nachádza aj na
recitátorských súťažiach
Sem tam zasadne do komisií Hviezdoslavovho Kubína alebo aj staromestskej už pätnásťročnej súťaže Slovo bez hraníc. „Spomínam si ako sme
mali pred dvoma rokmi na Slove veľmi veľa súťažiacich, a tak sme sa
dohodli, že budú vystupovať maximálne po dve minúty. Prišiel taký
malý chlapček asi prváčik, vyzeral
ako Janko Hraško a nebojácne začal
nám porotcom vysvetľovať, že ako si
on len môže popri recitácii aj tie dve
minúty odpočítavať. Volá sa Alex
Uraz a dodnes spolu pracujeme v našej dramatickej družine“ opisuje
úsmevnú historku o tomto veľkom rétorickom talente.

Vnučka bude asi po nej
Hana Makovická má dve deti,
dcéru a syna. Dcéra sa venuje, okrem
práce, krásnemu športu – jazde na koni, s veľkým nadšením vyrába keramické predmety, opatruje psa Tomáša
a je, podľa maminých slov, skôr pragmatická. Syn je počítačový inžinier a
žije s rodinkou v Belgicku. Veľkú radosť im robí malá jeden a polročná
vnučka. „Dúfam že aspoň v niečom
bude po mne, je tiež veľká parádnica. Náramky jej nesmú nikdy chýbať“ usmieva sa stará mama.
Profesionalita, elegancia a skromnosť- to asi nebude len prvý dojem z
tejto milej Staromešťanky. Práca s
detskou dramatickou družinou je jej
srdcovkou. Nedávajú obraz, dávajú
slová, slová spojené do krásnych príbehov. Obraz nechávajú na fantáziu
každého z nás, avšak niekedy oveľa
prichádzame, že nevidíme akí charizmatickí a šikovní ľudia za tým mikrofónom stoja ...
-zr-

Foto na strane: archív

Narodila sa v Prešove, chvíľu bývala v Bratislave a od desiatich rokov žije v košickom
Starom Meste. Hana Makovická-Hajdová má však odmalička
aj druhý domov – rozhlas. To, že
jej životnou profesiou sa stala
rozhlasová réžia považuje za
akúsi prirodzenú cestu ...

výhodnených tak, aby sa stali nielen pasívnym objektom rôznych dobročinných
podujatí, ale aby aktívne vystupovali,
pracovali a potešili svojou tvorbou a výkonmi väčšinovú zdravú spoločnosť.
Svoje praktické skúsenosti v oblasti
tretieho sektora odovzdáva ďalej - publikuje, prednáša, zúčastňuje sa konferencií aj na medzinárodnej úrovni v rámci
Európskej únie a Visegrádskej štvorky.
Tejto ušľachtilej práci sa neprestala venovať ani po ťažkom úraze jej manžela v
roku 2010, ktorý ostal pripútaný na invalidný vozík a vyžaduje celodennú starostlivosť.
-red-

Keby nie režisérkou,
tak asi návrhárkou
Aké má Hana Makovická popri
svojej práci koníčky? „Moja práca je
môj najväčší koníček. Neviem si ani

ZO ŽIVOTA DENNÉHO CENTRA

Na výstavke dominovali ve¾konočné
motívy

Okrem kraslíc, ktoré si dôchodkyne
poctivo vyrábali v kurze šikovných rúk
Denného centra, a tie boli zastúpené v
najväčšom počte, ponúkli na obdiv aj vyšívané a háčkované obrusy a prestierania.
Hostí zaujal aj tkaný obrus s prikrývkou, ktoré pred 50 rokmi utkala jedna z
našich staromestských senioriek pani Eva.
Na vzoroch obrusov dominovali väčšinou
kvety jari a symboly veľkej noci.
Naše seniorky sú pyšné na svoje
pekné práce a sú radi ak aj nám ostatným tým urobia radosť. Pekné veci stále
potešia dušu človeka a je vidieť, že výČlenky klubu pri výrobe nádherných kraslíc
šivky a ostatné práce boli robené s lásSeniorky z nášho Denného centra sa pre- kou a svedčia o šikovnosti ich tvorcov.
zentovali svojou šikovnosťou a zručnosťou na
Je dobré, že aj v dnešnej dobe „hotových výaprílovej výstavke ručných prác so sezónnou robkov“ vieme oceniť tvorivosť našich žien a ich
tematikou.
ručné práce.
-mg-

