
Vandalizmus a bezdomovci
Ešte v roku 2009 sa ponosoval

zástupca vlastníkov bytov paneláku
na konci Kuzmányho ulice Jozef Pi-
lár, že okolie budovy Ústredia práce,
soc. vecí a rodiny nie je vôbec osvet-
lené. Na schodíkoch tam dlho do no-
ci vysedávali mladí a popíjali, asociá -
li vyberali kontajnery a ani autá tam
neboli v bezpečí. 

Za pár mesiacov sa s podobnou
žiadosťou obrátili na miestny úrad aj
obyvatelia Dargovskej. Tí poukazo-
vali na neosvetlený susediaci chodník
a bezdomovcov, ktorí tam spávali pod
kríkmi. Staromestská samospráva pri-
sľúbila, že osvetlenie zabezpečí.

Investíciu zdržiavali 
najmä rozhodnutia

Pozemky pod parkoviskom a
spojovacím chodníkom patria mestu,
a tak keď chcela mestská časť inve-
stovať do osvetlenia, musela si po-
zemky dočasne prenajať. K výstavbe
verejného osvetlenia bolo potrebné aj
stavebné povolenie a územné roz-
hodnutie. 

Investíciu do osvetlenia Zádiel-
skej staromestskí poslanci schválili v
júni v rámci prijatia tohoročného roz-
počtu a tak úrad začal hneď s vyba-
vovaním povolení. Územné rozhod-
nutie bolo schválené v júli a stavebné
povolenie v septembri. Medzičasom
vyhlásila mestská časť výberové ko-

nanie na dodávateľa osvetlenia. Do
prvého kola sa prihlásil len jeden, do
druhého dvaja, avšak obe ponuky vy-
soko presahovali plánované náklady
schválené v rozpočte. Napokon úrad
oslovil priamo troch dodávateľov.
Výrazne najnižšiu cenovú ponuku
dodala spoločnosť ROJA s.r.o, na zá-
klade čoho bola vybraná.

Už sa nemusia obávať
S výstavbou parkoviska sa zača-

lo praktický pár dní po získaní všet-
kých povolení. „Starosta sľúbil, že
toho roku tu bude svetlo a poze-
rám, že sa na tom už robí“ tešila sa
v októbri obyvateľka Dargovskej 3
Elena Janšová. Podľa projektu boli
osadené dve sedemdesiat wattové
svie tidlá pri parkovisku a tri päť desiat
wattové pozdĺž spojovacieho chod-
níka. Svetlo bolo zapojené do skúšob-
nej prevádzky začiatkom novembra a
kolaudácia prebehla pár dní po tom.

Takmer polročná cesta plná pre-
kážok a „papierovačiek“ je nakoniec
úspešne ukončená a v čase, keď sa
dni skracujú a vonku sa rýchlo stmie-
va sa už domáci nemusia báť tadiaľ
prechádzať či tam zaparkovať autá. 

Investícia do osvetlenia bola v
tomto roku najväčšou staromestskou.
Celkové náklady na výstavbu ve-
rejného osvetlenia vrátane projekto-
vej dokumentácie vyšli samosprávu
na takmer 7 300 eur. -zr-

Staromestské listy
Informačný spravodajca mestskej časti Košice - Staré Mesto

OBSAH VYDANIA

Parkovisko a chodník sú konečne 
osvetlené

Päť stĺpov verejného osvetlenia zvýši bezpečnosť ľudí a zaparkovaných áut na Zádielskej

Kvetiny a knihy sú pre  mnohých ľudí  práve tak 
dôležité ako denne chlieb. Honoré de Balzac

Pribudli nové 
dopravné značky

Program Vianoc 
v Starom Meste

Všetky naše MŠ 
budú samostatné 
právne subjekty 

November 2011 číslo 9

Zdevastované múriky na Svätoplukovej sú už niekoľko
rokov dilemou mestskej časti. Zbúrať alebo zachovať? Staro-
mestský starosta sa s pamiatkarmi dohodol na kompromise,
ku ktorému sa teraz majú možnosť vyjadriť domáci.

Komplex troch blokov na Svätoplukovej 9 až 27 je lemovaný
pozdĺžne aj medzi samotnými bytovkami asi metrovým múrikom
so zábradlím. Múriky sa rokmi začali rozpadávať a ich kovové zá-
bradlie pomaly „mizne.“ Okrem zlej estetickej stránky na múri-
koch vysedávajú mladí s fľaškami v rukách alebo prostitútky.

Domáci už dávnejšie žiadali mestskú časť o ich rekonštruk-
ciu alebo odstránenie, a preto s nimi zvolal starosta už nie jedno
stretnutie, na ktorom sa nevedeli jednohlasne dohodnúť či zdeva-
stované múry zbúrať alebo radšej opraviť. Dotknutá oblasť sa ne-
nachádza priamo v mestskej pamiatkovej rezervácii historického
centra Košíc, ale stále je v jej ochrannom pásme, takže zbúranie
by nebolo také jednoduché.

Nadväzujúc na korešpondenciu medzi staromestským a Kraj-
ským pamiatkovým úradom bolo v utorok 8. novembra zorgani-
zované ďalšie stretnutie priamo na mieste. Samospráva by chcela
múriky nahradiť výsadbou okrasnej zelene, napríklad buxusom,
avšak na ich výstavbu bola použitá vzácna kamenina, ktorú by
chceli naopak pamiatkari zachovať. 

Požiadavky samosprávy o nahradenie vonkajších múrov ze-
leňou, aby to tam bolo krajšie a nesedeli tam „sociálne pracov-
níčky“ a snaha pamiatkarov o zachovanie múrika sa dá skĺbiť.
Obvodové oplotenie by sa rozobralo a vysadila by sa tam zeleň.
Zachovali by sa múriky medzi blokmi a na ich rekonštrukciu by
poslúžila kamenina z tých odstránených vonkajších.

Ku kompromisu, na ktorom sa dohodli pamiatkari so staro-
stom sa v týchto dňoch majú možnosť vyjadriť aj dotknutí oby-
vatelia spomínaných bytoviek prostredníctvom anketových líst-
kov, ktoré im miestny úrad doručil. -zr-
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Staromestská samospráva ani tento rok
nezabudla na svojich obyvateľov a organi-
zácie, ktorí pomáhajú druhým a prispievajú k
rozvoju či dobrému menu mestskej časti aj ďa-
leko za jej hranicami.

Od roku 2007 pravidelne v novembri oceňu-
je miestne zastupiteľstvo a starosta našej mest-
skej časti osobnosti a kolektívy zo Starého Mesta.
Vrátane tohto, trochu jubilejného piateho ročníka
bolo ocenených vedno tridsať Staromešťanov a
desať kolektívov z tejto mestskej časti. Medzi lau-
reátmi uplynulých ročníkov nechýbali zástupco-
via a kolektívy z cirkví, z organizácií pre pomoc
sociálne slabším a seniorom, dodnes aktívni špor-
tovci, medicínske a vedecké špičky, umelci či uči-
telia. „Vaša skutočná a poctivá práca, odvaha a
nebojácnosť v čase totality, športové výsledky či
umelecké majstrovstvo nech sú pre nás nielen
vzorom, ale každodenným impulzom byť lepší
vo svojej profesii“ prihováral sa starosta vzácnym
hosťom v úvode tohoročnej slávnosti, 16. novem-

bra v priestoroch radničnej sály staromest-
ského úradu.

Aj v piatom ročníku boli ocenení šies-
ti jednotlivci a dva kolektívy. Cenu miest-
neho zastupiteľstva získal PaedDr. Mgr. art.
Július Klein za významný podiel na rozvo-
ji hudobného života v našom meste a za pe-
dagogickú činnosť, Karol Vojtaník za ak-
tívny podiel na rozvoji kanoistiky a turisti-
ky a za celoživotnú športovú činnosť, Bar-
tolomej Cisár za osobitú fotografickú a
výstavnú činnosť a kolektív Arcidiecéznej
charity v Košiciach za zabezpečovanie so-
ciálno-charitatívnych služieb a za pomoc
pre ľudí bez domova. Starosta mestskej
časti ocenil RNDr. Oľgu Bodnárovú za
pôsobenie v oblasti prevencie a starostli-
vosti o zdravie, prof. PhDr. Karola Horáka
CSc. za dramatickú tvorbu, pedagogickú a
vedeckú prácu, Mgr. Ota Saba za úspešnú
prezentáciu Kancelárie prezidenta v Koši-
ciach a za aktívnu prácu  na úseku vodného
póla v Československu a kolektív Fonoklu-
bu Košice za dlhoročné aktivity v oblasti
kultúry a šírenia kvalitnej hudby. 

„Je to ocenenie nielen mňa, ale pre
všetkých, s ktorými pracujeme už vyše štyridsať
rokov v kanoistickom športe a turistike“ nezabu-
dol na brata a kolegov Karol Vojtaník. „Povzbudi-
lo nás to do ďalšej každodennej práce a pomoci
sociálne odkázaným“ povedala Jana Cárová, ktorá
prevzala ocenenie za kolektív Arcidiecéznej chari-
ty v Košiciach. „Za všetko čo som v živote vyko-
nala môžem ďakovať manželovi a mojej rodine.
Stáli pri mne i v ťažkých chvíľach a bez nich by
som to určite nedokázala“ nezabudla najznámejšia
košická bylinkárka Oľga Bodnárová na svojich
príbuzných. „Sme banda, ktorú štyridsaťpäť ro-
kov nespája kariéra, ale hudba. Dá sa povedať, že
aj myšlienka košického rádia vznikla práve u nás
vo Fonoklube“ spomína Žigmund Szathmáry, kto-
rý prevzal ocenenie za toto združenie.

V kultúrnom programe, čo slávnosť sprevá -
dzal vystúpili talentovaní muzikanti a speváci zo
Základnej umeleckej školy so sídlom na Jantáro-
vej ulici. Oceneným blahoželáme a za ich prínos
pre spoločnosť ešte raz ďakujeme. -zr-

Udelili verejné ocenenia osobnostiam
a kolektívom Starého Mesta

Laureátka RNDr. Oľga Bodnárová, 
najznámejšia košická bylinkárka
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Obyvatelia paneláku na Kuzmányho 31-33 a na
Dargovskej 3 žiadali staromestskú samosprávu, aby
zabezpečila osvetlenie parkoviska a chodníka pozdĺž
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na Zádiel-
skej ulici. Svetlo bolo pred pár dňami zapojené.

Mestská časť Košice-Staré Mesto už po šestnástykrát pripravila recitač -
nú súťaž v slovenskom, ale aj rodnom jazyku. „Magické dátumy“ 21.11. a
22.11. 2011 patrili Slovu bez hraníc. 

Ruština aj rómčina
Pondelok 21. novembra sme začali poéziou a v utorok zaznela próza. Predstavilo

sa takmer stosedemdesiat recitátorov v rozmanitých kategóriách, a to od najmenšieho
päť ročného až po šesťdesiat osem ročnú súťažiacu. Sobášnou sieňou staromestského
úradu zaznel slovenský, maďarský, anglický, český, ale aj ruský či rómsky jazyk. 

Hodnotili každú kategóriu osobitne  
Tento rok v porote zasadli herečka a staromestská poslankyňa Mgr. art. Ľu-

ba Blaškovičová, spevák, herec a moderátor Gejza Tóth a do tretice taktiež herec
Peter Dudáš – tí sa zamerali na poéziu. Prózu hodnotili herečka Mgr. art. Beáta
Drotárová, známy košický sprievodca a stredoškolský profesor PhDr. Milan Kol-
cun  a taktiež profesor PhDr. László Maté.

Po minuloročnej pozitívnej odozve aj tento rok porotcovia hodnotili každú
kategóriu zvlášť a ak bol záujem, aj jednotlivcov. Odznela konštruktívna kritika,
ale i slová uznania a povzbudenia. Hodnotila sa úroveň prednesu, výber textu a
celkové stotožnenie sa s textom či samotný prejav. Boli to cenné rady pre súťa-
žiacich. Tento rok bola silnejšia a výraznejšia poézia a to skoro vo všetkých ka-
tegóriách. Objavilo sa  množstvo recitátorských talentov, na ktorých vidieť prácu
a podporu učiteľov, ale aj rodičov. 

