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27.9.2017 sa uskutočnilo XVIII. riadne
zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mest-
skej časti Košice-Staré Mesto. V úvode po-
slanci zobrali na vedomie správu o činnosti
starostu od ostatného zastupiteľstva, v kto-
rej ich informoval napríklad o rokovaní s
vedúcou Odboru školstva Magistrátu mesta
Košice, vďaka ktorému sa mu podarilo za-
bezpečiť mimorozpočtové prostriedky vo
výške 6200 € na odstránenie havarijného
stavu na MŠ – Óvoda, Zádielska. Po rokova-
ní s predsedom Košického samosprávneho
kraja to bol zase účelový príspevok na
rekon štrukciu Mestskej krytej plavárne vo
výške 3000 €. Priamo na zastupiteľstve Sta-
rosta Mgr. Ľubomír Grega poďakoval svojej
zástupkyni Ing. Eve Hulmečíkovej, za aktív-
ny podiel a odborný prínos pri realizácii prí-
stavieb MŠ Park Angelinum a Jarná.

Okrem informácii o činnosti starostu sa
poslanci zobrali na vedomie aj správu o kon-
trolnej činnosti hlavného kontrolóra, správu o
plnení programového rozpočtu a informáciu o
plnení úloh, vyplývajúcich z toho predchá -
dzajúceho. Jednou z nich odporúčali starosto-
vi, aby požiadal mesto Košice o spracovanie
projektu dopravného značenia – prechod pre
chodcov a spomaľovače na Kuzmányho síd-
lisku a  ulici Park Angelinum v Košiciach.
Žia dosť bola doručená mestu, no ich stano-
visko bolo zamietavé, s tým, že projektovú do-
kumentáciu má zabezpečiť naša mestská časť
a o samotnú realizáciu sa už postará Mesto.
Zastupiteľstvo teda schválilo vypracovanie
projektu dopravného značenia, nakoľko ide
o bezpečnosť chodcov a najmä detí.

Veľmi dobre dopadla verejná obchodná
súťaž na prenájom 24 parkovacích miest,

ktoré vznikli na neefektívne využívanom
dnes už bývalom trhovisku na Hradbovej
ulici. Napriek účasti len jedného záujemcu
bola vysúťažená cena ročného prenájmu
vyššia o 3460 € oproti požadovanej sume.
Prenájom tak do pokladne mestskej časti
prinesie 15 150 € ročne.

Poslanci sa informovali, v akej fáze je
vybudovanie venčoviska na Vojenskej ulici.
Predseda Komisie finančnej, výstavby a ve-
rejného poriadku Ing. Ján Süli informoval,
že je problém s osádzaním a zabetónova-
ním stĺpikov, pretože pod vytipovanou plo-
chou sa nachádzajú inžinierske siete a v
prípade nejakej poruchy venčovisko výraz-
ne skomplikovalo jej odstránenie. Dodal
však, že už hľadajú alternatívu mobilnej
plochy.

(pokračovanie na strane 2)

Materská škola Park Angeli-
num píše svoju históriu od roku
1955. 20.9.2017 sa do nej slávnost-
ne zapísalo aj otvorenie jej prí-
stavby. 

Slávnostného otvorenia sa okrem
riaditeľky Dany Harvanovej a kolek-
tívu škôlky zúčastnil aj starosta 
Ľ. Grega, jeho zástupkyňa E. Hul-
mečíková, prednosta úradu K. Till i
poslanci miestneho zastupiteľstva
M. Djordjevič, Z. Hanesz, I. Petrov -
čik a R. Roland. Nechýbali ani kole-
gyne – pani riaditeľky z ostatných
staromestských materských škôl. V novej
triede bola pripravená milá recepcia s dob-
rotami, o ktoré sa postarali pani kuchárky.

S výstavbou sa začalo ešte 21.11.2016
dokončená bola 30.6.2017.  22.8.2017 pre-
behlo oficiálne kolaudačné konanie. Vďa-

ka novej triede tak v škôlke pribudne
22 miest pre deti a k pracovnému ko-
lektívu zase traja pedagogickí a dvaja
nepedagogickí zamestnanci. Na roz -
šírenie kapacít MŠ Park Angelinum
prispelo Staré Mesto sumou 45.800 €
a ďalších 40.000 € čerpalo z dotácie
zo štátneho rozpočtu.