V máji plánujú relax, kultúru aj šport
Obdobie jari s prebúdzajúcom sa prírodou
láka aj našich seniorov na vychádzky do prírody, ale aj posedenia vonku.
Nádvorie Denného centra sme s pomocou
aktivačných pracovníkov staromestského úradu
a seniorov vymaľovali, upravili zeleň, vysadili
kvety a tuje. Seniori si tam môžu posedieť, vypiť kávu a porozprávať sa s
priateľmi.
V máji pripravujeme jednodňový
výlet so športovým a turistickým programom na Vinné jazero, guľáš párty na
Bankove a ďalšie vychádzky do prírody.
So spoločenských podujatí plánujeme stretnutie seniorov pri príležitosti
Dňa matiek a taktiež celovečerný program so skupinou Drišľak presnejšie
20.mája v Jumbocentre.
V rámci organizovaného „dňa seniorov“ vo Všešportovom areáli na Juhu vystúpi súbor našich seniorských
orientálnych tanečníc.

Od mája otvárame aj kurz spoločenského tanca pre seniorov. Teší nás, že už teraz je veľký záujem.
Okrem týchto akcií sú pripravené aj ďalšie, o
ktorých sa môžete informovať priamo v Dennom
centre. Taktiež ešte prijímame nových členov do
centra zo Starého Mesta.
-mg-
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Jakabov palác a pseudoštýly (4.-5. jún)

19. storočie bolo už také dynamické
a plné zmien, že kým na jeho začiatku si
paláce stavali ešte šľachtici, na jeho konci to boli už najmä úspešní podnikatelia.

Ako príklad tých druhých možno spomedzi obyvateľov Košíc uviesť rodinu Jakabovú. Postavili si palác, ktorý doteraz nesie ich meno. Pravdu povediac, stavba ich
až tak draho nevyšla, lebo ju projektoval
najstarší syn Arpád a tehly na ňu tiež nemuseli nakupovať ani kradnúť. Traja bratia a
otec boli majiteľmi košickej tehelne. Aby
ich tehly šli dobre na odbyt, tak z nich aj
ako firma stavali. Napríklad budovu Východoslovenského múzea, Štátneho divadla alebo Gymnázia na Kováčskej ulici. Okrem toho ich pri stavbe lacno vyšli aj niektoré
ozdobné prvky, lebo 5 chrličov a 4 dráčiky
(ktoré slúžia ako konzolky pod balkónom)
použili z Dómu, kde ich už nepotrebovali.
Reštaurátori ich totiž práve menili za nové.
Jakabovci chceli bývať neďaleko od
centra a zároveň blízko pri vode a zeleni.
Svoj palác si preto v r. 1899 postavili na brehu čarokrásneho, umelo vytvoreného vodného toku, zvaného Mlynský náhon, ktorý robil z časti Košíc Benátky. Na dôvažok za vodou boli i mestské lúky. Práve takýto výhľad
absolvovali skoro každý deň Arpád, Gejza a
Vojtech, ako aj ich otec Peter až do tridsiatych rokov, keď pripadol mestu.
V r. 1943 na fasádu vedľa vchodu pribudol havran, ktorý má v zobáku prsteň,
čím symbolizuje kráľa Mateja Korvína. Pripomenul tak, že pred 500 rokmi (odvtedy)
sa narodil spomínaný kráľ.
Palác začiatkom apríla 1945 dočasne
dostal toho najprominentnejšieho nájom-

níka. Bol to náš vtedajší prezident Československej republiky Dr. Edvard Beneš.
Vláda v rovnakom čase sídlila v budove
riaditeľstva železníc. Z Košíc sa tak fakticky stalo dočasné hlavné mesto celého Československa a neogotický Jakabov palác sa
mohol cítiť ako Pražský hrad.
To ešte palác (a ani nikto) netušil, že
onedlho z neho komunisti spravia študovňu
marxizmu-leninizmu. Z Mlynského náhonu stihli socialistickí architekti urobiť podúrovňovú (v oboch významoch) hlučnú
cestu a potom Jakabov palác prerobiť na
Dom socialistických obradov. Posledné
páriky sa tam zosobášili po nežnej revolúcii
a odvtedy sa tam len snúbili angličtinári s
angličtinou, lebo tam bola Britská rada. Na
poschodí bola reprezentatívna prijímacia
sieň primátora, kým nedali do poriadku historickú budovu radnice.
Jakabov palác je to prvé, čo uvidia turisti, keď vchádzajú do mesta od železničnej
stanice. Je predohrou ku krásam košickej architektúry. Je taký nádherný, aký si ho len
môže vysnívať a vymyslieť architekt, keď
stavia sám pre seba. Budova hodná prezidenta Československa. Palác, pri pohľade
na ktorý, myslíme na rozprávky. Počas tejto
potulky vstúpite do jeho miestností.
No dovtedy uvidíte a spoznáte všetky
pseudoštýly. Očarujúcu neogotiku, nabubralý neobarok, strohý pseudorománsky
štýl, pompéznu neorenesanciu...
Budovy, ktoré sa tvária, že sú gotické,
barokové, renesančné, či až románske, ale
vôbec také staré nie sú. To len AKOŽE
(PSEUDO).
Milan Kolcun začína potulky v sobotu
(4. júna) o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a