Najlepší vystúpili v galaprograme
Spolu bolo ocenených tridsaťštyri šikovných recitátorov, ktorí získali zau-

jímavé ceny. Ich slávnostné odovzdávanie sa konalo v piatok podvečer 25. no-
vembra tradične v radničnej sále miestneho úradu, na ktorom vystúpili víťazi pr-
vých miest. Galaprogram recitátorských talentov bol otvorený nielen pre víťazov
a súťažiacich, ale aj pre širokú verejnosť. -is-

Ob¾úbená celomestská sú�až
prilákala množstvo recitátorov
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SPOVEDÁME POSLANCOV MIESTNEHO ZASTUPITE¼STVA KOŠICE - STARÉ MESTO

VIANOČNÝ PROGRAM V NAŠEJ MESTSKEJ ČASTI

27. novembra 2010 si Starome-
šťania zvolili svojich poslaneckých
zástupcov do našej samosprávy.
Uplynul rok od volieb, a tak opäť
začíname spovedať poslancov v na-
šej pravidelnej rubrike. Ako prvého
sme oslovili Jána Šimka. Má 40 ro-
kov a kandidoval za politickú stra-
nu Smer-SD. Ide o jeho prvé voleb-
né obdobie.

Čo Vás podnietilo k vstupu do
komunálnej politiky?

Súčasná situácia v obvode, v kto-
rom som kandidoval, nakoľko za
predchádzajúce volebné obdobia sa v

oblasti ulíc Haviarskej, Masarykovej,
Lomenej ulice a ich okolia nič pod-
statné nezmenilo.

Máte krédo, ktorým sa ako politik
riadite? 

Nezabúdať na pomoc sociálne
slabším.

Aká bola Vaša najväčšia predvo-
lebná priorita?

Samozrejme zlepšiť život a vyrie-
šiť najväčšie úskalia v našom obvode
a pomáhať ľuďom v núdzi, keďže
mám skúsenosti s charitatívnou čin-
nosťou.

Darí sa Vám ju napĺňať?
Myslím, že áno. Osobne ma naj-

viac teší zvládnutie vydávania sociál-
nej pomoci z Potravinovej banky na-
šim Staromešťanom a
pomoc Arcidiecéznej
charite so sídlom v na-
šej mestskej časti.

Ktoré uznesenia
staromestskej samo -
správy si osobne naj -
viac ceníte a naopak, s
ktorými nesúhlasíte?

Za pozitívne
uznesenia považujem
tie, ktoré sú systema-
tické a nesúhlasím s
tými uzneseniami sta-

romestskej samosprávy, ktoré riešia
skôr problémy politickej scény ako

samotných obyvate-
ľov.

Čo by ste chceli v
prospech občanov v
tomto volebnom obdo-
bí ešte presadiť? 

Vybudovanie mul-
tifunkčného ihriska,
detských ihrísk a par-
kovacích miest v obyt-
ných zónach tak v ce-
lej mestskej časti ako
aj v obvode, za ktorý
som kandidoval.
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Milí Staromeš�ania
Aj keď rozpočet na rok 2012 schválený ešte nemáme, už

teraz vieme, že naše príjmy budú minimálne o 190 tisíc eur
nižšie ako v minulom roku. Aká však bude skutočná realita
zistíme až v priebehu roka. Čaká nás naozaj poriadna fuška
nastaviť rozpočet tak, aby sa zvyšovala jeho príjmová časť a
znižovala výdavková pri zachovaní úrovne našej doterajšej
starostlivosti o škôlky, seniorov a s prihliadnutím na realizá-
ciu našich volebných investičných projektov.

Pýtate sa ako sa to dá, keď kríza sa u nás ešte len prehĺbi
a peňazí bude stále menej? Nuž ešte dôkladnejším, zodpo-
vednejším, kreatívnejším a odvážnejším prístupom pri získa-
ní finančných zdrojov a škrtaní jednotlivých výdavkov. Bude-
me musieť bez akéhokoľvek politického pozadia či iných tla-
kov pristúpiť k pragmatickým riešeniam. 

Finančná situácia v čase, keď mestská časť zakúpila
Mestskú krytú plaváreň a Múzeum Vojtecha Löfflera bola to-
tiž úplne iná ako dnes, keď okrem daní, ktoré nám odobralo
mesto v roku 2005 máme stále každoročne menej a menej
príjmov. Platiť prevádzku troch budov, keď by sme všetko
vedeli umiestniť v jednej je luxus, ktorý nás ťahá k zemi. Ne-
treba sa báť predať preto časť priestoru, ktorý nezarobí ani
na réžiu, keď zaň môžeme mať peniaze, ktoré prispejú ku
ďalšiemu komfortu prevádzky celej budovy a navyše nám
ušetria ďalšie na energiách. Nemalé financie získame nielen
neobsadením miest po tých, čo odišli do dôchodku, ale aj
zrušením či zlúčením niektorých neefektívnych funkcií.

O štyri čísla ročne menej budete držať v rukách aj týchto
novín, ktoré majú predovšetkým informovať o záveroch miest -
neho zastupiteľstva, našej činnosti a vašich problémoch.
Keďže sa zo zákona znížil aj počet zastupiteľstiev zo šesť na
štyri, náš krok je v danej situácii odôvodnený. Súčasne zvý-
šime úsilie pri získaní inzerentov,
aby obsah a kvalita vašich Staro-
mestských listov mali úroveň ako do-
posiaľ, a zároveň sa našli zdroje aj
na občasné tematické prílohy.

OZNAM
MČ Košice-Staré Mesto

ponúka na prenájom kance-
lárske priestory v budove na
Hviezdoslavovej ul. č. 7 v
Košiciach:

prízemie:
kancelária č. 27 – 16,11 m²
kancelária č. 35 – 19,98 m²

druhé poschodie:
kancelária č. 206 – 33,7 m²
kancelária č. 215 – 31,4 m²

tretie poschodie:
kancelária č. 306 – 26,4 m²

Obhliadka priestorov
denne v čase stránkových ho-
dín. Informácie o prenájme
Vám poskytneme na: Miest-
nom úrade mestskej časti
Košice-Staré Mesto, Hviez-
doslavova č. 7, Košice, Re-
ferát správy majetku: Janette
Beňušová, t.č. 6827170.

07.12.2011
Mgr. Otto Brixi

Mária Galajdová

14.12.2011
Ing. Pavol Hanušin

Ing. Eva Hulmečíková

21.12.2011
Marek Korpa

Ing. Milan Kováč

28.12.2011
Ing. Štefan Lasky

Ing. Jana Lászlóová

Plán poslaneckých 
dní na december 2011

(každú pracovnú stredu 
od 15.00 do 16.30 hod.)

Aj ostatné tri zo šiestich materských škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti Starého Mesta budú
od prvého januára budúceho roku samostatné
právne subjekty.

V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti
školstva zo štátnej správy na obce a VÚC prevzala
naša mestská časť k 1. júlu 2002 šesť materských
škôl na území Starého Mesta do svojej správy. Ma-
terská škola Tatranská 23, Park Angelinum a Hrnčiar -
ska sú samostatné právne subjekty a už roky pracujú
v systéme rozpočtových organizácií avšak MŠ Jarná,
Rumanova a Zádielska boli doteraz preddavkovými
organizáciami mestskej časti bez právnej subjektivi-
ty. 

V júni staromestskí poslanci odklepli udelenie
právnej subjektivity od nového roka aj posledným trom me-
novaným škôlkam za účelom zvýšenia ich samostatnosti. 
V týchto dňoch sa preto miestny úrad a dotknuté materské
školy naplno venujú administratívnym a ostatným povinným
prácam súvisiacim s udelením právnej subjektivity.

Čo sa zmení? Materské školy sa stanú nezávislými orga-
nizáciami s povinnosťami a kompetenciami v oblasti pracov-
noprávnych vzťahov, v ekonomickej oblasti, ako aj v oblasti
zabezpečenia samostatnej prevádzky. Po prechode na právnu

subjektivitu sa riaditeľky materských škôl stanú štatutármi 
a najvyššími vedúcimi pracovníkmi vo vzťahu k ostatným
zamestnancom MŠ. Budú v plnom rozsahu zodpovedať za
odbornú (pedagogickú) a hospodársko-administratívnu čin-
nosť školy.

Všetkých šesť materských škôl ale naďalej ostáva rozpoč -
tovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti samos-
právy Starého Mesta, to znamená, že budú stále viazané na
rozpočet mestskej časti vrátane príjmov, výdavkov, výnosov a
nákladov. -zr- 

INZERCIA

Sobášna matrika miestneho úradu otvorila 11.
novembra termín na sobáše. Prihlásilo sa sedem pá-
rov, oddávali sme napokon len jeden.

OSMIČKY, DEVIATKY, DESIATKY ...
Ôsmeho ôsmy dvetisícosem spoluzorganizovala

mestská časť projekt Svadba bez pravidiel,
deviateho deviaty dvetisícdeväť sme
uprostred týždňa zosobášili deväť párov,
desiateho desiaty dvetisícdesať desať párov
či už na úrade alebo v teréne. V tradícii sme
pokračovali, a tak sme snúbencom ponúkli
možnosť zobrať sa aj v magický dátum je-
denásteho jedenásty dvetisícjedenásť.

Termín bol otvorený s dostatočným predstihom a snú -
benci sa prihlasovali prevažne na poobedňajšie hodiny.
Ešte dva týždne pred týmto dátumom mala tunajšia mat-
rikárka zaevidovaných sedem snúbeneckých párov, do-
konca jeden zahraničný. 

NUMEROLÓGOVIA NEODPORÚČALI
V médiách sa objavili informácie, keď numeroló-

govia upozorňovali na negatíva dátumu so šiestimi jed-
ničkami, ktoré nie sú vhodné pre citové záležitosti, lebo
znamenajú samoľúbosť a súčet číslic dátumu (8) skôr
túžbu po majetku a materiálnom zabezpečení ako po

láske.
Tak či onak, žiadosti stiahlo, resp.

termíny zrušilo až šesť snúbeneckých
párov a do obradnej siene staromest-
ského úradu napokon vstúpil len jeden.
„My nie sme poverčiví, je to pekný a
ľahko zapamätateľný dátum“ pou-
smiali sa pred sobášnym aktom.

Možno povery, možno neskorý jesenný dátum a mož-
no osobné dôvody viedli snúbencov k zmene rozhodnutia,
nevedno. My však už teraz upozorňujeme, že budúci rok
opäť otvoríme magický dátum 12.12.2012!

-zr-

Dátum plný jednotiek snúbencov predsa len odradil

Pripravujú sa na právnu subjektivitu

Kvalitné služby pod novou strechou
Stavebné sporenie patrí medzi obľúbené finančné produkty. Vďaka ne-

mu investoval do kúpy nového alebo do obnovy už existujúceho bývania na
celom Slovensku viac ako milión klientov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,
vyše  6,6 miliardy €.

Aj košický región patrí už roky medzi najlepšie v rámci celého Slo-
venska. V Košiciach a okolí uzatvorili od začiatku roka 2011 viac ako 6 300
zmlúv o stavebnom sporení s objemom cieľových súm  77 miliónov
eur. Na financovanie bývania poskytla Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., ob-
čanom Košíc a blízkeho okolia  930 úverov s objemom cieľových súm
17,8 milióna €.

Jednou z veľkých predností stavebného sporenia je jeho dostupnosť.
Kanceláriu obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., nájdete
prakticky v každom väčšom meste na Slovensku. Sieť miest, v ktorých zís-
kate podrobné informácie o stavebnom sporení, rozšírila v týchto dňoch aj
nová kancelária jej obchodných zástupcov v košickom obchodnom
centre Aupark. 

„Hlavným motívom, prečo sme sa rozhodli pre túto lokalitu, bol fakt,
že nové obchodné centrum Aupark, podobne ako všetky moderné nákup-
né centrá, sú lákadlom pre občanov. Chceme byť čo najbližšie k občanom,
a aj preto predpokladáme, že nová kancelária obchodných zástupcov sa čo
najskôr dostane do ich povedomia,“ vysvetľuje Ing. Marek Darida, regio-
nálny riaditeľ Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Profesionálni obchodní zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., ve-
dia potrebný model financovania bývania ušiť na mieru doslova každému
klientovi. „Úspech stavebného sporenia  nie je daný iba širokou paletou
možností, ktoré ponúkame. Uvedomujeme si, že rozhodovanie sa o kúpe,
výstavbe alebo aj o obnove svojho bývania nie je záležitosť na pár minút.
Pri náročných investíciách, ktoré sú spojené s nehnuteľnosťami, je vždy
dobré, ak sa na ne vopred pripravíme. A práve stavebné sporenie ponúka
spojenie prípravy formou sporenia a zhodnotenia vkladov občanov a sú-
časne aj stabilitu podmienok počas celej doby čerpania a splácania úve-
rov.  Aj preto verím, že nová kancelária poskytne dostatočný priestor nie-
len pre individuálne rozhovory s klientmi, ale bude aj príjemným prostre-
dím pre správne rozhodnutia sporiteľov,” hovorí Ing. Marek Darida. 

