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Starosta Grega v strede s ocenenými. Zľava: Mgr. Otto Révést, riaditeľ Gymnázia Poštová 9.,
Brigita Bobulová, vedúca divadelného súboru Milénium, RNDr. Jozef Ondáš, CSc., MBA,
PaedDr. Lívia Kalmárová, Mgr. Norbet Bodnár, Leonidas Brellas – syn ocenenej Boby Brelly – in memoriam
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Na plavárni sa v závere roka
m o de r n i z o v a lo
Koniec roka sa na Mestskej krytej plavárni niesol v
znamení inovácií. Z ušetrených financií sa plaváreň
rozhodla zainvestovať do
zariadenia, ktoré bolo doposiaľ v pôvodnom stave od
prvého otvorenia plavárne a
zákonite si vyžadovalo nevyhnutnú výmenu.

Dámy si už užívajú vyšší
komfort
„Rekonštrukciou prešla
dámska sušiareň vlasov, ktorá je súčasťou ženských šatní. Návštevníčkam je k dispozícii nový
nábytok dispozične usporiadaný tak, aby si vlasy
mohli sušiť naraz 4 osoby a minimálne
6 ďalších osôb mohlo využiť veľkoformátové zrkadlá a odkladací priestor na úpravu vizáže pred
odchodom z plavárne“, informoval riaditeľ Ing.
Vladimír Hlivák.
Funkčnosť nového zariadenia umocňuje a vyšší komfort zákazníčkam pri úprave poskytuje aj
inštalácia LED osvetlenia, ktoré okrem úspory na
finančných prostriedkoch za elektrickú energiu
žiari aj teplým spektrom, ktoré dotvára tepelnú
pohodu v sušiarni. Súťažou sa plavárni podarilo
dosiahnuť obstarávacie náklady vo výške 2386 eur.
Zainvestovali do „profi“ sušičov
Ďalšou novinkou je inštalácia štyroch kusov
nového radu profesionálnych celonerezových osušovačov vlasov so stojanom s nastaviteľnou
výškou. Medzi hlavné výhody týchto sušičov patrí nízka spotreba elektrickej energie, dostatočný

sušiaci výkon, či bezkontaktné ovládanie na senzor. Práve na tieto sušiče dostáva vedenie pozitívne ohlasy od prvého dňa inštalácie. Vysúťažená
obstarávacia cena dosiahla 4647,74 eur.
Modernizovali aj prevádzkové priestory
V suteréne MKP prebehla modernizácia dvoch
miestností prevádzkových priestorov. Hlavným
dôvodom bol záujem o prenájom týchto priestorov, čím bude plaváreň v ďalšom období získavať
finančné prostriedky za dovtedy komerčne nevyužívaný priestor. „Modernizácia zahŕňala výmenu podláh, opravu stierok, hygienickú maľbu, kazetový strop, výmenu elektroinštalácie, prekládku
vodovodných a kúrenárskych potrubných rozvodov a výmenu okenných výplní v dotknutých
priestoroch,“ upresnil Hlivák.
V zmodernizovaných priestoroch budú inštalované servery spoločnosti Antik Telecom. Pridanou hodnotou prenájmu bude teplo produkované
týmito servermi, čo predstavuje zadarmo získanú
energiu na vykurovanie suterénu.
-red-
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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

Január bol v znamení unikátnych výstav
Začiatok roka 2016 sa v Múzeu Vojtecha Löfflera niesol v znamení otvorenia
dvoch výnimočných výstav.
Od 19.1.2016, kedy sa uskutočnila vernisáž, môžu Staromešťania prijať pozvanie
na nostalgickú návštevu košickej meštianskej
domácnosti. Tak by mohla znieť hlavná myšlienka výstavy Domov, sladký domov, ktorá
ponúka možnosť prezrieť si neznáme diela
Elemíra Halásza-Hradila. Ide o výstavu diel
predovšetkým intímneho charakteru
zo súkromnej zbierky a pozostalosti autora, na ktorých
umelec zachytil napríklad podobizne
rodinných príslušníkov, svoj dom alebo ateliér. Je to stretnutie s dielami,
ktoré nesmeli chýbať v žiadnej meštianskej domácnosti – portréty blízkych, sväté obrázky, farebné
kvetinové zátišia a romantické krajinky, ktoré sú
zároveň vyznaním umelca, ktorý kliesnil cestu modernému umeniu na Slovensku, k viere a kráse