Pozývame Vás na

Program:
* prehliadka budovy úradu
* simulácia práce miestneho zastupiteĐstva v Radniþnej sále
* simulácia sobáša v spolupráci s Matriþným úradom
* sprístupnenie starých predmetov – vystavené staré hodiny
z roku 1935 a z roku 1992, perforovací stroj a ruþný
cyklostylovací stroj
(predchodca dnešných kopírovacích strojov)
* možnosĢ stretnúĢ sa s vedením a pracovníkmi úradu
Našim cieĐom je priblížiĢ prácu a þinnosĢ jednotlivých oddelení a referátov
úradu Mestskej þasti Košice-Staré Mesto a þinnosĢ samosprávy. Ak Vás naša
myšlienka oslovila ste vítaní.
V prípade skupín prosíme o nahlásenie poþtu záujemcov na:
kultura@kosice-city.sk
Dátum: 26. máj (štvrtok) 2011
ýas: od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Miesto: Miestny úrad mestská þasĢ Košice-Staré Mesto,
Hviezdoslavova 7

Foto: fotokosice.eu

Aktuality Máj 2011
20.5.2011 - Kurz: Torty poťahované marcipánom (na kurz je potrebné sa dopredu prihlásiť).
27.5.2011 - MDD so Stonožkou v radničnej sále na Hviezdoslavovej 7 (modelovanie
balónov, maľovanie na tvár, súťaže, detská diskotéka, občerstvenie, bláznenie na trampolíne).
Potrebné zakúpiť si lístky v predpredaji.
NOVINKA - Cvičenie pre tehotné vždy v
pondelok 17:00-18:00

17:00 (17:00 anglicko-slovenský turnus) a
v nedeľu (5. júna) o 14:00, 15:30 a 17:00.
Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po
slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00.
Betka Czimová v nedeľu o 14:30 po
slovensky a 16:00 po maďarsky.
Začiatok každej potulky je pred Štátnou vedeckou knižnicou (Hlavná 10). Info a predpredaj (1,5 €): Informačné centrum MiC v OD Dargov, tel.: 16 186,
www.potulka.sk. Lístky aj na začiatku potulky pred Štátnou vedeckou knižnicou
(Hlavná 10) za 2,99 €.
Ďalšie témy:
7.-8. máj Košice – hlavné mesto
3. júl Židovské Košice
6.-7. august 7 fontán Košíc

Streda
9:00-11:30 Voľná herňa + Zahrajme sa na
škôlku – pre deti od 1,5 r.
15:00-18:00 Voľná herňa
Štvrtok
9:00-11:30 Voľná herňa a tvorivé dielne pre
mamky a pre deti
15:00-16:30 Veľká herňa
16:30-18:00 Malá herňa
16:30 Predpôrodná príprava (kurz trvá 10
týždňov; 1x do týždňa 60-90min.)

Pondelok
9:00-12:00 Kurz Zahrajme sa zdravo
15:00-17:00 Voľná herňa
17:00-18:00 Cvičenie pre tehotné

Piatok
8:30-10:00 Angličtina pre rodičov a deti s
ELC
10:00-12:00 Voľná herňa
10:00-11:00 Angličtina Hocus Lotus pre deti od 1,5 r.
15:00-18:00 Voľná herňa
17:00 Angličtina Hocus Lotus pre deti od
1,5 r.

Utorok
9:45-11:00 Angličtina pre rodičov a deti s
ELC
15:00-17:00 Voľná herňa

Sledujte nás na www.mcstonozka.sk, zaregistruje sa na našej webovej stránke. Registrovaným posielame aktuálne informácie mailom. Nájdete nás aj na FACEBOOKu.