Najväčšia stavebná sporiteľňa, a. s., myslí aj na obyvateľov bytových
domov, ktorí chcú bývať lacnejšie a krajšie. Práve oni môžu až do 31. de-
cembra 2011 využiť na obnovu svojho bytového domu úver s  úrokovou
sadzbou len 2,99 %, ktorá bude platná 4 roky.  

Ponuka Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., je určená naozaj pre všet-
kých. Príďte si pre užitočné informácie do novootvorenej kancelárie
obchodného centra Aupark od pondelka do nedele  od 9.00 hod. do
21.00 hod. alebo navštívte naše kancelárie obchodných zástupcov, Juž-
ná trieda 2/A (Dom techniky), tel.: 055/677 10 85 a Uršulínska 2, Koši-
ce, tel.: 055/622 77 52.

Predvianočné obdobie:
Čertovská

jazda - Pre všetky
dobré aj nezbedné
deti bude v sobo-
tu 10. 12. 2011
od 13:00 do 18:00
hod. premávať na linke 2 električka s Mikulášom, pl-
ná anjelov, čertov a sladkostí. Akciu organizuje
DPMK, a.s. v spolupráci s našou mestskou časťou. 

Predstavenie Svedomie – divadelný súbor se-
niorov Milénium pod vedením Brigity Bobulovej
sa predstaví v utorok 13.12.2011 o 17:00 v radnič-
nej sále nášho miestneho úradu s hrou Svedomie
od Terézie Vansovej (viac info a lístky na t.č.: 68 27
136).

Staromestské Vianoce 
na Kuzmányho sídlisku
Miesto: pred nákupno-obchodným strediskom TIP-
TOP
Termín: 20. december 2011
Čas: od 16.00 hod. do 18.00 hod.
Program: 
• Otvorenie Staromestských Vianoc starostom mest-
skej časti 
• Vystúpenie detí z našich materských škôl
• Tematické piesne v podaní víťazov súťaže Spev
bez hraníc            
• Predstavenie staromestského divadielka Pod Ve-
žou – Vianočný príbeh       
• Vianočné koledy v podaní spevokolu seniorov Ma-
lina 

• Vystúpenie detí zo staromestských základných
škôl - ZŠ Masarykova 19/A
• Vystúpenie hudobnej a gospelovej skupiny Ellias
Súčasťou programu je podávanie punču starostom a
poslancami mestskej časti. K dispozícii bude aj stá-
nok s občerstvením.

Program MČ Košice-Staré Mesto 
v rámci Košických Vianoc
Miesto: Hlavná ulica - pódium pri Dolnej bráne
Termín: 16. december 2011   
Čas: od 17.00 hod.  do 18:30 hod.
Program:
• Vystúpenie Košického speváckeho zboru učiteľov 
• Vianočný pozdrav zo Starého Mesta - MŠ Jarná a
MŠ Rumanova                       
• Známe vianočné hity v podaní víťazov súťaže
Spev bez hraníc 2011 
• Vianočná choreografia D.S. Studio Košice – Jing-

le Bells 
• Tvorivé dielne Materského centra Stonožka a OZ
Bottega pri Immaculate

Oprášme korčule
Miesto: Zimný štadión, Kavečianska cesta, Ko-

šice
Termín: Vianočné prázdniny
Vážení Staromešťania, malí i veľkí, aj v tomto

roku si Vás staromestská komisia školstva, mládeže
a športu dovoľuje pozvať na 5. ročník akcie „
Oprášme korčule“ – verejného  korčuľovania, ktoré
sa bude konať v dňoch vianočných prázdnin na zim-
nom štadióne, ul. Kavečianska cesta, Košice. Ponú-
kame Vám možnosť zimného korčuľovania v dvoj-
hodinových termínoch, ktoré budú zverejnené na
úradnej tabuli MČ Košice-Staré Mesto, na webovej
stránke úradu: www.kosice-city.sk a na telefónnych
číslach: 055/6827156 alebo 055/6222001.



Beáta Nagyová, projektantka:
„Nevnímam to pozitívne. Nepri-

nesie nám to nič dobré, zbytočne sa
zadlžujeme kvôli iným krajinám.
Mali by sme v únii žiť podľa rovna-
kých podmienok.“

Judita Bartová, 
majiteľka obchodu:
„Je to stav neistoty. My obchod-

níci s tovarom, ktorý skôr zušľachťu-
je ducha budeme v tejto situácii radi,
keď prežijeme.“ 

Michal Smotrila, 
stavbyvedúci:
„Každý si chcel ukradnúť čo naj-

viac, a tak nás teraz veľké ekonomi-
ky takpovediac „fackujú“.“

Vlasta Bercuková, 
dôchodkyňa:
„Pravdupovediac bojím sa, aby

to nedopadlo ako s druhou svetovou
vojnou. Veď aj vtedy prišla po kríze
vojna.“

Judita Orthová, 
predavačka:
„Pozerám sa na to veľmi pesi-

misticky, ale žiť musíme, takže rie-
šim to čo bude zajtra, pozajtra a tak,
ostatné sa snažím nevnímať.“

Peter Konček, 
finančný manažér:
„Je to na dlhú debatu. Tento

vývoj ide už od sedemdesiatych ro-
kov. V každom prípade musia prísť
systémové zmeny. Nemôžme žiť na
vývoze a mať takú nízku kúpyschop-
nosť obyvateľstva.“Odpovede zaznamenala: Ivana Sopčáková, Fotografovala: Zuzana Rešková

ANKETA

Pred rokom dala mestská časť vymeniť okná v jednej z
troch tried MŠ Jarná. Počas prvého novembrového víkendu
boli osadené nové okná i v ostatných dvoch triedach.

Takmer devätnásť a pol tisíc eur presunul staromestský sta-
rosta minulý rok z položky odmien pre potreby našich šiestich ma-
terských škôl. Z týchto peňazí boli okrem iného vymenené okná
jednej z tried a vchodový prístrešok MŠ Jarná spolu za 2 430 eur.

Toho roku sa z peňazí mestskej časti a finančnej dotácie z
mesta menili v našich škôlkach predovšetkým nevyhovujúce elek-
troinštalácie. Na Jarnej však potrebovali pred blížiacou sa zimou
vymeniť okná aj vo zvyšných triedach. „Vietor nám už sám tie
staré okná otváral“ opisovala riaditeľka MŠ Dagmar Dvorská.

Počas prvého novembrového víkendu prišla firma do škôlky
vymeniť staré netesniace okná za nové, plastové. „Bol to veľký
únik tepla. Teraz sa to nedá porovnať. Okrem faktu, že je v trie-

dach oveľa teplejšie, je tam aj tichšie“ teší sa riaditeľka. Popri ôs-
mich oknách v dvoch triedach – strednej a prípravnej – boli vyme-
nené aj balkónové dvere, kadiaľ sa chodí na školský dvor.

Táto investícia vyšla staromestskú pokladnicu na takmer 
4 930 eur. -zr-

www.kosice-city.skStaromestské listy

Aký máte názor na súčasné 
ve¾ké politické zmeny v Európskej únii?

3

Médiá nás zaplavujú informáciami o druhej vlne hospodárskej krízy. Finančníci jej dôsledky na ekonomi-
ky a vlády jednotlivých krajín prirovnávajú k morovej epidémii. Za uplynulý rok padlo doposiaľ sedem vlád
krajín EÚ vrátane Slovenska, keď v októbri premiérka Radičová spojila hlasovanie o eurovale s vyslovením
dôvery vláde. Informácie o zlej situácii, ktoré na bežných občanov dopadajú z každej strany vyvolávajú
obavy a neistotu, a preto sme sa v uliciach Starého Mesta pýtali:

Z NAŠICH MATERSKÝCH ŠKÔL

Plastové okná sú vo všetkých triedach

Je to už pár mesiacov, čo nesmelo
prekračovali prahy staromestských zá-
kladných škôl malí prváci. Dnes sú však
už svedomití a smelí žiaci, a preto boli
oficiálne prijatí medzi ozajstných ško-
lákov.

PASOVALI ICH DO CECHU 
ŠKOLSKÉHO

Do Cechu školského pasoval prvákov

riaditeľ školy na Masarykovej ulici
19/A PaedDr. Radoslav Lukács. Ne-
bolo to len tak automaticky, museli
splniť úlohy ako prednes, rátanie,
spev, cvičenie či anglické prvotiny a
po prváckom  sľube dostal každý z
nich pasovací dekrét a sladkú odme-
nu.

Pri plnení úloh malým školákom
fandili deti z materských škôl na
Hrn čiarskej a Rumanovej ulici a
ostatní žiaci 1. stupňa školy. K sláv-
nostnej atmosfére prispeli i starší
žia ci  rozprávkou „Ako dedko ťahal repu“
a dievčatá z tanečného krúžku TKM pri
ZŠ Masarykova 19/A. Na záver si všetci
spolu zatancovali na malej diskotéke.

KAMARÁTI MÚDREJ 
SOVIČKY

Takmer 100 prváčikov piatich tried
Základnej školy na Nám. L. Novomeského
imatrikulovali slávnostne v historickej rad-
nici na Hlavnej ulici.

Ako každý rok, aj tento boli prváci pa-

sovaní za „kamarátov a kamarátky múdrej
sovičky“. Do veľkého žiackeho kolektívu
boli prijatí aj zložením slávnostného sľubu,
ktorý odprezentovali pred svojimi rodičmi
a učiteľmi. 

O program sa postarali žiaci deviateho
ročníka pod vedením ich triednych učiteliek.
Prváčikov imatrikulovala riaditeľka školy
Mgr. Zuzana Sekelová s pomocou pani zá-
stupkyne Mgr. Márie Hromjákovej.

Prvákom gratulujeme a prajeme veľa
úspechov v škole! -red-

Obyvatelia z okolia Jumbo centra
žiadali mestskú časť o osadenie zábra-
dlia pri priľahlom nákupnom centre.
Požiadavke bolo vyhovené.

Podobne ako na Štítovej ulici žiadali
tentoraz starší občania z Hutníckej ulice
Staré Mesto o osadenie zábradlia pri
dvoch prístupových schodištiach do
tamoj šieho obchodného centra. 

Schodov sú tam desiatky a obyvate-
lia, ktorí už ťažšie chodia a pomáhajú si
paličkou sa nemali ako podoprieť, keď tadiaľ v
podstate každý deň chodievali najmä do potra-
vín. Riziko úrazu bolo ešte väčšie v zimných me-
siacoch.

Po obdržaní žiadosti občanov a podľa naj-

výhodnejšej cenovej ponuky sa dalo osadiť ko-
vové zábradlie k dvom najvyužívanejším scho-
diskám spomínaného nákupného centra na Hut-
níckej. Zábradlie stálo staromestskú samosprávu
890 eur. -zr-

Miestny úrad obdržal viaceré požiadavky
o obnovu čiar na komunikáciách i doplnenie
niektorých dopravných značiek, a preto mali v
uplynulých týždňoch Staromešťania možnosť
vidieť pri ich bydliskách o čosi viac „cestárov“
ako inokedy.

Zneužívanie absentujúcich značiek, zmeny v
cestnej premávke, ale i obyčajné opotrebenie čiar
na cestách viedli obyvateľov a poslancov mest-
skej časti k podnetom a interpeláciám o ich dopl-
nenie.

PARKUJÚ PRED SVOJIM, 
AJ SMETI IM ODNESÚ

Obyvatelia Belanskej ulice sa sťažovali na
dopravnú značku, ktorá im „vyrástla“ pred kas-
kádovými domčekmi. Už dlhšiu dobu im tam
parkovali „cezpoľní“ z priľahlých firiem, a tak
tam bola prednedávnom osadená značka Zákaz
zastavenia. Ulica sa tak síce uvoľnila, ale kvôli
nešťastne zvolenej značke nemohli pred svojimi
domami parkovať ani domáci. Počas stretnutia na
staromestskom úrade sa kompetentní s obyvateľ -
mi dohodli, že značka môže byť podľa ich požia-
daviek vymenená, a tak tam dnes už stojí Zákaz
vjazdu s dodatkovou tabuľou Okrem dopravnej
obsluhy.