Aj keď sa z úspešného projektu
teší vedenie mestskej časti i mater-
skej školy, naj väčšiu radosť z nových,
moderných priestorov budú mať ne-
pochybne deti. -kb-

PPrr íí ss ttaavvbbaa   šškkôô llkkyy   PPaarrkk   AAnnggee ll ii nnuumm  
ss lláávvnnooss ttnnee   oo ttvvoo rreennáá Mestská krytá plaváreň v posledných mesia-

coch prešla veľkou zmenou. Realizovala sa v nej
druhá etapa obnovy bazénovej haly. Kým počas tej
prvej boli v hale vymenené staré hliníkové okná za
nové, v druhej išlo o kompletnú výmenu podlahy.

Rekonštrukcia začala 1.7.2017 a trvala takmer tri
mesiace. Hlavným cieľom bolo vybudovanie úplne no-
vej liatej podlahy s podlahovým vykurovaním, tá na-
hradila pôvodnú, kachličkovú, ktorá bola do veľkej mie -
ry poškodená. Prasknuté, či poolamované kachličky bo-
li pre bosé chodidlá dokonca nebezpečné. „Súčasťou
stavebných prác bolo odstránenie starej podlahy (búra-
cie práce), odvoz sute na skládku, vytvorenie celej pod-
lahovej skladby, ktorú tvorí tekutá hydroizolácia, systé-
mové dosky podlahového kúrenia, rozvod podlahového
kúrenia, poter spádový do podlahových vpustí, kanali-
začné rozvody podlahových vpustí, vybudovanie nové-
ho zberného kanálika na zabránenie zmiešania bazéno-
vej vody a vody používanej pri čistení a údržbe podla-
hy“, informoval riaditeľ plavárne Ing. Vladimír Hli-
vák. Okrem toho bola urobená zmena v odkladaní
bazénových dráh. 50m dlhý žľab pozdĺž celej dĺžky

bazéna, ktorý slúžil na ich uskladňovanie nahradili po-
jazdné navijaky. Celkové náklady na rekonštrukciu pre-
siahli 420 tisíc eur, pričom 250 tisíc čerpá mestská časť
formou úveru. Do interiéru pribudli aj nové turnikety za
49 177,74 €. Ide o rozšírenie existujúceho pokladničné-
ho a turniketového systému, ktorého súčasťou sú aj dve
turniketové zostavy. Návštevníci ich môžu vidieť pri
prechode medzi bazénovou halou a šatňami.

Plaváreň bola po rekonštrukcii otvorená 22.9.2017
a už na druhý deň si ju mohli návštevníci pozrieť i
vyskúšať zadarmo, a to v rámci projektu Plávajú celé
Košice. Do druhého ročníka sa zapojilo 551 účast-
níkov. Medzi sprievodnými podujatiami sa súťažilo v
troj generačnej štafete, nechýbali kurzy potápania,
ktoré zaujali najmä mladšie ročníky a novinkou bol v
popoludňajších hodinách vodný aerobik. Jediná krytá
plaváreň v Košiciach prešla v posledných rokov znač -
nými zmenami, vďaka ktorým je modernejšia a kom-
fortnejšia. Veríme, že prinesie spokojnosť hlavne svo-
jim návštevníkom.  -kb-

Rekonštrukcia bazénovej podlahy ukončená

Bazénová hala pred rekonštrukciou Nová bazénová hala
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Chlapci z Komajoty bodovali
Aj tento rok sme v letných mesiacoch zrealizovali sériu kul-

túrnych podujatí Staromestské kultúrne leto. Otvárali sme na ko-
niec školského roka koncertom na Dolnej bráne. Zaspievala sym-
patická Košičanka Lina Mayer, známa  z projektov Superstar a
Tvoja Tvár znie povedome. Nechýbali obľúbené divadelné pred-
stavenia na Kuzmányho sídlisku pri OC Tip-top. Prekrásne roz-
právky sme videli v podaní Divadla Cililing, Divadla na pred-
mestí a Divadla Hotel Mária. Jedno divadelné predstavenie sa
však z dôvodu zlého počasia nezrealizovalo. Leto sme však ukon-
čili bravúrne. Postarala sa o to prešovská skupina Komajota. Na
Dolnej bráne práve štartovali Košické slávnosti vína a chlapci z
Komajoty boli jednoducho perfektní. Výborná muzika, dobré tex-
ty a charizmatický hlas frontmana Martina Husovského – to bolo
to pravé k poháru dobrého vínka.