PRAVIDELNÝ PROGRAM:

Predaj
stravných
lístkov pre
dôchodcov
Vážení seniori Starého Mesta,
stravné lístky si môžete zakúpiť
na Miestnom úrade MČ KošiceStaré Mesto v pokladni (na prízemí, číslo dverí 17) medzi 9:00
hod. až 12:00 hod. v nasledujúcich termínoch:
Jún
Máj
2. jún 2011
5. máj 2011
16. jún 2011
19. máj 2011

Kresba: Fedor Vico

PRÁVNA PORADÒA

Kúpa bytu
Otázka čitateľa:
V najbližšej dobe sa chystám kúpiť si byt.
Na čo si mám pri jeho kúpe dávať pozor?

Duchovná starostlivos o chorých – ako posolstvo nádeje
Dôležitým aspektom v starostlivosti o starého chorého pacienta je
pohľad na človeka ako na celok, s jeho biologickými, sociálnymi a spirituálnymi potrebami. Pri vážnom zdravotnom stave, keď už chorý nemá
nádej na vyliečenie sa začína obracať skôr na vieru a spirituálnu stránku života ...

kríži zmieril so sebou človeka. V tomto ponímaní je
pri tejto sviatosti potrebné pochopiť, že spytovanie
svedomia „podľa knižky“ je iba návodom ako neopomenúť hriech. Vyznanie
hriechov nie je výpočet prečinov. Je to verejný prejav ľútosti. Najpodstatnejším
prvkom sviatosti zmierenia ostáva ľútosť a úprimná prosba o odpustenie.

Pri ošetrovateľskej starostlivosti a uspokojovaní duchovných potrieb je
nutné uvedomiť si hlavne to, že život aj v starobe, hoci ohrozený smrťou ostáva Božím darom a staroba a choroba býva často cestou k zrelej viere a
modlitbe. Veriaci chorý človek je pozvaný k prehĺbeniu a upevneniu svojej
viery mimoriadnym spôsobom práve v čase skúšok. V období, kedy fyzické
sily človeku ubúdajú, je pozvaný viac myslieť na duchovné hodnoty. Duchovná starostlivosť v kresťanstve sa realizuje formou pastoračnej starostlivosti. V nedávnej minulosti sme si v našich podmienkach pod týmto pojmom
predstavovali iba návštevu kňaza u starého, chorého a zomierajúceho človeka s takzvaným posledným pomazaním. Tento názor a praktiky ešte aj dnes
naháňajú dokonca veriacim ľuďom skôr hrôzu než by prinášali povzbudenie.
Úlohou duchovnej starostlivosti a pastoračnej činnosti je pomáhať starému
človeku prežívať starobu vo svetle viery. Prostriedkami tejto starostlivosti o
starých a chorých sú: modlitba, sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania
chorých.

Sviatosť pomazania chorých
Sviatosť pomazania chorých patrí medzi ozdravujúce sviatosti. Ježiš
Kristus venoval chorým osobitnú pozornosť. Navštevoval ich, dodával sily.
Prekonal rozšírený názor, že každá choroba je trest za hriechy.

Sviatosť zmierenia
Sviatosť zmierenia v ponímaní kresťanstva znamená obrátenie svedomia
človeka k Bohu, ktorý svoju milosrdnosť prejavil tým, že krvou vyliatou na

Tvorivé dielne:
5.5.2011 Šperky z kryštálovej živice
12.5.2011 Výroba domáceho mydla
19.5.2011 Maľovanie na textil
26.5.2011 Kvetináč s mozaikou

17:15 STONOŽKY Zahrajme sa na tanec
pre deti 2-5 r.

OZNAM

ZDRAVOTNÁ PORADÒA

Modlitba
Choroba poskytuje človekovi možnosť obzrieť sa na svoj prežitý život. V tejto fáze života ho znepokojuje skutočnosť, že zostáva dlžný niečo
sebe, svojmu vlastnému životu, svojim blízkym a okoliu. Pociťuje potrebu,
aby ho niekto vypočul a potrebuje hlavne poskytnutie útechy a nádeje. V
modlitbe človek prejavuje svoju radosť, svoje spomienky, ale sa aj dokáže
vyžalovať, prejaviť ľútosť a poprosiť o odpustenie. Modlitba znamená zmierenie sa človeka so svojou duchovnou, sociálnou a telesnou realitou.