Vo vnútroblokovom priestore na Floriánskej
ulici mali obyvatelia problém s odvozom komu-
nálneho odpadu. Dôvodom boli zle zaparkované
autá na príjazdovej ceste, kvôli ktorým sa smetia-
ri nemohli dostať ku kontajnerom. Na základe ich
požiadaviek tam dala mestská časť osadiť taktiež
značku Zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou
Okrem dopravnej obsluhy. 

SÚ TO DEFINITÍVNE JEDNOSMERKY
Cesta za blokmi na Čsl. armády bola doteraz

obojsmerná. Na uzučkej komunikácii, kde navyše

parkujú autá, mali vodiči nemalý problém sa je-
den druhému vyhnúť. Akonáhle úrad obdržal
všetky rozhodnutia, dal cestu zjednosmerniť a
tak aj označiť v úseku od Jilemnického po Čsl.
armády.

Pred rokom a pol sa samospráve po zdĺha-
vých rokovaniach a naliehaní obyvateľov poda-
rilo zjednosmerniť cestu na Ulici kpt. Nálepku.
Jednosmerku však vodiči mohli obísť cez par-
kovisko a dostať sa tak do protismeru, preto bo-
la v úseku spájania sa cesty s parkoviskom do-
plnená značka Prikázaný smer jazdy, aby nedo-
chádzalo ku kolíziám.

DOZNAČILI PARKOVISKÁ, 
OBNOVILI VYŠÚCHANÉ ČIARY

Úzka križovatka na Škultétyho ulici bola
stále problematická, aj preto tam už dávnejšie da-
lo Staré Mesto vyznačiť prechod pre chodcov a
tzv. kľukatú čiaru, ktorá zakazuje parkovať au-
tám prakticky v križovatke a pri kontajneroch.
Čiary už nebolo poriadne vidieť, a tak na podnet
domového dôverníka priľahlého vežiaku M.
Djordjeviča boli opäť premaľované.

Na základe interpelácie staromestského po-
slanca Ing. Petra Šimona, ale i v rámci zámeru
celoplošného vodorovného vyznačovania presad-
zovaného komisiou výstavby a verejného poriad-
ku boli natreté čiary i na poslednom z parkovísk
na Magurskej ulici, presnejšie pred blokom na
Magurskej 2 až 6.

Dopravné značenie, vodorovné i zvislé, stálo
samosprávu Starého Mesta dvetisíc eur. -zr-

Slávnostne imatrikulovali prvákov

Osadili zzáábbrraadd ll ii ee

Keï vyrastiem, budem hasičom ...
Deti z materskej školy na Zádielskej ulici

mali prednedávnom netradičnú návštevu. Prišli
k ním hasiči, aby ich oboznámili s náročnou
prácou požiarnikov.

Modré svetlo sirény, červené auto a chlapi v
zaujímavých uniformách vyvolali v škôlkaroch zo
Zádielskej veľký rešpekt. Hasiči im predviedli
ukážku pílenia konárov, hasenia požiaru, prácu s
hydraulickými nožnicami a samozrejme ich zása-
hový odev. Ako inak, po ukážkach prišlo na rad
skúšanie prilieb, hasenia a „šoférovanie“ parádnych hasičských áut. -seligova-

..... alebo záchranárom?
Adrenalínové, ale hlavne životy zachraňujúce, je povolanie lekárov, a práve tí nav -

štívili našich škôlkarov na Parku Angelinum.

Už od rána sa deti tešili na návštevu žltej sanitky, ktorá zachraňuje ľudí. Pán doktor, kto-
rý pracuje ako záchranár spoločnosti Falck, im poukazoval vnútro sanitky, vozík, stoličku, po-
môcky na umelé dýchanie, lieky a striekačky, a pustil zvuk spolu s majákom, ktorý má sanit-
ka keď sa ponáhľa zachraňovať. Dozvedeli sa ako zastaviť krvácanie a ako pomôcť pri duse-

ní sa. Každý malý „záchranár“ dostal brožúrku „Všeo-
becné zásady prvej pomoci.“ Pánu doktorovi zodpovední
škôlkari sľúbili, že si budú dávať pozor na svoje zdravie.

Deťom oboch materských škôl ostalo mnoho pekných
spomienok, a vďaka projektom, keď sú im priblížené naj-
náročnejšie povolania, aj predsavzatí – kto vie, možno aj
títo Staromešťankovia budú požiarnikmi či lekármi, keď
vyrastú... -park angelinum, red-

Deò jabåčka
Jablko – jedno z najzdravších

druhov ovocia a aj napriek tomu je-
ho konzumácia klesá. V MŠ Ruma-
nova sa snažia tomuto trendu pre-
dísť projektom Deň jabĺčka.

Vláknina, najdôležitejšie vitamíny
a minerály pre ľudský organizmus, to
všetko máme v každom šťavnatom ja-
bĺčku. Škôlkari z materskej školy na
Rumanovej ulici to samozrejme vedia,
však mali Deň jabĺčka. Deti jabĺčka
kreslili, maľovali, vystrihovali, mode-
lovali, spievali si o nich, jedli na desia -
tu a pani kuchárky im upiekli na olov-
rant chutný jablkový koláč. 

Obdobie prechladení a chrípok je
tu, preto by sme mali ešte intenzívnejšie
posilňovať imunitu nielen našu, ale hlav-
ne tých najmenších, a to aj zdravou výži-
vou z našich záhrad. -pacaiova, red-

Značili vodorovne i zvisle
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Ceny miestneho 
zastupite¾stva 

získali

PaedDr. Mgr. art. Július Klein
Za vý-

znamný po -
diel na rozvo-
ji hudobného
života v na-
šom meste a
za pedago-
gickú čin-
nosť.

Na hu-
dobnom konzervatóriu a VŠMU
vyštudoval klarinet, ako sólista
spolupracoval s domácimi i zahra-
ničnými hudobnými telesami, v
zahraničí viedol majstrovské trie-
dy. PaedDr. Mgr. art. Július Klein
je od februára 1991 riaditeľom
Štátnej filharmónie Košice a do-
posiaľ je najdlhšie pôsobiacou
osobnosťou na tomto poste. Záro-
veň pôsobí i ako pedagóg na Kon-
zervatóriu v Košiciach. Venoval
sa prednáškovej činnosti, v ktorej
sa zameriaval nielen na odbornú –
klarinetovú oblasť, ale aj na hu-
dobnú kultúru Slovenska v kon-
texte krajín východnej Európy.
Bol členom odborných porôt kla-
rinetových súťaží doma i v zahra-
ničí. Za svoju tvorivú aktivitu v
umelecko-organizačnej oblasti
získal viaceré významné ocenenia.
Napriek mnohým povinnostiam je
jeho činnosť sólistu stále živá. Dl-
horočná prax komorného hráča
má podľa odborníkov vplyv na
charakter jeho hry. Dokonalé tech-
nické zvládnutie partov sa spája s
veľkým zmyslom pre citlivú sú-
hru, či už s orchestrom alebo so
spoluhráčmi v komornej hre. 

Bartolomej Cisár
Za osobitú

fotografickú a
výstavnú čin-
nosť.

Bartolo-
mej Cisár sa k
fotografovaniu
dostal cez svoj-
ho otca, ktorý
bol projektantom, staviteľom a foto-
grafom – amatérom. V roku 1975 za-
čal pracovať v košickom Krajskom
osvetovom stredisku na novovznika -
júcom oddelení propagácie, ktoré prá-
ve vznikalo - vtedy sa záľuba stala je-
ho profesiou, ktorou je doteraz, keďže
aj dnes pracuje ako fotograf Sloven-
ského technického múzea v Koši -
ciach. Bývalý režim nebol veľmi na-
klonený abstraktnému modernému
umeniu, preto svoju tvorbu začal pre-
zentovať až po ňom. Vystavoval na
Slovensku, ale i kolektívne v Poľsku,
Maďarsku, Čechách alebo vo švaj -
čiarskom Lausanne v Múzeu fotogra-
fie. Jeho diela putovali až do Hongkon-
gu. Inšpiráciou jeho tvorby sú popras-
kané laky, hrdza, vyliata farba či iný
zub času. Tak život starých lámp, brán
a výmenníkov premieňa na príbeh.

Karol  Vojtaník
Za aktívny

podiel na roz-
voji kanoistiky
a turistiky a za
celoživotnú
športovú čin-
nosť.

Karol Voj-
taník začínal s
kanoistikou ako 13 ročný a v roku
1965 sa stal majstrom Slovenska, veď
pretekal v prvej lige kanoistiky-vod-
ného slalomu. Ako mladý športovec

bol aj zápasníkom voľného štýlu. Zís-
kal úspechy v kraji, v republike a ako
vojak ZS bol prvoligový borec. Karol
Vojtaník dodnes pôsobí aktívne  vo
vodáckom športe, najmä pri organizo-
vaní rôznych vodáckych akcií pre
mládež i dospelých.  Je zakladateľom
Košického vodáckeho maratónu, 
sprievodného podujatia Medzinárod-
ného maratónu mieru (v roku 2011 to
bol už 42.ročník). Vychoval mnohých
z mladej generácie kanoistov. Je or-
ganizátorom letného vodáckeho tábo-
ra na Ružíne. Karol Vojtaník sa celý
život venuje športu, jeho propagácii a
organizovaní športových aktivít. 

Kolektív: 
Arcidiecézna charita Košice
Za zabezpe-

čovanie sociál-
no-charitatív-
nych služieb a za
pomoc pre ľudí
bez domova.

Arcidie-
cézna charita v
Košiciach so
sídlom na Boč-
nej ulici pôsobí
od roku 1992 v oblasti sociálnych,
zdravotníckych, humanitárnych a
vzdelávacích služieb. Pomáha bez
ohľadu na rasu, národnosť, politické
zmýšľanie či vierovyznanie. Arcidie-
cézna charita je organizácia, ktorá dá-
va každému šancu. V súčasnosti za-
mestnáva vyše 260 ľudí a spolupracu-
je s mnohými dobrovoľníkmi. Posky-
tuje terénne a ambulantné služby a
pomoc v stacionárnych zariadeniach.
Arcidiecézna charita taktiež zabezpe-
čuje starostlivosť o starých, chorých,
osamotených, mentálne či telesne po-
stihnutých priamo v domácom prost-
redí klienta. Od júla 2003 prevádzkuje
prvý hospic na Slovensku.

Ceny starostu získali

Prof.PhDr. Karol Horák CSc., 
Za drama-

tickú tvorbu,
pedagogickú a
vedeckú prácu.

Profesor
Karol Horák je
významným
slovenským
spisovateľom,
pedagógom a vedcom. Od r.1943
pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, v
súčasnosti ako profesor na Inštitúte
estetiky, vied o umení a kulturológie
FF PU v Prešove. Na začiatku 60. ro-
kov stál pri zrode Študentského diva-
dla FF UPJŠ v Prešove. Je tiež spolu-
zakladateľom festivalu umeleckej tvo-
rivosti vysokoškolákov s takmer pol-
storočnou tradíciou – Akademického
Prešova. Je autorom knihy Dve prózy
(1974, tá však z ideologických dôvo-
dov nebola šírená), románu Cukor
(1977) a dvojnovely Súpis dravcov
(1979). V súčasnosti sa venuje pre-
dovšetkým dramatickej tvorbe (diva-
delnej, rozhlasovej, televíznej). Patrí
medzi najvýznamnejších slovenských
dramatikov, jeho hry uviedli viaceré
profesionálne divadlá doma i v zahra-
ničí. Okrem orien tácie svojho vedec-
kého výskumu na oblasť literárnej ve-
dy sústreďuje svoju pozornosť aj na
teatrologickú problematiku.

RNDr. Oľga
Bodnárová

Za pôso-
benie v oblasti
prevencie a
starostlivosti o
zdravie.

Doktorka
Oľga Bodná-

rová síce vyštudovala matematiku a
fyziku a do revolúcie pôsobila ako
vysokoškolská profesorka, no ľudia
ju poznajú skôr ako bylinkárku. Po-
znatky z exaktných vied spojila so
znalosťami z 5-ročného štúdia čín-
skej medicíny v Prahe a 3-ročného
štúdia liečivých bylín na farmácií v
Hradci Králové a dnes vedie najzná-
mejšiu a najväčšiu bylinkáreň na
Slovensku. V jej štýlových priesto-
roch ponúka viac ako 300 druhov
byliniek a čajov. Klientom vždy od-
borne poradí a namieša tú správnu
zmes bylín. Ako prvá na Slovensku
ponúkla verejnosti očistu črevnou
sprchou. Zdravý životný štýl je jej
bytostnou súčasťou. Zastáva názor,
že človek dostal život do daru a je
jeho povinnosťou starať sa oň a k to-
mu využívať dary prírody.