umenia. Jedinečnú výstavu si môžete
pozrieť až do 20. marca 2016. Autorom
výstavy je Peter Kobelák a vernisáže výstavy sa zúčastnila pravnučka Elemíra
Halásza Hradila z Budapešti.
Výnimočnou udalosťou mesiaca január sa stala výstava Milana Laluhu –
Farebný svet variácií, ktorej sprístupnenie s komentovanou prehliadkou kurátora Petra Megyešiho prebehlo
27.1.2016. Klasik slovenskej výtvarnej moderny
Milan Laluha v Košiciach vystavoval prvýkrát po
takmer päťdesiatich rokoch. Výstava sprístupnila
košickému publiku doteraz zväčša nevystavené
diela zo súkromných zbierok, pričom pokrývajú
tvorbu maliara od 60. rokov až po rok 2005.
Laluha patril k prvým absolventom Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave. Maliar dlhodobo rozvíjal a precizoval charakteristický autorský program, v ktorom sa
obrazne vracal do detstva, počas ktorého ho
fascinoval kolobeh života a práca na vidieku. Výstava potrvá do 29. februára 2016.
Výstava vznikla v spolupráci s rodinou Milana Laluhu a spoločnosti Saffron Beds.
Vernisáže sa osobne zúčastnila dcéra autora
Andrea Laluhová.
- MVL-
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Blížia sa vo¾by do Národnej rady SR

Voľby do NR SR sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname
voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho
preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi
vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov
ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje
na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek
volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
*osobne: najneskôr posledný pracovný
deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr
4.3.2016) v úradných hodinách obce. Obec
vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
*v listinnej forme: tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená
obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom
konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),
*elektronicky (e-mailom): tak, aby žiadosť
o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania volieb (t.j. najneskôr
15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na
svojom webovom sídle elektronickú adresu na
doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové
sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
meno a priezvisko,
I rodné číslo,
I štátnu príslušnosť,
I adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
I korešpondenčnú adresu, na ktorú obec
doručí hlasovací preukaz.
I

Prostredníctvom osoby splnomocnenej
žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň
predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr
4.3.2016).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na
adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie
inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle
hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných
rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti
uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie
hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.















Upozornenie pre voličov!
Preberanie hlasovacích lístkov potvrdí
každý volič svojim podpisom v zozname voličov. Nepoužité hlasovacie lístky je povinný
uložiť do schránky na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov. V opačnom prípade sa dopustí priestupku § 40 písm. a) Zákona č. 180/2015 Z. z., za ktorý mu hrozí
pokuta 33.- Eur.


Všetky dôležité informácie o voľbách nájdete na stránke: www.kosice-city.sk.
-red-

Plán poslaneckých dní na
rok 2016 - I. polrok
'
Dátum
10.02.2016
24.02.2016
09.03.2016
23.03.2016
06.04.2016





Súťažíme bez hraníc
Aj tento rok sa môžete tešiť na obľúbené celomestské súťaže určené pre všetkých, ktorí radi tancujú, spievajú či recitujú. Začíname tanečnou súťažou Tanec
nemá hranice, ktorá je naplánovaná na máj
2016. Október už tradične patrí speváckej
súťaži Spev bez hraníc, ktorá tento rok
oslávi jubilejný 10. ročník a smelo môžeme tvrdiť, že počas tohto obdobia sa do
súťaže prihlásilo viac ako tisíc spevákov.
Prednes prózy a poézie zaznie v novembri a bude
to už v poradí 21. ročník.
Leto patrí najmä kultúre
Na leto sme si pre Vás pripravili zaujímavý
program. Začneme posledným júnovým týžňom.
Prioritou Staromestského kultúrneho leta budú
programy zamerané pre deti a mládež aj so sprievodným programom - súťaže, maľovanie na chodník.
Ožije "Kuzmánka" kde pripravujeme atraktívne programy - a to predbežne každý štvrtok počas
letných mesiacov.
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STARÉ MESTO PRIPRAVUJE
Čo všetko nás čaká v roku 2016? Naša
mestská časť má pre Vás pripravených množstvo zaujímavých akcií a podujatí.
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Osoby, ktoré sa so zdravotných
dôvodov nemôžu osobne zúčastniť volieb v príslušnej volebnej miestnosti,
môžu požiadať o voľbu do prenosnej
schránky na Evidencii obyvateľstva
Miestneho úradu telefonicky na čísle
055/ 6827 147 alebo 6827 150, ale poštou na adrese Miestneho úradu.

Miesto konania: Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto,
Hviezdoslavova 7, Košice, zasadačka č. 123, I. poschodie
Čas konania: 15.00 - 16.30 hod.
Prijíma poslanec
20.04.2016 Ing. Igor Petrovčik
Michal Djordjevič
04.05.2016 Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
Ing. Zoltán Hanesz
18.05.2016 MUDr. Róbert Roland
Ing. Eva Hulmečíková
01.06.2016 Ing. Ján Süli
Ing. Štefan Lasky
15.06.2016 Ing. Rastislav Trnka
MUDr. Norbert Lukán, PhD. 29.06.2016 MVDr. Ján Bílek, PhD.