Materské centrum Stonožka - Košice,
www.mcstonozka.sk, mcstonozka@mcstonozka.sk
Kontaktná osoba: Ing. Natália Nigutová, tel.č.: 0908 383844
Pobočka Staré Mesto: Hviezdoslavova 7, Košice (budova radnice Starého Mesta)
Pobočka Juh: Milosrdenstva 4. Košice
Vstupné: 1 € dospelý, 0,.5 € dieťa

Je jasné, že práve pastorácia starých a chorých v oblasti zdravotníctva
musí čerpať potrebnú duchovnú silu, aby mohla účinne ľudí posilňovať a pomáhať im pochopiť spásnu hodnotu ich vlastného utrpenia.
Sestrička Terezka Tomaštíková
a sestry Božského Vykupiteľa

INZERCIA

V prvom rade si treba predovšetkým určiť
akou formou resp. cez koho si určitý byt vyberiete a následne prejavíte záujem ho kúpiť.
Možností je tu niekoľko, ale spravidla sa využíva možnosť kúpy nehnuteľností prostredníctvom realitnej kancelárie, alebo to skúsite vlastnými silami. Rozhodne druhú možnosť neodporúčam pokiaľ s tým nemáte skúsenosti a dostatočné znalosti. To však neznamená, že sa táto
možnosť vylučuje, avšak trendom vo svete a už
aj u nás je predaj či kúpa prostredníctvom realitných kancelárií. V neposlednom rade trh ponúka možnosť využiť aj služby advokátskych
kancelárii, ktoré môžu významnou mierou eliminovať možné negatívne dôsledky pri riešení
kúpy/predaja nehnuteľností. Táto možnosť prichádza do úvahy v podstate pri každom obchode, kde nie je potrebné oslovovať realitnú kanceláriu, pretože už nehnuteľnosť máte vybratú a
jediné čo potrebujete je tzv. právna istota.
V prípade že sa rozhodnete pre realitnú
kanceláriu určite dávajte pozor na niektoré skutočnosti, pretože nie každá spolupráca s realitnou kanceláriou musí byť zárukou serióznosti.
Dopredu si preverte, ktorú realitnú kanceláriu si
vyberáte, alebo ktorá Vám svoje služby ponúka. Odporúčam vyhýbať sa realitným kanceláriám, ktoré nemajú kamenné sídlo, vyvíjajú
na Vás tlak, aby ste zložili zálohu, aby ste podpisovali zmluvy bez toho, aby ste si ich mali
možnosť prečítať alebo ak dochádza k problémom v komunikácii už od počiatku Vašej spolupráce. Rovnako využite prístupné prostriedky na preverenie realitnej kancelárie ako naprí-

klad obchodný register, asociácie realitných
kancelárii, prípadne aj rôzne internetové fóra a
diskusie. Nebojte sa osloviť advokáta, ktorý sa
venuje tejto oblasti. Predídete tým pochybnostiam a získate istotu, že Vaša kúpa nebude mať
dôsledky pre Vás nepriaznivé.
V prípade kúpy cez realitnú kanceláriu vopred dohodnite podmienky, za ktorých budete
môcť nadobudnúť vlastníctvo k danej nehnuteľnosti. Žiadajte presnú špecifikáciu kúpnej ceny nehnuteľnosti, aby ste predišli nepredvídateľným poplatkom a navyšovaniu celkovej ceny za Vami vybranú nehnuteľnosť.
Nespolupracujte s realitnými kanceláriami,
ktoré Vás presviedčajú, aby ste vyplatili celú
výšku kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy.
Riskujete, že kataster na Vás byt neprepíše,
pretože môže vyjsť najavo, že daná nehnuteľnosť trpí závadou. Novým vlastníkom sa
stávate až vtedy, keď katastrálny úrad povolí
vklad jeho vlastníckeho práva do katastra, preto je tento krok veľmi dôležitý, aby ste neprišli
v dôsledku neserióznosti realitnej kancelárie o
svoje peniaze.
Serióznosť zo strany realitnej kancelárie je
preukázaná ak Vám ponúkne možnosť zložiť
peniaze buď do bankovej alebo notárskej úschovy, pričom banka alebo notár ich uvoľnia
pri predložení listu vlastníctva vystaveného na
nového majiteľa. Tým budete mať zaručenú garanciu pre Vás, že pokiaľ kataster vklad nepovolí, neprídete o svoje peniaze a v takom prípade Vám banka alebo notár peniaze vráti.
Na otázku odpovedal Mgr. Tomáš Tomčovčík, právnik z advokátskej kancelárie Tomáša
Malinovského so sídlom na Hviezdoslavovej 7,
t.č.: 0907 638 899, ktorého môžete kontaktovať v prípade ďalších otázok.