Mgr. Oto Sabo
Za úspeš-

nú prezentáciu
Kancelárie
prezidenta SR
v Košiciach a
za aktívnu prá-
cu na úseku
vodného póla v
Českosloven-
sku.  

Mgr. Oto Sabo vyštudoval Pe-
dagogickú fakultu UPJŠ v Prešove
vrátane postgraduálu. Pôsobil ako
učiteľ a neskôr ako zástupca riadite-
ľa pre teoretické vyučovanie na
Strednej odbornej škole na Ostrov-
ského ulici v Košiciach. V Kancelá-
rii prezidenta Slovenskej republiky
pracuje od roku 2004 ako hlavný
radca – odborník plniaci úlohy pre-
zidenta Slovenskej republiky. Ak-
tívna je aj jeho činnosť na úseku
športu ako hráča, ale aj organizáto-
ra. Ako športovec získal v rokoch

1970-73 štyri tituly majstra Česko-
slovenska seniorov vo vodnom pó-
le. V rokoch 1983-1988 bol predse-
dom oddielu vodného póla Červená
hviezda Košice, ktoré získalo päť ti-
tulov majstra Československa seni-
orov vo vodnom póle. V roku 1980
až 1990 bol predsedom Úseku vod-
ného póla Československého zväzu
plaveckých športov.

Kolektív: FONOKLUB Košice
Za dlho-

ročné aktivity v
oblasti kultúry
a šírenia kvalit-
nej hudby.

Fonoklub
vznikol pred 45
rokmi, jednak z
prirodzeného
záujmu mla-
dých ľudí o
hudbu, techni-
ku, spoločen-
ské vyžitie a z nedostatku všeobec-
ných kultúrnych informácií v čase
„železnej opony.“ Činnosť klubu spo-
čívala v technických a v hudobných
aktivitách. V technickom smere sa
pustili do stavby gramofónu, zosilňo-
vacích jednotiek, mixážneho pultu a
reproduktorových skríň. Ďalej posky-
tovali hudobné nahrávky záujemcom
o modernú a súčasne nedostatkovú
hudbu. Veľmi populárne boli ich
„Gramokoncerty“ prevádzané v tech-
nickom múzeu a neskôr v dnešnom
Jumbo centre. V klube sa doposiaľ
„premlelo“ 80 členov a doteraz v ňom
pôsobia štyria, resp. piati zakladajúci.
„Klubisti“ sa  v súčasnosti pravidelne
schádzajú raz do týždňa alebo si vyra-
zia na kultúrne podujatia v meste. Ve-
nujú sa hudbe, prednáškam a disku -
siám na rôzne témy.

-red (zdroj: nominácie)- 

Seniori zo Strediska sociálnej pomoci na Garbiar-
skej ulici sa nenudia. Dôkazom ich pestrých koníčkov
bola výstavka ručných prác, obrazov, odevov či rôz-
nych zbierok v priestoroch domova.

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice známe ako
domov dôchodcov na Garbiarskej ulici má 174 klientov.
Obvykle ich býva do dvesto, ale teraz plánujú rekonštruk-
ciu. Seniori, ktorí tam bývajú v minulosti prirodzene pôso-
bili v rôznych oblastiach spoločenského, ale
aj kultúrneho života, dodnes však ostali ver-
ní svojim koníčkom. „Najčastejšie sa ve-
nujú vyšívaniu, pleteniu, háčkovaniu. Má-
me klienta, pána Malinovského, ktorý sa
venuje kolážam a keramike. A takisto má-
me klientku pani Golodseyovú, ktorá ma-
ľuje obrazy“ prezrádza Mgr. Lenka Petriši-
nová zo strediska.

Každoročne zamestnanci domova zor-
ganizujú v spolupráci s klientmi výstavku

ich prác a zbierok. Tento rok sa seniori prezentovali pre-
dovšetkým ručnými prácami, výšivkami, obrazmi, ale i
pletenými odevmi a keramikou. „Dnešná spoločnosť je
modernizovaná, tak mladí ľudia už na tieto ručné práce
nemajú veľmi čas. Ale seniori si týmto spôsobom krátia
chvíle hlavne v jesennom a zimnom období. Nakoľko sa-
ma háčkujem a vyšívam, tak hlavne táto tvorba ma zau-
jala a v niektorých prípadoch aj inšpirovala“ dodáva Mgr.
Petrišinová. -zr-

ZO ŽIVOTA NAŠICH SENIOROV
Staromešťan Ing. František Scherer,

ako analytik a programátor od skončenia
školy denne riešil úlohy a prekladal ich do
reči počítačov vo forme softvéru. Pred pár
rokmi sa však musel vyrovnať s úlohou, kto-
rej nerozumel. S diagnózou - Parkinsonova
choroba. Potreboval pomôcť sebe, neskôr
však začal pomáhať iným. Bol spoluzakla-
dateľom Spoločnosti Parkinson Slovensko, a
stal sa jej podpredsedom a predsedom orga-
nizačnej zložky Regionálny klub v Košiciach.

Parkinson je už navždy
Parkinsonova choroba patrí medzi  neuro-

degeneratívne ochorenia, ktoré postihujú ľudí
prevažne vo veku od päťdesiatich rokov, ale náj -
du sa čoraz častejšie aj mladší. Pacientmi sú 
viac muži ako ženy (v pomere jeden a pol k jed-
nej). Parkinsonova choroba má svoje štádiá -
začínajú sa známym tremorom (trasením sa
končatín), neskôr sa môže pridružiť  stuhnu-
tosť, porucha chôdze, reči, u starších ľudí aj de-
mencia. Priebeh choroby je však veľmi indivi-
duálny a často závisí od spôsobu liečby. Na trhu
je pre pacientov široká škála liekov (prevažne
nahradzujúcich chýbajúci dopamín), ktoré vedia
prejavy ochorenia dlhodobo potláčať, nie však
vyliečiť. 

Na Slovensku trpí Parkinsonovou choro-
bou asi pätnásťtisíc ľudí vrátane Staromešťana
Františka Scherera. „Keď mi túto chorobu dia-
gnostikovali, snažil som sa o nej získať čo naj-
viac informácií. Vtedy existovalo bratislavské
združenie Spoločnosť parkinsonikov Sloven-
skej republiky a viedol ho Ľubomír Šalátek.
Zaregistroval som sa v ňom“ a spolupodieľal
sa na jeho aktivitách. V roku 2008 pán Šalátek
zomrel a vtedy vznikla myšlienka dvoch Koši-
čanov Zuzany Michalkovej a Františka Schere-
ra pokračovať v
činnosti. Vytvo-
rili občianske
združenie pod
názvom „Spo-
ločnosť Parkin-
son Sloven-
sko“. „Fungu-
jeme na báze
regionálnych
klubov. Prvý
vznikol v Lip-
tovskom Miku-
láši, potom v
Košiciach a
dnes ich je už
sedem. Takmer

v každom kraji je-
den. V Košiciach sa
schádzame na ulici
Milosrdenstva.“ vy-
svetľuje. (Najbližšie
stretnutie sa koná 10.
januára 2012 o 14.00
hod)

Nájsť odborníka a
dôverovať mu

Najprv pomáha-
li sami sebe, dnes
pomáhajú druhým.
„Podávame pacien-
tom ruku v čase, keď musia preklenúť to prvé,
najnáročnejšie obdobie, keď sa s touto choro-
bou musia vyrovnať.“ Informácie o tom kde
sa liečiť, ako sa liečiť, ako získať prístup k so-
ciálnym službám sú veľmi dôležité. „Musíte si
vybrať lekára, ktorému budete dôverovať a
počúvať ho“ zdôrazňuje Ing. Scherer, ktorý
mal sám negatívnu skúsenosť: „Keď mi choro-
bu diagnostikovali, na vysvetlenie len dodali:
„Budete pomalší.“ a predpísali mi lieky, ktoré,
ako som neskôr zistil, neboli vhodné v mojom
štádiu ochorenia. Konzultoval som to našťas-
tie aj s inými lekármi, inak by som bol dnes asi
v oveľa horšom stave.“ Liekov je široké spekt-
rum a organizmus na ne veľmi citlivo reaguje.
„Na Slovensku je veľa dobrých neurológov,
ale odborníkov na Parkinsonovu chorobu je
stále málo.“ Aj preto je jedným z hlavných cie-
ľov Spoločnosti zlepšovať osvetu. Vo všetkých
regionálnych kluboch sa usporadúvajú prednáš-
ky. Odborným garantom celej spoločnosti  je
doc. MUDr. Ján Benetin, PhD., a zároveň každý
klub má ešte svojho odborného garanta, neuro-
lóga. V rámci publikačnej činnosti vydávajú

štvrťročne bulletin
SPS. „Našim cie-
ľom je, aby pacien-
ti neostali s touto
chorobou sami“ a
niekedy aj pre ne-
pochopenie partne-
rov a blízkych
uzavretí od okolité-
ho sveta.

Nesedia doma
Okrem medi-

kamentóznej liečby
je pacientom odpo-
rúčaný aj pohyb a
rehabilitácia, a tak

Spoločnosť Parkin-
son Slovensko
usporadúva rôzno-
rodé výlety a poby-
ty. „Každý rok cho-
dievame na rekon-
dičné pobyty do Pie -
šťan. Pri
príležitosti Svetové-
ho dňa Parkinso-
novej choroby -11.
apríla- usporadú-
vame výstupy na
Pustý hrad nad
Zvolenom.“  Regio -

nálny klub v Košiciach pod vedením Františka
Scherera organizuje každý rok, okrem iných vý-
letov aj výstup na Kojšovskú hoľu. Uskutočňu-
je sa s podporou sponzora, ktorý prepožičiava
na túto akciu rekreačné zariadenie na samom
vrchu Kojšovky. Odtiaľ sa organizujú túry.
„Robíme si vychádzky či už po hrebeni alebo
do dolín – do Medzeva alebo do Jasova“ dodá-
va František Scherer. 

Z médií ale asi najviac ľudia poznajú med-
zinárodnú Parkinsoniádu, keď si pacienti so
Slovenska a susedných krajín merajú sily na-
pr., v pétanqu, stolnom tenise alebo šípkach.
„Naša choroba je nepríjemná, púta pozornosť
okolia, a tak keď sme v kruhu ľudí s podob-
ným problémom, vieme sa uvoľniť a odvia-
zať“ dodáva. 

Žije v IT svete
Ing. František Scherer vedie košický klub

a podieľa sa na vedení celej spoločnosti parkin-
sonikov popri zamestnaní. V hlavnom povolaní
sa stále venuje vývoju softvéru. „Kedysi som
bol výkonný programátor, dnes odovzdávam v
spoločnosti svoje skúsenosti mladším kolegom
a pôsobím skôr ako analytik“. Výpočtovou
technikou „voňajú“ i jeho koníčky: „Rád sa ve-
nujem fotografovaniu a filmovaniu, doma si
to potom na počítači strihám a spracovávam.
Námetov mám okolo seba dosť. Veď päťročný
vnuk Filip a dvojročná vnučka Linda sú vďač-
nými objektmi“ usmieva sa. 

Tvrdí, že parkinson je milosrdná choroba,
lebo človek má čas sa s ňou vyrovnať na rozdiel
od chorôb, ktoré ho vyradia „z večera do rána“.
Umožnila mu spoznať množstvo výnimočných
ľudí a naučila vážiť si starých priateľov. Staro-
mešťan František Scherer sa neuzavrel, naopak,
pomáha ľuďom úspešne prekonávať prekážky,
ktoré má pred sebou i on sám ... -zr-

Od októbra tohto roku sme zaradili do aktivít
pre seniorov Starého Mesta aj relaxačné cvičenia
každý pondelok od 14.30-15.30 v zrkadlovej sále na
Hviez doslavovej č.7. Pozývame aj vás!

Cvičenie je zamerané na spevnenie svalového kor-
zetu, ohybnosť kĺbov, udržiavanie rovnováhy a schop-
nosti koncentrácie. Nový kurz vedie Katka Budaiová. Už
teraz majú členovia milý zvyk – každú hodinu začínajú
pozitívnom náladou s takýmito slovami:

Som zdravá, som krásna, Som zdravá, som rada,
som ako kvet slobodná. že som v duši tak mladá.
Milá, nežná, láskyplná, Radosť lásku v srdci mám
som so sebou spokojná. a ďalej ju rozdávam.