 

Odštartujeme aj obľúbené športové súťaže
Pripravené su aj športové projekty ako je
Olympiáda detí predškolského veku (máj), Plavecké preteky žiakov zákadných škôl (máj), Ne-

bude chýbať ani Beh o pohár starostu MČ (september), Staromestský turnaj v basketbale (december), či obľúbené verejné korčuľovanie v
Crow aréne Oprášme korčule (december).
Nezabúdame ani na Uvítanie detí do života,
ktoré sa organizuje kvartálne počas roka. Pripravené sú rôzne úspešné kurzy – Kurz prvej zdravotnej pomoci pre žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ (november), či Preventívny kurz pre deti v saune (november- december).
Naša mestká časť spolupracuje aj s inými organizáciami a záujmovými skupinami, ktoré svojimi podujatiami a projektami dopĺňajú tie naše – staromestské. Informácie o projektoch,
konkrétne termíny, či prihlášky budú
priebežne uverejňované na stránke
www.kosice-city.sk.
Komisia zdravotná, sociálna,
kultúry, školstva a športu.
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Kto zodpovedá za zimnú údržbu chodníkov?
Konečne aj k nám dorazila
zima, ktorej sa potešili najmä
deti, ale aj záhradkári. Počasie
je však nevyspytateľné a môže
sa zo dňa na deň meniť. Nárazové sneženie, otepľovanie, následné zamŕzanie roztopeného
snehu a opäť sneženie. Z takýchto situácimajú zrejme hlavu v smútku cestári a zodpovední, ktorí sa starajú o zimnú
údržbu ciest a chodníkov.
Mnohí z vás majú počas zimy nepríjemné skúsenosti práve s chodníkmi. Chodník, na
ktorom by sa nenachádzal zľadovatelý úsek v Košiciach asi
ani nenájdeme. Nebezpečenstvo
tak číha doslova všade a to najmä pre seniorov, ktorým pád na
tvrdý ľad môže spôsobiť vážne
zranenia s ďalekosiahlymi následkami, no veľký pozor by si
mali dávať aj deti a my, dospelí,
ktorí sa denne ponáhľame na
autobusy, či električky.
Výkon zimnej údržby ciest
a komunikácii v meste, teda i v
našej mestkej časti zabezpečuje
mesto Košice prostredníctvom
spoločnosti Kosit. Ale ako je to
s chodníkmi?
V princípe platí pravidlo, že
za chdník zodpovedá ten, kto
ho má v správe.

- Správa mestskej zelene
zodpovedá za údržbu tých
chodníkov na území mesta,
ktoré jej boli zverené do správy.
- Za závady v schodnosti
chodníkov spôsobené znečistením, poľadovicou a ľadom,
ktoré sú priľahlé k nehnuteľnostiam v zastavanom území,
hraničiace s cestou, alebo
miestnou komunikáciou zodpovedá vlastík, alebo správca:
• Bytový podnik mesta Košice
• Stavebné bytové družstvá
I. až IV.
• spoločenstvá vlastníkov
bytov
• majitelia, správcovia, alebo užívatelia nehnuteľností
Rozhodujúci je opäť fakt,
že zodpovedá ten, kto má v
správe nehnuteľnosť, ku ktorej
je daný úsek chodníka priľahlý.
- Na komunikácách, ktoré
nie sú skolaudované, alebo na
ktorých sa prevádza výstavba,
zimnú údržbu realizuje investor.
- Údržbu elektičkových tratí a nástupných ostrovčekov
električiek zase vykonáva Dopravný podnik mesta Košice.

Najskôr by si mal teda každý z nás, ako sa vraví, pozametať pred vlastnou bránkou.
Ak však povinnosti ostali zanedbané, určite na to treba upozorniť. Hlavne ak ide o bezpečnosť a zdravie ľudí. Pri riešenie takej situácie by nám mohli
pomôcť dôležité kontakty:
Dispečing referátu dopravy:
6419 736
Dispečing
Dopravného
podniku mesta Košice: 622 59
25
Dispečing Bytového podniku mesta Košice: 787 13 45
Dispečing Kosit: 727 07 81
Mestská časť Staré Mesto,
vrátane organizácií, ktorých je
zriaďovateľom, zabezpečuje
zimnú údržbu na chodníkoch
komunikáciách priľahlých k
nehnuteľnostiam, ktoré má v
správe alebo vlastníctve.
Okrem toho flexibilne reaguje
na požiadavky obyvateľov týkajúce sa nedostatkov v zimnej
údržbe a v rámci možností zabezpečuje ich odstránenie
prostredníctvom aktivačných
pracovníkov.
Operačný plán zimnej údržby mesta Košice na zimné obdobie 2015/2016 je zverejnený
na stránke mesta Košice, ako aj
na stránke našej mestskej časti:
www.kosice-city.sk.
-red-