Niekedy plynie život ako krásna melódia, niekedy ako ťažký boj, ale nikdy nezabúdaj, že je len jeden a je tvoj! JOHN LENNON
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Snehová kráľovná mala premiéru

¼ADOVÝ HOKEJ V MODERNOM VÝTVARNOM UMENÍ +
STARÉ A SÚČASNÉ MESTO NA FOTOGRAFIÁCH +
MA¼BY S KOŠICKÝMI MOTÍVMI
Hokejom nežije v týchto dňoch iba zimný štadión, ale celé naše
mesto. V kultúrnom zariadení našej mestskej časti napríklad prebieha výstava umeleckých diel s tematikou najobľúbenejšieho zimného
športu.
Na výzvu nášho múzea z decembra 2010 zareagovalo 28 umelcov s 52
prácami a po výbere postúpilo do „finále“ 25 malieb, inštalácií, fotografií, počítačových grafík a videoprogramov od 12 autorov. Kurátor Peter
Tajkov uprednostňoval diela, ktoré spĺňajú kritéria súčasného, moderného
umenia, nie sú statické ale dynamické, sú vtipné a svojim spôsobom analyzujú rôzne stránky hokeja. Táto výstava potrvá do 22. mája a podľa záujmu verejnosti – respektíve v prípade úspešného účinkovania našich hokejistov na majstrovstvách sveta – aj dlhšie...
V rámci tohoročných osláv Dňa mesta Košice ponúkame našim návštevníkom aj ďalšie dve výstavy. Košický fotograf René Fabini na čiernobielych fotografiách súboru pod názvom Metamorphosis konfrontuje
minulosť a súčasnosť niektorých objektov mesta – napríklad železničnú
stanicu z roku 1932 a 2010, Jakabov palác s Mlynským náhonom zo začiatku a konca minulého storočia. Košické motívy je názov komornej výstavy
miestnej maliarky Eleny Drabantovej. Autorka nie je profesionálnou výtvarníčkou, ani rodenou Košičankou, no žije tu od roku 1962 a naše mesto
jej tak prirástlo k srdcu, že témy väčšiny jej malieb tvoria historické budovy Košíc. Dňa 8. mája tieto výstavy budú súčasťou programu Otvorených
dverí a návštevníci ich budú môcť vidieť bez zaplatenia vstupného.
Na deň 14. mája pripravujeme v rámci celosvetovej Noci múzeí a galérií rôzne programy. Záujemcom budú k dispozícii od 17.00 do 01.00
všetky aktuálne výstavy. Výtvarník Ladislav Tverďák sa chystá od 18.00
do 22.00 vyhotoviť rýchloportréty návštevníkov múzea. V tom istom čase

Foto: Štefan Schmidt

Z PROGRAMU MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA

budeme premietať dokumentárne filmy košickej producentskej
spoločnosti ATARAX
o troch východoslovenských výtvarníkoch,
konkrétne o Márii
Spoločníkovej, Jánovi
Mathém a Dušanovi
Pončákovi. Na 22.30
je plánovaný Predpolnočný komorný koncert Košického kvarteta (Milan Kyjovský
– husle, Štefan Demeter – husle, Peter Olejár – viola, Milan
Červenák – violončelo) a jeho hostí (Júlia
Burášová – flauta, Zuzana Greková – hoboj, Henrich Kristmann – klarinet). V
Maľba Jána Vasilku
ich podaní odznie niekoľko skladieb od
W.A. Mozarta. Vstupné na Noc múzeí a galérií je spoločné pre všetky
múzeá a galérie v meste a bude stáť 1 €.
Mgr. Jozef Gazdag
riaditeľ MVL

Milénioví divadelníci vystupovali v Trebišove
bomír Grega) obviňujú vdovu Lucreziu zo
zvádzania ich manželov. V závere hry vyjde najavo čisto obchodný úmysel stretnutí
pánov s dámou.

Seniori zo staromestského divadelného súboru Milénium vystúpili 14.
apríla na krajskej súťaži XIV. Divadelný Trebišov s Goldoniho Žiarlivými ženami. Za herecký výkon bola ocenená
Viera Adamčová.