Okrem relaxačných cvičení radi uvítame aj seniorov
v kurze spoločenských tancov, ktorý vedie choreografka
tanečnej školy Alfa dance Michaela Kovacs, každý uto-
rok od 9.30-11.00 hod. -mg-

Otvorili sme nový relaxačný kurz

Merali si sily v kartách, šípkach i v krížovkách

Aby s Parkinsonovou chorobou neostali sami

Vystavovali svoje práce a zbierky

Profily ocenených osobností a kolektívov

Cenu prevzal 
Ing. Žigmund
Szathmáry

Jesenné akcie v Dennom centre sa niesli v zna-
mení rôznych súťaží  a posedení.

10. novembra prebehla v Dennom centre súťaž v
hraní žolíkových kariet, kde sa zapojilo 16 účastníkov. Po
vylučovacích kolách  sa na prvom mieste umiestnila
Margita Gondolyová, na druhom Ing. Michal Hudák a
na treťom Terézia Bédová. Ďalšou súťažou, ktorá sa koná
pravidelne bola súťaž v lúštení krížoviek. Zúčastnilo sa
jej 8 členov a umiestnenia boli nasledovné: I.miesto Eva
Rehová, II. miesto Ing. Michal Hudák., III. miesto Erika
Vondrová. Do tretice bola v Dennom centre 22. novem-

bra zorganizovaná súťaž v hádzaní šípkami, kde sa zapo-
jilo 13 členov. Najlepší bol pán Schmidtbauer, druhá Má-
ria Burkusová a tretia Margita Voláková. Výbor Denného
centra okrem príjemnej súťažnej atmosféry pripravil aj
pre všetkých víťazov malé ceny. 

Novinkou v Dennom centre je aj cvičenie zumby
pre naše seniorky a môžeme skonštatovať, že sa im to ve-
ľmi páči a im to ide aj vďaka cvičiteľke Janke.

Na záver mesiaca bola pre seniorov pripravená pra-
videlná poradňa zdravia v spolupráci s RÚVZ a spolo-
čenské posedenie s jubilujúcimi členmi DC, ktorí mali
okrúhle narodeniny v II. polroku 2011. -mg-

Cenu prevzala
Mgr. Jana Cárová



Kresba: Fedor Vico

www.kosice-city.skStaromestské listy 5

Materské centrum Stonožka - Košice 
Ponúkame vám možnosť spestriť si deň a chvíle strávené s dieťaťom
www.mcstonozka.sk, mcstonozka@mcstonozka.sk 

Pobočka Staré Mesto: Hviezdoslavova 7, Košice (budova radnice Starého Mesta)
Pobočka Juh: Milosrdenstva 4. Košice
Kontaktná osoba: Ing. Natália Nigutová, tel.č.: 0908 383844

PRÁVNA PORADÒA

Zmluva o dielo
Otázka čitateľa: 
Som podnikateľ, mohli by ste mi priblížiť všetky po-

trebné náležitosti ohľadom zmluvy o dielo?

Zmluvy o dielo upravuje Občiansky zákonník aj Obchod-
ný zákonník. Podľa obchodného zákonníka budete postupovať,
ak ide o vzťahy medzi podnikateľmi týkajúce sa ich podnikate-
ľskej činnosti. To znamená, že ak ste podnikateľ fyzická osoba,
alebo právnická osoba a uzatvárate zmluvu s osobou tiež pod-
nikateľom, budete postupovať práve podľa Obchodného zákon-
níka. Ak ide o prípad, že si ako fyzická osoba objednávate urči-
té práce od podnikateľa, vaše vzťahy spadajú pod úpravu Obči-
anskeho zákonníka. Nie je však vylúčené aby ste si písomne ne-
dohodli postup podľa Obchodného zákonníka aj napriek tomu,
že ste nepodnikatelia. 

Touto zmluvou sa zhotoviteľ diela zaväzuje objednávate-
ľovi, že dielo vykoná za dojednanú cenu na svoje nebezpe-
čenstvo. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy,
riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustano-
vená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tej-
to norme. Samotná zmluva si nevyžaduje písomnú formu, ale
sám Vám môžem odporučiť, že uzatvorenie takej zmluvy v
písomnej podobe nie je vôbec na škodu. Samozrejme ak si nevi-
ete rady s prípravou takejto zmluvy určite vyhľadajte advokáta.
Ak nejde o prípad zhotovenia diela na počkanie, Vy ako zhotovi-
teľ ste povinný objednávateľovi vydať písomné potvrdenie o
prevzatí objednávky s označením diela, jeho rozsahom, ako-
sťou, cenou a časom zhotovenia. Cena sa zvyčajne platí až po
skončení diela, ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú inak.
Ak sa však dielo vykonáva po častiach alebo ak vyžaduje vyko-
nanie diela značné náklady, je ten, komu bolo zadané, oprávnený
požadovať už počas vykonávania diela od objednávateľa prime-
rané preddavky. Ak si dohodnete s objednávateľom cenu za die-
lo podľa rozpočtu, nesmie sa bez súhlasu objednávateľa
zvýšiť. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté môže zhotoviteľ
objednávateľovi účtovať iba vtedy, ak ich objednávateľ písomne
schválil alebo ak práce dodatočne písomne objednal. Ak v čase
od uzavretia zmluvy do jej splnenia došlo k zmene cenového

predpisu, podľa ktorého sa cena dohodla, ste ako zhotoviteľ
na to povinný objednávateľa bez meškania písomne upozorniť a
oznámiť mu novú cenu. Objednávateľ je následne oprávnený
od zmluvy odstúpiť. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, je
povinný zaplatiť Vám sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a
vzniknuté náklady podľa pôvodne dohodnutej ceny, iba ak mal z
čiastočného plnenia zmluvy majetkový prospech. V prípade, že
pri uzatvorení zmluvy o dielo nie je možné cenu za dielo do-
hodnúť pevnou sumou, musí sa určiť aspoň odhadom. Ak
však dodatočne zistíte, že takto určenú cenu bude potrebné pod-
statne prekročiť, ste povinný na to objednávateľa bez meškania
písomne upozorniť a oznámiť mu novourčenú cenu; inak ne-
máte právo za zaplatenie rozdielu v cene. Objednávateľ je opráv-
nený po oznámení novourčenej ceny od zmluvy odstúpiť a tiež
je povinný zaplatiť Vám sumu pripadajúcu na vykonanú prácu a
vzniknuté náklady podľa pôvodne určenej ceny, pokiaľ mal z či-
astočného plnenia zmluvy majetkový prospech. Odstúpením od
zmluvy nie je dotknuté  Vaše právo na náhradu škody. Ak však
objednávateľ neodstúpi od zmluvy bez zbytočného odkladu, je
povinný zaplatiť za poskytnutú službu novourčenú vyššiu ce-
nu. V prípade, ak materiál na zhotovenie diela zabezpečujete
Vy a Vami dodaný materiál má nedostatky, ktoré bránia riadne-
mu vyhotoveniu diela, ste na to povinný objednávateľa bez zby-
točného odkladu upozorniť. Rovnako tak musíte urobiť aj vtedy,
ak objednávateľ žiada, aby bolo dielo vykonané podľa pokynov,
ktoré sú nevhodné. Ak aj napriek Vášmu upozorneniu objed-
návateľ trvá na objednávke, zhotoviteľ môže od zmluvy od-
stúpiť. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy až do zho-
tovenia diela. Ak tak urobí, je povinný zaplatiť Vám sumu,
ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ  nemôžete ich vý-
sledok použiť inak, a zároveň je povinný nahradiť Vám účelne
vynaložené náklady. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od
zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové
alebo nebude vykonané riadne, a ak ste neurobíli nápravu
ani v poskytnutej primeranej lehote. Ak dielo bolo zmarené
náhodou pred časom splnenia, strácate nárok na odmenu.

Na otázku odpovedal Mgr. Tomáš Tomčovčík, právnik z
advokátskej kancelárie Tomáša Malinovského so sídlom na
Hviezdoslavovej 7, t.č.: 0907 638 899, ktorého môžete kontak-
tovať v prípade ďalších otázok.

Pravda, ktorá mrzí, je lepšia ako lož, ktorá potešuje. JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Či sa to Bratislavčanom páči alebo nie,
no na Slovensku sa prvýkrát premietal
film v Košiciach. Dokonca sa to stihlo ani
nie do roka od prvej platenej projekcie na
svete v podaní bratov Lumièrovcov v Pa-
ríži. Udialo sa to 19. decembra 1896 v sta-
rom hoteli Schalkház, ktorý stával presne
tam, kde teraz hotel Doubletree by Hilton.
Vtedy sa ešte netušilo, ako film pritiahne
milióny a že aj v Košiciach sa časom bude
premietať denne, a dokopy aj na 15 mies-
tach. 

Po niektorých kinách už zostali len foto-
grafie. Uránia, ktorú postavili i zbúrali na
dnešnom nám. Osloboditeľov či bývalý amfi-
teáter v Mestskom parku, na ktorého mieste
je Mestské kúpalisko alebo Záhradné kino vo
dvore za súčasnou divadelnou Malou scénou.
Neexistuje už ani kino Apolo, no na januáro-
vej potulke vám ho ukážeme. 

Na ďalšie kiná si zaspomíname priamo v
ich pôvodných miestnostiach, i keď sa tam
už nepremieta. Kino Slovan bolo vo dvore
nedávno obnovenej Historickej radnice a od r.
1927 bolo najväčšou  krytou sálou so 734
mie stami. Kino Čas či neskoršie kino Partizán
sa zasa premenilo na sálu Malej scény Štát-
neho divadla. Takisto sa už dlhšie nepremieta

ani v amfiteátri, kde si
voľakedy jeden film po-
zeralo aj 23 tisíc ľudí na-
raz (vrátane organizáto-
rov, kamarátov organi-
zátorov a  „cezplot-
ných“). Pri západnom či
americkom filme im bolo
úplne jedno, aké bolo po-
časie. Košický amfiteáter
sa mohol popýšiť aj najväčšou premietacou
plochou v celom Československu (36 x 15
metrov). Naproti tomu však v Košiciach
máme aj minikino Biograf, do ktorého sa vo-
jde najviac 60 ľudí. Je v budove Východo-
slovenskej galérie. Mnohí si ešte pamätajú
posádkové kino Dukla či ešte predtým Veri-
tas. V tej istej miestnosti bol istý čas najlepší
filmový klub na Slovensku. Aby sme náho-
dou neochudobnili ani nedávne komerčné ki-
ná, tak si ich tiež vymenujme: Družba, Ús-
mev, Capitol. 

Premietávalo sa ešte aj v Obvodných kul-
túrnych strediskách, tiež v Mladej garde v Ša-
ci či kine Hornád v Krásnej nad Hornádom. A
to som ešte nespomenul veľa z toho, čo sa
spomenie na januárovej potulke mestom.
Omnoho viac, podrobnejšie a priamo na mi-
este vám Slávne košické kiná priblížia sprie-

vodcovia Milan Kolcun, Zoltán Balassa a Be-
tka Czimová. Stačí prísť v sobotu 7. januára
pred Štátnu vedeckú knižnicu o 10:30, 11:00,
12:00, 14:00, 15:30 alebo 17:00. (16:00 ma-
ďarský turnus a 17:00 slovensko–anglický).V
nedeľu sprevádzame o 12:00, 14:00, 15:30
alebo 17:00. (16:00 po maďarsky a 17:00 slo-
vensko-španielsky.)  Info a predpredaj je v
Informačnom centre MiC Košice v OD Dar-
gov (1,5 €). Lístky sa dajú kúpiť aj na mieste
začiatku potulky (2,99 €). Viac info na
www.potulka.sk alebo 055-16 186.