Staromestské listy

DENNÉ CENTRUM
Denné centrum má registrovaných cca 400 členov, prevažne občanov Starého Mesta. Jeho členovia sa
stretávajú na spoločných podujatiach, výletoch a rôznych ďalších akciách, ktoré organizuje Výbor
Denného centra v spolupráci s
Miestnym úradom. Prvoradou úlohou Denného centra je poskytnúť
staromestským seniorom dostatok
možností na príjemné a užitočné
strávenie jesene života.
Činnosť Denného centra upravuje
štatút, schválený poslancami Starého
Mesta. Denné centrum riadi výbor samosprávy, ktorý je volený členmi centra na dvojročné funkčné obdobie.
Členský poplatok pre Staromešťanov: 4,00,-EUR na rok
Členský poplatok pre členov z iných
mestských častí: 8,-EUR na rok

Výbor Denného centra je zložený z týchto členov:
Predsedníčka: Mária Küchelová
Členovia: Peter Kriš, Mária Riesová, Jozef Schmmidtbauer, Marta Zubzandová, Ján Minarčík, Anna Naštová
Od 1.1.2016 je Denné centrum
seniorov otvorené denne od 13:00
hod. do 18:00 hod
Kurzy a cvičenia v Dennom centre:
– každý pondelok od 14.30-15.30
– rehabilitačné cvičenie
– každý pondelok od 10.00 – 11.00
– cvičenie s Ildikó
– každý utorok od 15.30-16.30 –
kurz spoločenských tancov
– každú stredu od 15.00 – 18.00 –
šípky
– každá streda od 9.30-11.30 – tanečná skupina Šťastné ženy
– každý štvrtok od 15.00 – 16.00 –
cvičenie s Ľudkou
– každý štvrtok od 15.00 – 18.00

hod. – krúžok šikovných rúk
– každý pondelok od 9.00 – 12.00
hod. – stolný tenis – ženy
– každý utorok – piatok od 9.00 –
12.00 hod. – stolný tenis – muži
Divadlo Milénium nacvičuje v
Radničnej sále každý pondelok a štvrtok od 15.30 hod.
Informácie o ďalších podujatiach a
viac informácií získate každý deň v
Dennom centre.
Z plánovaných akcií na FEBRUÁR a MAREC 2016
* každý utorok o 15:00 hod Čajové
posedenie v DC
* 17.-18. 02. súťaž seniorov v Kulturparku
* súťaž šípky a stolný tenis, návšteva múzea, na klavíri hrá pán Schmitbauer, jednodňová turistika –
Klatovianka, predstavenie Čardášová
princezná v Štátnom divadle

Stretnutie pokračovalo....
Ako sme Vás informovali, my, spolužiaci
zo základnej školy na Tajovského ulici v Košiciach, ktorú sme navštevovali pred 53 rokmi, pokračovali sme v stretnutí v Zemplínskej
krčme, ako sme avizovali. A stalo sa aj to, s
čím sme ako organizátori až tak nerátali, že aj
v tomto predvianočnom zhone, našli si čas na
spoločné stretnutie 16 spolužiaci a pritom
mnohí sa veľmi ospravedlňovali, že sa nemôžu zúčastniť. Hlavný dôvod: deti, vnúčatá,
Vianoce. O to viac potešil klavírny hudobný
pozdrav od skupiny Beatles skladba Michel,
ktorý nám zaslal Róbert Rovina. Tentokrát
sa stretnutie nieslo v duchu spomienok, najmä tých, ktoré sa stali historickými.

Jednou z nich bolo aj zlezenie kopuly Domu umenia,
ktorého sa počas opravy v tých rokoch zúčastnili štyria naši
spolužiaci. A tak ako teraz aj v minulosti bol tento vrcholný
výkon ocenený u dvoch spolužiakov napomenutím, u dvoch
dvojkou z chovania. No, čo už. Dnes sa nad tým pousmejeme, ale nezdajú sa vám podobné výčiny dnešnej mládeže a
aj ich ocenenia za to? Život sa opakuje, iba namiesto kopuly sa lozí na najvyššie stavby sveta a odmena vo forme trestu nikoho aj tak neminie. Ale je tu Youtube, kde to vidí celý
svet, naše činy ostávajú už len v pamäti účastníkov, a tých je
čím ďalej menej. Dnes sa každý teší na zimné prázdniny, my
sme cez Vianoce chodili pred školu sledovať, či nie je vyvesené, že budú uhoľné prázdniny. Ale sme chodili do školy aj
v sobotu, to by sa dnešnej mladi asi nepozdávalo a mám
dojem, že nielen mladi. Zimy
boli studené, o sneh nikdy nebola núdza. Všetky košické
uličky v okolí pivovaru a sladovne boli znamenitými dráhami pre sánky, ale aj kopaničky.
Pre neskôr narodených, išlo o
korčule pripevnené na drevenom podstavci. A to bolo niečo
pretekov! A večer odmena,
premietanie filmu v budove pivovaru! No, boli to časy. Veľa