Získali cenu za herecký výkon
S Goldoniho Žiarlivými ženami sa divadelníci predstavili aj na malej krajskej
scénickej žatve ochotníckych divadelných
súborov XIV. Divadelný Trebišov v polovici apríla. Súťažili mládežnícke divadlá
aj seniorské súbory.
„Mali sme veľký úspech tak u obecenstva ako aj u kritiky. Cenu za herecký výkon
získala naša divadelníčka Vierka Adamčová“ pýši sa režisérka divadielka Brigita Bobulová. Okrem ocenenej zlatníkovej ženy
porota pochválila výber hry, scénu a réžiu,
kostýmy aj výkony ostatných hercov.

Začali pre deviatimi mesiacmi
Ochotníci nielen zo Starého Mesta už
od augusta minulého roku poctivo navštevujú divadelný krúžok pod odborným vedením Brigity Bobulovej. Desiatka seniorov sa prvý krát verejne predstavila v novembri premiérou hry talianskeho dramatika 18. storočia Carla Goldoniho Žiarlivé
ženy.
Príbeh sa odohráva počas maškarného
sprievodu v Benátkach, keď ženy obchodníka a zlatníka (stvárňuje ho starosta Ľu
MÚ - Referát kultúry a športu
Hviezdoslavova þ. 7, 040 34 Košice
t. þ. 055/ 68 27 136

PRIHLÁŠKA
I. turnus 11. júl – 15. júl 2011
II. turnus 18. júl – 22. júl 2011

Adresa: ...................................................................................................................................
Dátum narodenia: ..................................................................



Tel. kontakt: domov: ............................................................
práca: ..............................................................
Mail:
Príchod do tábora: sám – sama / v doprovode (meno):
.............................................................................................

Dôležité upozornenia rodiþov na zdravotný stav, zvyky a zvláštnosti dieĢaĢa:

Súhlasím s podmienkami prímestského tábora a poskytnutím osobných údajov pre administratívne
úþely podĐa príslušného zákona o ich ochrane. Do doby vyhodnotenia tejto akcie. Súhlas je možné
odvolaĢ písomne.

V Košiciach, dĖa .................
Podpis rodiþa ............................
__________________________________________________________________________
Viac informácií o detskom tábore získate na stránke www.kosice-city.sk, e-mailom:
kultura@kosice-city.sk alebo telefonicky: 055/68 27 136 !



............................................................................................

28. apríla sa večerným otváracím
ceremoniálom oficiálne začali Majstrovstvá sveta v ľadovom hokej 2011
v Košiciach. Od tohto momentu sú
osvetlené aj najväčšie pamiatky na
Hlavnej ulici.
Pred dvoma mesiacmi písomne požiadal starosta mestskej časti Staré Mesto predsedu predstavenstva najväčšieho
východoslovenského distribútora energie VSE, a.s. Norberta Schürmanna o
opätovné nasvietenie Dómu sv. Alžbety.
Kvôli šetreniu svietil len príležitostne
Od roku 2006 bol dóm večer a v
noci vysvietený desiatkami reflektorov,
avšak minulý rok v rámci šetrenia sa

15. apríl je len jediný deň v roku, kedy ľudia pripnutím žltého kvietka narcisu vyjadria spolupatričnosť, pomoc i nádej ľuďom, do života ktorých zasiahla rakovina ...

Zdravotná poisĢovĖa: ............................................................

O krúžok aj predstavenia
je veľký záujem
Malých i dospelých divákov na hre
zaujalo okrem hlavného posolstva lásky medzi súrodencami, ktorá víťazí nad
zlom, aj zaujímavé a veselé stvárnenie
rozprávky jej režisérkou dotvorené scénou, ktorú si sami herci menili medzi
jednotlivými pasážami.
Mnoho vystúpení za sebou a už teraz
veľký dopyt košických základných a materských škôl na predstavenie Snehovej
kráľovnej v máji sú len dôkazom dobrej
myšlienky starostu mestskej časti založiť
Divadielko pod vežou, v ktorom vyrastá
mladá generácia nadaných umelcov. -mg-

Kultúrne pamiatky na Hlavnej sú osvetlené

Narcisy predávali aj žiaci
z našej mestskej časti

Meno a priezvisko: ................................................................................................................

Odchod z tábora: sám – sama / v doprovode (meno):

Herci profesionálne vyrástli
Predstavenie režírovala herečka
Štátneho divadla v Košiciach Beáta
Drotárová tak isto ako režírovala predchádzajúce úspešné rozprávkové hry divadielka Popolušku a Snehulienku a sedem trpaslíkov.
Za tie necelé tri roky čo Divadielko
pod vežou funguje 21 malých talentovaných hercov
vyrástlo nielen do výšky, ale
aj umelecky. Predstavenie
Snehovej kráľovnej je toho
dôkazom. Herecky vynikli
hlavne postavy stvárnené
Ondrejom Matejom v hlavnej úlohe rozprávkara, Emkou Kristmannovou ako malou zbojníčkou, ale aj Zuzkou Bednárovou ako Snehovou kráľovnou. Samozrejme
chválime aj všetkých ostatných hercov, ktorí boli úžasní a po každej stránke zohratí ako správny kolektív.