Najbližšie témy: 
Čaro funkcionalizmu (4.-5. február)
Seminárny (františkánsky) kostol (3.-4

marec)
Tajomstvá Moyzesovej ulice (31.marec-

1.apríl).
Milan Kolcun

Pondelok
(9:00 – 13:30) Kurz: Zahrajme sa zdravo -
Cvičenie s deťmi na fitloptách 
(15:00 – 17:00) Voľná herňa 
(16:30 – 18:00) Kurz: Angličtina pre rodi-
čov a deti od 2 r. s ELC
Utorok
(8:30 – 10:00) Kurz: Angličtina pre rodi-
čov a deti od 2 r. s ELC
(9:00 – 11:30) Voľná herňa + Zahrajme sa
na hudbu
(15:00 – 17:00) Voľná herňa 
(17:00 – 18:00) Kurz: Zahrajme sa na ta-
nec pre deti 3-5 r.
(18:00-19:00) Tehocvik - cvičenie pre te-
hotné
Streda
(9:00 – 11:30) Voľná
herňa + Zahrajme
sa na škôlku s tetou
Ankou
(15:00-17:00) Voľná
herňa
(17:00 – 18:00)
Kurz: Hocus Lotus
angličtina pre deti
od 1,5 r.
Štvrtok
(9:00 – 11:30) Voľná
herňa + Tvorivé diel-

ne pre deti a dospelých
1.12. Mamky: korálkovanie s Jankou zo Sve-
ta nápadov; Deti: anjelik
8.12. Mamky: vianočné ozdoby servítkovou
technikou; Deti: hviezdička
15.12. Mamky: vianočné gule technikou fa-
lošný patchwork; Deti: Mikuláš
(16:30 – 18:00) Kurz: Predpôrodná prí-
prava pre oboch partnerov
(15:00-18:00) otvorená malá herňa
Piatok
(9:00 – 11:30) Voľná herňa 
(16:00 – 17:00) Kurz: Hocus Lotus angli-
čtina pre deti od 1,5 r.

22.12. VIANOČNÝ VEČIEROK (Tvorivé
dielne pre deti a do-
spelých) - posedenie
pri stromčeku, mam-
ky prinesú ochutnať
čo dobrého napiekli,
darčeky od Ježiška
pre dobré Stonožkov-
ské detičky, výroba
ozdoby na vianočný
stôl -prineste si kveti-
náč alebo hrnček s
priemerom cca 8 cm.
Tešíme sa na Vás.

MC Stonožka

OZNAM
Predaj 

stravných 
lístkov pre
dôchodcov

Vážení seniori Starého
Mesta, stravné lístky si môže-
te zakúpiť na Miestnom úrade
MČ Košice-Staré Mesto v po-
kladni (na prízemí, číslo dverí
17) me dzi 9:00 hod. až 12:00
hod. v nasledujúcich ter-
mínoch:

Január 2012
5. január 2012
19. január 2012

December 2011
Pobočka Košice-Staré Mesto

Slávne košické kiná 
(7.-8. január)

TVORIVÁ DIELÒA
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Window color
Vytvorte si ozdobné lemy do kuchyne alebo

kúpeľne, vtipné zvieratká, pekné kvety alebo gra-
fické námety. Ich zhotovenie prostredníctvom farieb
Window color je veľmi rýchle a jednoduché. Vytvo-
rené obrázky dobre držia na každej hladkej ploche. 

Motívmi namaľovanými s využitím Window color
môžete ozdobiť napríklad kachličky v kuchyni, pekne
pôsobia namaľované okná – postavičky z rozprávok v
detskej izbe alebo teraz aktuálne vianočné  či kuchynské
motívy na oknách ostatných izieb v byte. 

V sieti papiernictiev sú k
dispozícii Window color farby
a kontúry a aj predtlačené mo-
tívy na fólii určené na vyfarbo-
vanie. Kontúry majú hustejšiu
konzistenciu a slúžia na obkres-
lenie jednotlivých motívov.
Kontúry sú dostupné vo far-
bách: zlatá, čierna, strieborná,
medená. Farby sú tekutejšej
konzistencie než kontúry a ne-
dajú sa použiť namiesto kontúr.

Predávajú sa aj špeciálne fólie na Window color – po-
slúžia nám však aj silnejšie plastové fólie alebo kance-
lárske euroobaly. K dispozícii sú aj plastové priehľadné
formy  na zavesenie do ktorých sa dajú farby naniesť a po
zaschnutí sa dajú zavesiť. Podobnú službu nám urobia i
silnejšie fólie, z ktorých motív vystrihneme a zavesíme. 

Postup:
Šablóny alebo nami vybrané obrázky môžeme vlo-

žiť pod fóliu a kontúrou obtiahneme obrysy. Kontúru
necháme zaschnúť a potom farbami vyplníme obrázok.
Farba je spočiatku nepriehľadná – matná, postupne sa
stane priesvitnou. Po zaschnutí (aj 24 hodín) obrázok
zlúpneme z fólie a umiestnime na zvolené miesto.

Ozdoba sa dá ľahko z podkladu odstrániť. Ak však
na ňu svieti slnko, môže sa le-
piť, či naťahovať. V zime môže
skrehnúť a zlomiť sa. Ak
nanesie me málo farby taktiež
môžeme mať problém so zlúp-
nutím motívu. Farbu je potrebné
nanášať až ku kontúre.

Ďalšie námety nájdete na
www.tvorivadielna.sk – Tvorivý
priestor bez hraníc. Dotvorenia
priatelia! 

-Karin Vodičková-

Pes ako
darček ...

Blížia sa Vianoce a ten čo ne-
nakupuje v predstihu má plnú hla-
vu starostí komu čo kúpiť pod
strom ček. Keď kúpime vec a netra-
fíme sa do potrieb alebo vkusu ob-
darovaného je možné tovar vrátiť,
vymeniť alebo táto vecička skončí
bez povšimnutia niekde v skrini na
hornej polici. Ak sa v našej hlave
zrodí super nápad, že najlepším
dar čekom pre osobu v našom okolí
bude psík nech sa nám najprv pred
očami rozsvieti sto krát nápis PO-
ZOR !!!

Kúpiť a darovať niekomu psíka
je krásne, ale len za predpokladu 
správneho a dôkladného zhodnotenia
situácie. Či obdarovaný má podmien-
ky, čas a možnosti postarať sa o zvie-
ratko. Či ho chce a bude chcieť aj
keď sa skončí dovolenka počas alebo
po sviatkoch. Pretože v záujme psíka
by sme si mali radšej vopred všetko
dôkladne premyslieť a nekonať na zá-
klade emócií alebo spôsobom, že
sviat ky sú o dva dni a nemáme da-
rček tak zbadáme inzerát kde niekto
ponúka šteniatko, a tak hurá máme to
vyriešené! 

Mať psa môže byť pre niekoho
obrovskou radosťou, ale pre iného ne-
skutočnou starosťou. Dôvodov je ve-

ľa. Všetko čo sa začne myšlienkou,
malo by pokračovať získavaním in-
formácií, prehodnocovaním možnos-
tí, správnym výberom plemena a je-
dinca a uvedomením si, že kúpa a na-
dobudnutie psíka je tá najjednoduch -
šia vec. Postarať sa, vychovať,
vycvičiť ho, dbať o jeho duševné ale
aj fyzické zdravie je už o veľa nároč -
nejšie. Pes nás môže rozveseľovať,
robiť nám spoločnosť, ale môže sa
stať aj veľkou príťažou. Ak sa tak sta-
ne pamätajme, že je to našou vinou. 

O zlom prístupe a nezodpoved-
nosti ľudí svedčia preplnené útulky a
množstvá psíkov, ktoré hľadajú do-
mov za pomoci dobrovoľníkov z rôz-
nych organizácii. Preto buďme zod-
povední! Myslime na to, že pes je ži-
vý tvor, ktorý má určité nároky a žije
cca 10 rokov. Berme to na vedomie a
nekomplikujme život sebe ani psíkovi
ak nemáme podmienky na jeho chov.
Veď je tu i možnosť navštevovania
útulku a pomoci psíkom formou ve-
nčenia, finančným príspevkom,
prácou na brigádach, virtuálnou adop-

ciou zvieratka. 
Kde a ako si zaobstarať psíka za

predpokladu vhodných podmienok,
dostatku času a prehodnotení celej si-
tuácie je podstatné. Možností je viac :

1. Osvojenie psíka z útulku.
2. Kúpa psíka od chovateľa, kto-

rý je držiteľ chráneného názvu cho-
vateľskej stanice a zaoberá sa cho-
vom psíkov s preukazom pôvodu.
Väčšinou je súčasťou kúpy psa kúpna
zmluva, chovateľský servis a pora-
denstvo.

3. Kúpa psíka bez preukazu
pôvodu:

- Dobre zvážte komu zaplatíte, ak
kupujete svojho prvého psa, vyhľa-
dajte odborníka a poraďte sa vopred,
zistite v akých podmienkach je fenka
so šteniatkami a nedajte sa oklamať.

- Nikdy nepristupujte na odovz-
danie šteniatka niekde na parkovisku
pred nákupným centrom.

- Nenechajte sa citovo vydierať a
tlačiť do okamžitej kúpy nech sú ar-
gumenty akékoľvek – ide len o zneu-
žitie za účelom zisku. 

Výstrah, upozornení a rád je veľ -
mi veľa. Praktiky ľudí, ktorí množia
zvieratá iba za účelom zisku sa zdo-
konaľujú a tak jedinou možnosťou
ako situáciu riešiť je ostražitosť, in-
formovanosť kupujúceho. Nebojte sa
požiadať o radu a pomoc skúsenej -
ších! Učte sa radšej na chybách iných
ako na vlastných, ktorým sa dá vy-
hnúť.    

-All4dogs-
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Záver roka v našom múzeu sa nesie v duchu me-
ditácie, respektíve uvažovania nad podstatou ľudské-
ho jestvovania pomocou zaujímavých umeleckých 
diel z tvorby dvoch súčasných východoslovenských
výtvarníkov.

V prízemných priestoroch vystavuje svoje najnovšie
práce akademický maliar Otto Szabó z Hosťoviec ( nar. v
roku 1965,  študoval na VŠVU v Bratislave, teraz pôsobí
ako stredoškolský učiteľ v Košiciach) v rámci Festivalu
sakrálneho umenia Košice 2011 pod názvom
Pieseň piesní. 

„Obrazy Otta Szabóa sú síce na prvý
pohľad jednoduché, ale keď sa pozrieme
lepšie, mimoriadne obsahovo bohaté. Jeho
plátna sú pokreslené celým ľudským živo-
tom, vyjadrujú vnútorný svet človeka. Sú
zápasom so svedomím, nad ktorým nikto
nikdy nezvíťazí. Sú ale aj stretnutím 
sp riaz nených duší, iba náruč ktorých nás
ochráni, keď nám je najťažšie... O tom
všetkom sú tieto obrazy, stačí pred nimi za-
stať a zamyslieť sa...“ – komentoval práce
autora prednedávnom nitriansky vysoko-
školský  pedagóg Jozef Leikert. Kuráto-
rom súčasnej výstavy O. Szabóa  je akade-

mický sochár a pedagóg Vysokej školy
výtvarných umení v Bratislave Viktor
Oravec. On na vernisáži dňa 16. novem-
bra o.i.  poznamenal, že  „autor je umel-
com so širokým záberom vlastnej tvorby,
od voľnej kreatívnej cez grafiky, ilustrá-
cie až po piedestál, ktorý predstavuje jeho
vzťah a jeho zaujatosť pre sakrálne té-
my. Tu nám predstavuje svoje maliarske
cykly inšpirované biblickými príbehmi zo

Starého i Nového zákona.
Tieto príbehy pretrans-
formováva svojimi očami
a zmyslami do súčasnos-
ti, do našich dní, ktorými
sa spoločne boríme, tápame, hľadáme,
nachádzame, strácame, chápeme a
vôbec nerozumieme – naplno  snažiac sa
vo svojich kontempláciách uchopiť pod-
statu. Tieto obrazy hovoria o potrebe ná-
vratu k tradičným hodnotám, akými sú
láska k blížnemu, porozumenie, partner-
stvo, neubližovanie, nezasahovanie, ľud-
ská vzájomnosť, k hodnotám, ktoré by
mali zvíťaziť nad ľudskou malosťou,
zakomplexovanosťou, hlúposťou, ob-

medzenosťou, závisťou,  nenávisťou  a
osamelosťou.  Trápenie, súženie a utrpe-
nie by nás mali viesť k cnostiam k rozšíre-
nému vedomiu a pochopeniu všetkých vecí 
a tajom stiev.“ Výstava potrvá do 15. januá-
ra 2012.