sme spomínali aj na bývalý cigánsky tábor, kde bola osvetová beseda Nový život. Ale stále máme dojem, že bol síce
veľký a mal aj svoje negatíva, ale bolo tam čistejšie ako je
dnes na podobných sídliskách.
Telesnú výchovu sme mali na pivovarskom futbalovom
ihrisku, ktoré bolo na kopci, a tak sa muselo hrať opatrne, lebo chodiť dole pre loptu sa nikomu nechcelo. A ešte
spomienky na dve jazerá, z ktorých sa ťažila hlina do Tehelne a chodila k nim aj električka, ktorá tam mala konečnú.
Ide o terajší priestor kruhového objazdu pri hutníckej priemyslovke a za ním. A vojenský cvičák (dnešná Terasa) ?
Chodili sme zbierať padáčiky z vystreľovaných svetlíc!
Je toho veľa, Košice sa veľmi zmenili, ale ľudia ostali, aj
keď im pribudlo pár rôčkov a možno aj sivých vlasov. Veľmi
nás potešili staré fotografie, na ktorých sme hádali, kto je
kto. A nemyslite si, že sa nám to vždy podarilo. Stretnutie
bolo super, všetci sa tešia na
budúce, ktoré sa uskutoční
začiatkom júna v Hnilčíku.
Prečo tam? Býva tam náš
spolužiak, ktorý nás pozval,
je tam prevádzkovateľom
banského múzea, ktorého
prehliadka nás čaká tak, ako
aj samotnej bane a tiež
návšteva penziónu so symbolickým názvom Banská Klopačka. A tak Hurá na Hnilčík!!
Ján Hanuliak

Pozývame Vás „ochutna“ Čertovskú dobrotu
Divadlo MOMOLAND uviedlo
začiatkom februára premiéru autorskej hudobno-činohernej rozprávky o Čertovskej dobrote. Autorom divadelnej inscenácie je
19-ročný študent a herec divadla Michal Slovenský, ktorý si v rozprávke
aj zahral úlohu otca/Lucifera. Deti
predviedli, čo sa
pod vedením herca Štátneho divadla Košice Františka Baloga od septembra minulého
roka naučili a svoje úlohy zvládli
ako profesionáli.
Rozprávka je o
čertoch a ich šibalstvách. O tom, že aj
najstrašnejší čertík
sa dokáže zmeniť
na najposlušnejšie-
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ho čerta na svete. Určené pre deti od
3 rokov.
Réžia, hudba a texty pesničiek:
Mgr. Art. František Balog, D.I.S art.
Asistent réžie : Michal Slovenský
Výprava, kostýmy a svetlá: Maťo
Jalč
Zvuk: Alex Irányi /Norbert Szucs

Účinkujú:
Norbert Jakubek /Diana Belušárová, Michal Slovenský, Soňa Červeňáková/ Bianka Benková, Emma Kristmannová/Ivana Benešová, Ester Železníková, Natália Romanová, Ema Katarína Fabiánová, Petronela Skorodenská,
Martin Kolesár, Laura Holzer
Info o termíne predstavení Čertovská dobrota nájdete
na www.divadlom.eu

Pátrame!!!
Divadlo
MOMOLAND hľadá chalanov a
dievčatá od 10-15 rokov
do detského divadelného
súboru. Záujemcov čakáme v Radničnej sále na
MÚ Hviezdoslavova 7, v
Košiciach, každý piatok
od 16:00-18:00 hod. Tešíme sa na Vás!

Slávia

V predchádzajúcom historickom článku sme si priblížili
dejiny dnes už neexistujúceho
Schifbeckovho hotela a kaviarne. V poslednej dekáde 19. storočia začal podnik Schifbeck
upadať. Vtedy sa objavil košický podnikateľ s pivom Konštantín Bauernebl, ktorý hotel
odkúpil a v roku 1900 ho dal
zbúrať. Na jeho mieste dal postaviť modernú budovu s luxusnou kaviarňou na prízemí a
dvoma poschodiami bytov.
Projektantom bol Július Répazsky a postavili ju bratia Jakabovci.
Stavitelia budovy sa inšpirovali viedenskou secesiou, ktorá sa
prejavila geometrizujúcim členením fasády, tiež i rastlinnou a figurálnou ornamentikou hlavne s výjavmi pivovarníctva. Medzi oknami prvého a druhého poschodia a na atikách sa nachádzajú farebné mozaiky a sú vytvorené z
keramického obkladu. Na strednej atike je znázornený kľačiaci muž, ktorý
naberá pivo pre bohyňu úrody Ceres.
Na ľavej atike nájdeme zajaca symbolizujúceho šikovnosť a prefíkanosť, na
pravej atike kohúta, ktorého charakterizuje usilovnosť a bojovnosť.
V roku 1900 na prízemí budovy
zriadil prvú reštauráciu a piváreň František Schubert. Slávnostne bol hostinec
otvorený 6. novembra 1900. Historickú
Sláviu tvorili reštaurácia v prednej a
kaviareň v zadnej časti budovy, ktoré
fungovali ako dva samostatné podniky.
V prvej polovici 20. storočia sa často
menil aj ich názov. Prvé pomenovanie
znelo - Schubertov hostinec. Potom sa
v krátkom čase zmenil názov na Royal,
Berger, Savoy. Po vojne, v roku 1919
kaviareň nariadením starostu zmenila
meno na „Slávia - kavárňa,“ čo vzbudilo pobúrenie medzi časťou košickej verejnosti, ktorá zastávala názor, že
oficiálne názvy by sa mali uvádzať
v slovenčine. Slávia sa stala počas
1. ČSR skutočným centrom slovenskej
a českej spoločnosti.
Pred prvou svetovou vojnou i v
medzivojnovom období sa podnik v
dobovej tlači opisuje ako elegantné zariadenie s taktnou obsluhou, ktoré ponúkalo vynikajúcu maďarskú, nemeckú
a fancúzskú kuchyňu. Návštevníci si
mohli pochutnať na
pive od Bauerneblovcov a vynikajúcich odrodových
vínach napríklad z
Nagyszőllős. Súčasťou zariadenia boli aj chicagské biliardové stoly, studený bufet, domáce i
zahraničné periodiká. Pre súkromné
posedenia, či zábavy bol k dispozícii
panský salónik, organizovali sa tu