Už skúšajú novú hru
Od nového roku začali milénioví ochotníci
nacvičovať ďalšiu, trochu vážnejšiu, hru Terézie
Vansovej Svedomie. „Je to pekná, ale ťažká hra,
predsa je to len dráma“ opisuje režisérka. Pôjde o
zápletku mileneckého trojuholníka z vidieckeho
prostredia, vraždu a následne ohlasy svedomia.
Viac zatiaľ neprezradíme!
-zr-

do 3. staromestského letného tábora
Termín:

Divadielko pod vežou uviedlo 14.
a 15. apríla 2011 prvú a druhú premiéru rozprávkovej hry s pesničkami od
H. CH. Andersena Snehová kráľovná, ktorá patrí k trojlístku obľúbených klasických rozprávok spolu s
Popoluškou a Snehulienkou.

Rakovina je choroba, ktorej môžeme prevenciou a vhodným životným štýlom predísť, ba v
mnohých prípadoch aj úspešne liečiť. Tento deň sa v mnohých mestách po celom Slovensku konali dobrovoľné finančné
zbierky.
Aj žiaci a zamestnanci
zo staromestskej základnej
školy na Masarykovej ulici
sa už po ôsmykrát zapojili do
tejto výzvy. Dievčatá, členky žiackeho parlamentu,
pod vedením učiteľky Polaškovej zorganizovali dobrovoľnú zbierku.
Deti otvorili svoje srdiečka a dokázali, že im nie sú
malí onkologickí pacienti ľahostajní. Vyzbierané peniažky
(149 eur) škola zaslala na oddelenie Detskej onkológie v
Košiciach. Všetkým darcom
srdečne ďakujeme!
-red-

nočné osvetlenie tejto kultúrnej pamiatky počas bežných dní vypínalo. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji ale
prilákajú do Košíc mnoho zahraničných
turistov a vkusne osvetlená katedrála
(ako to bolo aj v minulosti) v nich zaiste nechá dobrý dojem.
Nielen cez majstrovstvá, ale aj po nich
V rámci príprav osláv majstrovstiev
a súčasne Dňa mesta Košice sa však podarilo znovu osvetliť nielen dóm, ale aj
ostatné historické pamiatky na Hlavnej:
„Od momentu keď sa večer zapína verejné osvetlenie až do polnoci bude
osvetlený aj erb za Dolnou bránou, Dóm
svätej Alžbety, Štátne divadlo a Immaculata“ informoval mestskú časť zamestnanec Správy komunikácií mesta Košice. Pamiatky ale nebudú svietiť len
počas obdobia majstrovstiev, mesto
ich plánuje osvetľovať aj po nich.
Príďte na Hlavnú
V centre Košíc nás čaká rušný
kultúrno-športový máj s množstvom
sprievodných podujatí organizovanými samosprávou mesta a mestských častí, preto všetkých srdečne
pozývame na staromestskú Hlavnú
ulicu!
-zr-

V Košiciach sa opä
konala Medzinárodná
klavírna súaž
Táto významná umelecká udalosť organizovaná ZUŠ Márie Hemerkovej na Hlavnej ulici v Košiciach prebiehala 7.-10. apríla už
po dvanásty krát.
Súťaž medzinárodného významu s
málo významným docenením Košičanov. Čo ešte atraktívnejšie sa dá na poli umenia vidieť ako mladých talentovaných klaviristov z 15 krajín? Dokonalé výkony, ktoré udivovali len časť
zúčastnených pedagógov a pomerne
málo poslucháčov. Možno preto, že
vstup na všetky podujatia bol zdarma.
Tak aspoň poďakovanie košickým účastníkom: Dušanovi Žigovi,
p. učiteľke F. Tholtovej za 3. miesto
v druhej kategórii, Patrikovi Hermanovi, p. učiteľke K. Barčovskej.
Vďaka patrí aj vedeniu školy a organizátorom tejto obdivuhodnej súťaže.
Mgr. Ľubomír Varínsky
poslanec MZ MČ Košice-Staré Mesto
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