V komorných priestoroch  do 22.1.2012
prezentuje  výber svojich prác  Mikuláš Lo-
vacký (1942) z Bardejova. Autor sa na slo-
venskej výtvarnej scéne etabloval maliar-
skou a grafickou tvorbou. Tematicky sa stre-
dobodom jeho záujmu stalo rodné mesto, je-
ho bohatá história  ako aj všadeprítomná
krajina. „Na neustále pokusy autora o pre-
pojenie minulosti s prítomnosťou, materi-

álneho a duchovného, trvácnosti a pominuteľnosti vyu-
žíva teraz nové experimentátorské výtvarné techniky.
Dôkazom toho sú diela posledného obdobia vyhotovené
technikou emai lu a smaltu. Subtílne obrazy, častokrát
zakomponované do väčších drevených objektov, svedčia
o jeho technickej zručnosti, znalosti vlastnosti jednotli-
vých materiálov a technológii, ale i jeho dlhoročnej skú-
senosti v kombinovaní plošného s plastickým výtvarným
prejavom“ -  komentovala o.i. tvorbu autora kurátorka
výstavy Astrída Derfiňáková. Mgr. Jozef Gazdag

riaditeľ MVL  

PIESEÒ  PIESNÍ NA OBRAZOCH A SMALTOVÉ KOMPOZÍCIE

Z PROGRAMU MÚZEA VOJTECHA LÖFFLERA
Len prednedávnom

sa na pultoch kníhku-
pectiev objavila kniha
na výsosť košická. Dalo
by sa povedať kniha
kníh o našom meste.
Ako tvrdí jej zostavova-
teľ Milan Kolcun: „Zo
100 kníh sveta som vy-
bral to najkošickejšie.“

Reč je o Košickej čí-
tanke, ktorá má podtitul (Literárne)
potulky mestom Košice (3.) Skutočne
sa pri jej čítaní túlate mestom, sprie-
vodcom však teraz nie je Milan Kolcun,
ale renomovaní spisovatelia, známi ce-
stovatelia a iné osobnosti, ktoré mali zá-
ľubu v umeleckom slove či písaní me-
moárov. „Hoci som sám (turistickým)
sprievodcom po Košiciach, tentoraz si
vyberám svojich sprievodcov. Takých,
ktorí si radi zapisovali. Jedni sú poetic-
kejší, iní faktografickejší, nie ktorí si pri-
veľa vymýšľajú, ďalší sa radi chvália
a ostatní sú stále nespokojní“ prezrád-
za autor. Vďaka ním si viete pozrieť
stredovekú popravu na námestí (Mór
Jókai), môžete posprevádzať budúcu
Napoleonovu manželku po Košiciach
(Oliver Rácz), prečítať si rodokmeň sta-
rej košickej rodiny, v ktorej vyrástla
protagonistka novely Legenda Emöke
(Josef Škvorecký), zúčastniť sa oslavy
oslobodenia Košíc (Gustáv Husák)...
Najviac priestoru spomedzi 93 autorov
zaberajú diela Sándora Máraiho, ktorý
do detailov opísal mesto z čias jeho det-
stva alebo aj v 40-tych rokoch minulého
storočia. Krásna je báseň od Joža Ur-
bana venovaná Košiciam i jeho postre-
hy z mesta po Nežnej revolúcii. Svoju
náklonnosťou k nášmu mestu priznáva
aj najoceňovanejší súčasný spisovateľ
na Slovensku a skvelý rozprávač Stani-
slav Rakús. 

„Autori rôznych ob-
dobí sa navzájom stretá-
vajú v tejto knihe jeden
vedľa druhého. Od
uhorského Simplicissi-
ma až po žijúcich. No li-
teratúra dokáže sfunkč-
niť aj stroj času, preto
sa dostaneme ešte hlbšie
v dejinách Košíc a do-
konca aj do ich budúc-
nosti“ sumarizuje spiso-

vateľ. Košická čítanka prináša aj dote-
raz neprekladané diela maďarského li-
teráta Sándora Petőfiho, anglického
svetobežníka Johna Smitha, ktorý pre-
šiel Košicami (poznáme ho z filmu
Legenda Pocahontas), či pamäte sláv-
nej opernej speváčky Deryné. Svojou
tvorbou je tu zastúpená súčasná hviez -
da francúzskeho literárneho neba Lau-
rent Binet (pôsobil niekoľko rokov na
našej Vojenskej leteckej akadémii), ale
nájdete tu aj úryvok z československé-
ho bestselleru Jánošíci s téžkou hla-
vou od Lubomíra Smatanu. Čítanka
teda predstavuje až 10 národných li-
teratúr, v ktorých sa nájde niečo o Ko-
šiciach. Počnúc tureckou až po židov-
skú. 

Hlavnou črtou novej košickej an-
tológie je pestrosť. Autorská, žánrová
(próza, poézia, dráma, cestopisy, me-
moáre) i časová. Pokrýva obdobie od
bitky pri Rozhanovciach (1311) až po
budúcnosť (sci-fi o Košiciach). „Be-
stselery sú pretkávané raritnými kni-
hami, ktoré opatrujú len ‘fajnšmek-
ri’, ba i takými, ktoré neboli do slo-
venčiny či češtiny doteraz preložené“
poukazuje Milan Kolcun. Košická čí-
tanka nie je učebnicou dejín. Aj tak
však približuje i históriu mesta. Síce
subjektívnejšie, ale o to „šťavnatej-
šie“. Tak ako ju v danej chvíli prežíva-
li známi majstri slova.  -mk-

Ponúka to „najkošickejšie“ čítanie

Helenka a Július sa spoznali
pred mnohými rokmi na futbale a
posledný tohoročný novembrový
víkend to bolo presne šesťdesiat
rokov čo si pred oltárom povedali
svoje áno.

Futbalová lopta 
alebo Amorov šíp?

Július, mladý, nádejný futbalista
nastúpil na zápas ako na každý iný.
Plné herné nasadenie, až tu mu jedna
strela akosi vyletela rovno medzi di-
vákov a zasiahla práve krásnu diváč-
ku Helenku. Kto vie, možno sa tá fut-
balová lopta letiac z ihriska vo vzdu-
chu zmenila na Amorov šíp, veď to
bola láska na prvý pohľad. Neprešla
dlhá doba a v jeden pekný jesenný,
novembrový deň v roku 1951 si  títo
mladí ľudia vymenili obrúčky.

Po dvoch rokoch manželstva
prišla ťažká skúška – prvá dcérka
Janka na ceste a Július narukoval do
Čiech na vojnu. Bolo to ťažké obdo-
bie, ale vzťah manželov to len posil-
nilo. O dvanásť rokov, opäť v no-
vembri sa narodila druhá dcéra Re-
nátka (naša staromestská poslanky-
ňa). Július trval na tradičnom
manželstve – on pracoval a živil ro-
dinu, Helenka bola príkladnou mat-
kou a domácou paňou. Prešlo už
šesťdesiat rokov ich spoločného ži-
vota a zatiaľ čo navôkol sa všetko

menilo, láska, pokoj a rodinné záze-
mie v manželstve Szarvasovcov
zotrvalo dodnes.

Povedali si svoje „diamantové“
áno

Pri príležitosti diamantovej
svadby týchto skromných a stále
usmiatych Staromešťanov zorgani-
zoval staromestský úrad ich symbo-
lické obnovenie sľubu. Do sobášnej
siene aj tentoraz vstupovali plní lás-
ky, tak ako v päťdesiatom prvom.
„Helenka a Július prežili ste v man-
želstve 60 rokov, je to naozaj veľmi
dlhá doba a ako hovoríte zmenilo
sa len to, že zo zamilovaných mla-
dých ľudí sa stalo manželstvo plné
lásky a spomienok na prežitý život“
prihováral sa starosta mestskej časti
počas slávnostného obradu. Manže-
lia si povedali „diamantové“ áno,
vymenili si obrúčky a zapísali sa do
pamätnej knihy.

„Náš vzťah bol vždy založený
na dôvere a kresťanstve“ prezrádza
po obrade Július. „Viete, my stále ži-
jeme tak, akoby sme sa len teraz zo-
brali“ dopĺňa pani Helenka manžela
a jedným dychom, so šibalským
úsmevom priznáva: „U nás žena ve-
die manželstvo.“ 

Najkrajšia jeseň
Šesťdesiat prežitých rokov bok po

boku v šťastných
chvíľach aj náročných
životných skúškach.
Tešia sa z dvoch dcér,
troch vnúčat a malej
pravnučky Lauriky.
Bola to krásna košic-
ká jeseň, keď sa vzali,
i keď sa im narodili
dcéry a dnes je to
krásna jeseň ich živo-
ta - taká, po akej sníva
v kútiku duše asi kaž-
dý z nás. -red-

INZERCIA

Už siedmy ročník pretekov Pláva celá rodina
zorganizovala v novembri staromestská komisia
školstva, mládeže a športu na našej plavárni. Štafety
dvoch až troch generácií za zúčastnilo osem rodín.

Jedným z najatraktívnejších a najzdravších  špor-
tov, udržujúcich dobrú kondíciu tela a zároveň zdravé-
ho ducha, ktorý obľubuje nielen mládež, ale všetci
športuchtiví ľudia v pokročilom veku, je plávanie.
Okrem kondičného efektu prináša tento projekt aj mo-
rálny a sociálny prínos, pretože prostredníctvom sú-
ťažného plávania sa utužujú v rodinách vzájomné
vzťahy a väzby.

Do súťaže sa prihlásili traja súťažiaci za každú ro-
dinu z dvoch až troch generácií. Minimálne jeden z
družstva musel byť Staromešťan. Plávali sa tri dvad-
saťpäť metrové dĺžky a výsledný čas bol násobený koe-
ficientom podľa vekovej kategórie súťažiaceho. Naj-
mladší súťažiaci
mali šesť rokov,
najstaršia osemde-
siatštyri. Ako prvá
skončila rodina
Krupaničova, dru-
há rodina Kapcá-
rova/Mrázova a
tretia rodina Fábe-
rova.     -kšmaš-

Z výstavy Otta Szabóa

Mikuláš Lovacký: 
Neusporiadané dialógy

Staromestský divadelný súbor
seniorov uviedol 11. novembra pre-
miéru divadelnej hry Svedomie od
Terézie Vansovej. Vyslúžili si stan-
ding ovation.

Po komédii s niečím vážnejším
Divadelné zoskupenie „Milénium“

vzniklo pod umeleckým a režijným
vedením herečky Brigity Bobulovej
v auguste roku 2010. V súbore účin-
kuje jedenásť hercov, dôchodcov z
našej mestskej časti a po prvý raz sa
predstavili pred rokom hrou
Carla Goldoniho „Žiarlivé že-
ny“. Ochotníci zožali veľký ús-
pech, a tak nelenili a nacvičili
ďalšiu hru, teraz trošku vážnej-
šiu „Svedomie“ od Terézie Van-
sovej. 

Terézia Vansová, označo-
vaná i ako nenapraviteľná idea-
listka, bola spisovateľkou a ve-
rejne činnou osobou, ktorá svo-
jimi postojmi i dielami od po-
slednej tretiny 19. storočia
ovplyvňovala a dotvárala spolo-
čenský a kultúrny život na Slo-

vensku. Najznámejšia bola práve jej
divadelná hra z dedinského prostre-
dia Svedomie, ktorú uviedli naši „mi-
lénioví“ seniori. „Snažila som sa vy-
brať klasickú slovenskú hru, ktorá
nie je taká obohraná“, vysvetľuje
režisérka Brigita Bobulová.

Každého raz svedomie dolapí
Láska Madlenky a Martina má

viacerých neprajníkov, avšak najhor-
ším je Miťas. Túžba po majetku a po
Madlenkinom srdci ho zaslepí natoľ -

ko, že zabíja. Miťasovu vypočítavosť
ale napokon zradí jeho vlastné svedo-
mie. V úlohe richtára, Madlenkinho
otca sa predstavil i starosta Ľubomír
Grega. „Hra je nadčasová a veľmi
aktuálna aj dnes, keď sa nás snažia
poučovať a s chorobnou ctižiadosti-
vosťou striehnuť na naše prípadné
pochybenia práve tí, ktorí by si mali
sami vstúpiť do svedomia. Zabúdajú
však na jedno, že svedomie aj ich raz
dolapí...“, povedal na margo svojej
postavy starosta. 

Premiéra divadelnej
hry sa konala symbolicky
jedenásteho jedenásty v
plnej radničnej sále mie -
stneho úradu. Naši diva-
delníci zožali opäť veľký
úspech a standing ova -
tion. Tí, ktorí ste premié-
ru nestihli, máte možnosť
navštíviť reprízy, ktoré sa
budú konať vo viacerých
termínoch. (Info: referát
kultúry, športu a DC, t.č.:
055/68 27 136) -zr-

Milénioví divadelníci vystúpili so Svedomím Rodiny sú�ažili v plávaní

Szarvasovci oslávili 
diamantovú svadbu