bankety a svadby. V podniku pre hostí
vyhrávali vojenské aj ľudové kapely.
Reštaurácia spolupracovala aj s blízkym divadlom a pre jeho návštevníkov
organizovala špeciálne večere počas
celého roka. Celkovo bola kaviareň považovaná za centrum panskej spoločnosti a často bola navštevovaná aj
cudzincami. Výhodnú polohu Slávie
ešte podčiarkovala zastávka električky,
ktorá sa nachádzala hneď oproti.
V počiatkoch vojnových rokov
1939-1945 ostal majiteľom Alexander
Pikler, v tom čase už kaviareň niesla
opäť názov Royal. Po jeho smrti, v
máji 1942, viedla kaviareň jeho manželka.V tomto období tu okrem pravidelnej cigánskej muziky pôsobili aj legedárny čašníci: Otakar Saska, Emanuel Bureš a Sáva Bauer.
Po vojne sa prinavrátil kaviarni
názov Slávia a ostala populárnym
miestom, kde hostia chodili za dobrou
náladou, hudbou, tancom, pričom kaviareň si zachovala lacné ceny a vzornú obsluhou. V roku 1947 bola kaviareň už pod národnou správou s názvom
Grand kaviareň Slávia. Podnik v
tomto období vykazoval ročný obrat
3 000 000 mil.korún a zamestnával vyše 20 zamestnancov.
V roku 1948 došlo k znárodneniu
domu Bauerneblovcov a následne bola
prerušená prevádzka kaviarne a reštaurácie, čo trvalo až do 1. mája 1957, kedy bola Slávia slávnostne znovuotvorená. V roku 1982 bola budova vyhlásená za kultúrnu pamiatku a neskôr bola
preklasifikovaná na národnú kultúrnu
pamiatku. V 90-tych rokoch prebehla
na Slovensku reštitúcia, v
rámci ktorej bol objekt predaný. Slávia sa v očiach širokej verejnosti stala známa
aj vďaka hudobnej relácii
Slovenskej televízie Kaviareň Slávia, ktorá sa nakrúcala práve v interiéroch
tejto budovy.
V roku 2010 došlo k
zatvoreniu kaviarne a po
piatich rokoch bola otvorená 6.11.2015. Presne na
115. výročie otvorenia
Schubertovho hostinca.
- Bc. Dana Kušnírová-

4.-6. MAREC PROTESTANTSKÉ KOŠICE
O rok evanjelici oslávia poltisícročnicu.
Najkrajší evanjelický kostol na
Slovensku.
Ukážkový príklad klasicizmu.
Známy maliar a jeho obraz.
Aké boli Košice, keď tu bol skoro
každý protestantom.
Kalvínsky kostol a zlatý kohút.
Ďalší protestanti v Košiciach.
Začíname pred Štátnou vedeckou
knižnicou (Hlavná 10) v piatok (4.
marca) o 15:30 a 17:00 sobotu (5. marca) v tradičných sobotňajších časoch o
10:30, 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po
slovensky (Milan Kolcun) a o 11:00 po
slovensky a 16:00 po maďarsky (Zoltán Balassa). V nedeľu (6. marca) sp-

revádza M. Kolcun o 12:00, 14:00,
15:30 a 17:00 po slovensky. Zoltán
Balassa začína svoje turnusy v nedeľu
o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky. Vstupné je v predpredaji 1,99
€, v deň konania a na mieste 2,99 €.
Lístky predpredáva a informácie podáva Informačné centrum MiC na rohu
Alžbetinej a Hlavnej. www.potulka.sk.
Najmenšie skupinky sú v sobotu o
11:00 a 17:00. V nedeľu o 14:30 a
17:00.
Ďalšie témy:
1.-3. apríl Stratené Košice (+výstava fotografií)
6.-8. máj Košické detaily (vrátane
prezentácie novej knihy M. Kolcuna)
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MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA, KOŠICE-STARÉ MESTO

Múzeum Vojtecha Löfflera úspešne bilancuje rok 2015
Múzeum malo v minulom
roku 2254 predmetov zbierkového fondu, uskutočnilo
18 výstav, 5 komorných kon-

certov a 7 kultúrnych podujatí. Vydalo 3 katalógy a
4 skladačky. Vlani ho navštívilo 13 906 návštevníkov.

„Za najväčší úspech považujeme fakt, že múzeum malo tú
česť hostiť výstavu žijúceho klasika slovenskej grafiky Vladimí-

ra Gažoviča, ktorý v Košiciach
prezentoval svoje diela vôbec po
prvýkrát. Teší nás, že sme popri
prezentácii starého umenia na
výstavách Od starej krásy po nové umenie, Femme Fatale alebo
Vojtech Löffler a jeho priatelia –
Július Jakoby a Ľudovít Feld,
mohli predstaviť mladých, začínajúcich umelcov ako napríklad
Andy Zorino, Rob Moonathe
alebo ďalších v rámci skupinovej výstavy EASTERners. Kultúrnu obec potešili aj fotografické a dokumentačné výstavy. S
návštevníckym úspechom sa
stretli výstavy košických výtvarníkov Michala Čičváka a Janky
Onuškovej. Z mimovýstavných
aktivít boli popri tradičnej Košickej Noci Múzeí a Galérií a
Bielej noci najnavštevovanejším
podujatím krst knihy Martina
Čičváka – Kukura a koncert Patrície Janečkovej. Taktiež bol
veľký záujem o výtvarné workshopy, ktoré realizujeme pre začiatočníkov aj pokročilých“, zhrnula rok 2015 riaditeľka MVL
Mgr. Milena Gašajová.
Bohatý a zaujímavý výstavný plán pripravuje múzeum aj na
rok 2016.

NOVINKY ZO ŠKÔLKY
Spomienka na advent s MŠ Zádielska 4
Deti a zamestnanci
MŠ sa so starým rokom
rozlúčili ako sa patrí. Obdarovali rodičov a priateľov školy vianočnými besiedkami, ktoré sa niesli v
atmosfére tradičných kolied, básni a scénok. Za
ich úžasné výkony pod
taktovkami triednych učiteliek si
našli pod stromčekov množstvo
darčekov v každej zo siedmych
tried.
Predškoláci zažili generálku
žiakov z vianočnej akadémie ZŠ
L. Novomeského. Ako tradične
sme prijali pozvanie ZŠ Masarykova na školskú akciu „Tradície na Luciu“, odkiaľ si deti od-

nášali množstvo vlastnoručne
vyrobených vianočných ozdôb a
perníčkov. Ďalšie ich kroky viedli späť do materskej školy na
„Noc v MŠ“. Tam už na nich čakala výborná večera z kuchyne
ŠJ, hľadanie pokladu a nočná
diskotéka. Touto cestou želáme
všetkým úspešný rok 2016 plný
zdravia, šťastia a lásky.
- Mgr. Lucia Leskovská, riaditeľka -

Deti z Tatranskej 23 spoznávali
¾udovú kultúru
19. január 2016 sa
niesol v znamení uchovávania Slovenských národných tradícií. V MŠ
sme privítali ľudovú hudobnú skupinu Čardáš z
Abova, ktorá pripravila
pre naše deti krásny koncert. Deti sa oboznámili
s ľudovými piesňami,
ktoré boli podané v slovenskom

jazyku i v nárečí, ale na živo videli aj hudobné nástroje ako sú
husle, viola a kontrabas. Celý
koncert sprevádzala pani Mgr.
Eštoková, ktorá je speváčkou v
skupine a zároveň mamičkou
dieťaťa našej MŠ. Tento hudobný koncert zanechal hlboký
umelecký zážitok v každej detskej duši.
-Mgr. Iveta Hnidiaková riaditeľka-

Deti z Park Angelinum 7
sa učili korču¾ova
Nájdi dvoch takých ako ty a zmeníte svet...
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SU£]GQRP SULHVWRUH 7UYDOR DVL RVHP PHVLDFRY N¿P VD YģHWNR UR]EHKOR 1R WUSH]OLYR ÏDNDħ VD Y\SODWLOR 9ÑDND WHMWR Y¿GUŀL VD GQHV P¶ŀHPH
SRFKY£OLħWLPLÏOHQPLNWRU¯VDNQ£PSULGDOLDNWRU¿FKP¶ŀHWHYLGLHħY(DVWFXEDWRUH]DUH]£YDħGHQQRGHQQHQDVYRMLFKSURMHNWRFKDOHERWDVNRFK
RGUHPRWH]DPHVWQ£YDWHĀRY1DģHMDGURWYRULDGHYHORSHULGL]DMQ«ULDEL]'HYNRQ]XOWDQWL
0¶ŀHWHVLSU¯VħSRNHFDħVFKODSFDPLNWRU¯SUDFXM¼QDSURMHNWHExcaliburFixerVFHO¿PWHDPRPPetrinec TechnologyGHYHORSHUPLTicketware
FKDODQPL]3DVVEXVNWRU¯WYRULDDMMDGUREastcode SessionsDOHERDM]¼SOQHÏHUVWYRXGRP£FQHQ«KRFDOLIRUQVN«KRVWDUWXSXGroupsolver
1£ģ2SHQ6SDFHMHÏRUD]YLDF]Q£P\DNRFUDVKVLWHSUHRNRORLG¼FLFKVODSWRSPLWDNŀHRNUHPS£UVW£O\FKUHPRWHZRUNHURYNWRU¯SUDFXM¼QDY¿YRML
U¶]Q\FKZHERY¿FKDSOLN£FL¯WDPP¶ŀHWHVWUHWQ¼ħSUDNWLFN\NRKRNRĀYHN
Lákadlom stále ostáva aj káva zdarma!

Definuje ťa tvoj postoj k tým, ktorí majú menej ako ty.
([LVWHQFLD(DVWFXEDWRUDE\QHERODPRŀQ£EH]SU¯VSHYNRY]YODVWQ¿FKYUHFLHN]DNODGDWHĀRYDLFKSULDWHĀRYNWRU¯YQ£V
YHULOL0RŀQRDMSUHWRMHSUHQ£VGQHVSULURG]HQ«GHOLħVDVW¿PLNWRU¿FKEXG¼FQRVħ]YO£GDPHRYSO\YQLħ]DVP\
0DUHN /DYÏ£N VD R VYRMH YHGRPRVWL ] REODVWL SRGQLNDQLD GHO¯ V FKODSFDPL ] NRģLFN«KR 'RPRYD QD U£]FHVW¯
SRP£KDPHY\VRNRģNROVN¿PģWXGHQWRPVLFK]£YHUHÏQ¿PLSU£FDPLDYHQXMHPHYRĀQ¿ÏDVNRPXNRĀYHNNWRKĀDG£
Q£SRYHG\YRVYHWHSRGQLNDQLD$NQLHÏRQHYLHPHXÏ¯PHVDWRVSROXV9DPL1DģLSDUWQHUL].30*Q£P]RS£UNU£W

GDOL PRŀQRVħ VN¼VLħ VL VSROXSU£FX V LFK L.LGV NWRU¿P VPH SRP£KDOL SRGQLNDYR SUHP¿ģODħ D SUH]HQWRYDħ VYRMH
Q£SDG\ QD SURIHVLRQ£OQHM ¼URYQL 3R]GUDYXMHPH WHDP\ 6N\EUDNHV D ] 7/  1DģLP NDPDU£WRP ]R ĿLOLQ\ VD Q£ģ
6WDUWXS:HHNHQGS£ÏLOQDWRĀNRŀHQ£VSRŀLDGDOLRSULDWHĀVN¼SRPRFVSUH]HQWRYDQ¯PWRKRVYRMKRDWHQWRRGVWDYHF
E\QHPDO]P\VHONHE\VPHSRYHGDOLȊQLHȋ
9 SRVOHGQ¿FK PHVLDFRFK VPH QDGYLD]DOL VSRMHQLD DM VR VWUHGQ¿PL D ]£NODGQ¿PL ģNRODPL NGH VPH REMDYLOL WRQ\
SULHVWRUX QD ]PHQ\ D QD QDģRP RQOLQH EORJX Q£MGHWH DM ÏRVL R WRP DNR VPH VD UR]KRGOL SRVWDYLħ N SROLWLNH QD
6ORYHQVNX9LDFQDEXG¼FHdržte nám palce!

Začiatkom novembra MŠ
Park Angelinum v spolupráci s
pani trénerkou Töczikovou zorganizovala 2- týždňový kurz
korčuľovania. Deti hravou formou "privoňali" k pohybu na ľade a získali prvú skúsenosť s
korčuľovaním. Aj napriek tomu, že začiatky neboli ľahké,
deťom to neubralo chuť športovať a kurz úspešne zvládli všetky deti. Začiatkom februára si
pre veľký záujem opäť nabrúsime korčule a vyrazíme na ľad.
Nové skúsenosti
Prešovská univerzita - pedagogická fakulta ponúkla svojim
študentkám možnosť navštíviť
našu materskú školu Park Angelinum a získať nové skúsenosti
pri práci s deťmi. Študentky budúce pani učiteľky boli nadšené. Obdivovali množstvo hračiek v triedach a spôsob hry detí
s nimi. Páčila sa im aj rodinná
atmosféra v materskej škole. Zápis v školskej kronike potvrdil,
že sme poskytli užitočné informácie a ukázali čaro tvorivej a
podnetnej práce s deťmi.
- Mária Vykoukalová, učiteľka-
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