Veríme, že sme nie len Staromešťanom priniesli našim pro-
gram príjemné letné zážitky. -kb-

Rekonštrukcia krytej plavárne v Košiciach

Dominika
Myslím, že Košice si zaslúžia mať

reprezentatívnu plaváreň, preto sa sku-
točne veľmi teším z každej inovácie.
Nielenže to vyzerá oveľa lepšie, ale ja
osobne mám teraz aj oveľa väčší pocit
čistoty. Oceňujem takisto protišmyko-
vú podlahu. Viem si však predstaviť,
že v rekonštrukcii by sa pokračovalo a
dala by sa dokopy napríklad aj tribúna.

Majo
Fakt, ze sa začalo niečo robiť s je-

dinou krytou plavárnou v Košiciach je
super. Dúfam, že rekonštrukčné práce
budú naďalej pokračovat, aby sa plav-
ci cítili ako v modernom plaveckom
stánku. Čo ma však mrzí je fakt, že re-
konštrukčné práce negativne postihli
držiteľov zakúpených permanentiek,
ktorých platnosť nebude predĺžená o
čas, počas ktorého bola plaváreň za-
tvorená.

Vlado
Keďže som pravidelným návštev-

níkom plávarne, veľmi sa teším z re-
konštrukcie napriek dlhšej pauze. Pla-
váreň vyzerá konečne modernejšie, te-
da aj oveľa lepšie. Síce by bola ešte
krajšia, keby sa menil aj obklad na ste-
nách, ale celkovo som spokojný.

Martina
Síce rekonštrukcia možno nebola

až tak zásadná ako poniektorí očakáva-
li, ale myslím, že oproti pôvodnému
stavu je to obrovský krok k lepšiemu.
Oceňujem výber svetlej podlahy, pôso-
bí to oveľa estetickejšie a optimistic-
kejšie.

Štefan
Pravdupovediac, na prvý pohľad

som si zmenu po rekonštrukcii ani ne-
všimol. Po troch mesiach som očaká-
val väčšie zmeny. Je mi však ľuto, že v
takom veľkom meste, akým sú Košice
máme len jednu krytú plaváreň. Mys-
lím, že ešte jednu by sme si zaslúžili a
v tom prípade by sa jedna využívala
pre verejnosť a druhá pre plavecké
kluby a podobne.

Anketa a foto: Radka Turyová

ANKETA

Legenda: MK - malokapacitný kontajner, KO - komunálny odpad

Vážení Staromešťania, dňa 4. no-
vembra 2017 sa uskutočnia voľby do
VÚC. V mesiaci október 2017 budú do
každej domácnosti, do Vašich pošto-
vých schránok, distri buo vané ozná-
menia o čase a mieste konania volieb.

V našom volebnom obvode (Staré
Mesto, Sever, Džungľa, sídlisko Ťaha-
novce, obec Ťahanovce a Kavečany) sa
bude voliť 5 poslancov do zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja a sa-
mozrejme sa bude voliť z 15 kandidátov
aj predseda VÚC.

Príďte podporiť svojho kandidáta.

Len to základné a zaují-
mavé majú čas ukázať sprie-
vodcovia turistom, ktorí do
mesta prichádzajú na pár ho-
dín. Ako to robia?

Milan Kolcun a Zoltan Ba-
lassa sprevádzajú  viac než de-
saťročie, a tak poznajú triky,
ktoré platia na návštevníkov
mesta. 

Dozviete sa to najzaujíma-
vejšie o meste i spôsob, ako to
podať. Za hodinu získate know-
how skúsených sprievodcov. Zá-
sady, ktoré pri sprevádzaní fun-
gujú a finty, ktoré zaberajú.
Optimálna trasa. Základné info
o top pamätihodnostiach Košíc.
Zákulisie sprevádzania. Po tejto
potulke už pred najbližšou ná-
vštevou isto nepohoríte :-) 

Milan Kolcun sprevádza v
piatok (10. november) o 15:30 a
17:00, v sobotu (11. november)
o 10:30, 12:00, 14:00 a 15:30 a
v nedeľu (12. november) o
12:00, 14:00 a 15:30. 

Zoltán Balassa sprevádza v
sobotu po slovensky o 11:00 a
po maďarsky o 16:00. V nedeľu
o 14:30 po slovensky a 16:00 po
maďarsky. 

Začiatok každej potulky je
pred Štátnou vedeckou knižni-
cou – Hlavná 10. Info a predpre-
daj (1,99 €): Informačné cent-
rum MiC na rohu Alžbetinej 
a Hlavnej, tel.: (055) 6230909,
www.potulka.sk. Lístky sa dajú
kúpiť aj na začiatku potulky 
priamo na mieste stretnutia za
2,99 €. Viac: www.potulka.sk

ROZPIS ROZMIESTNENIA VK NA ÚZEMÍ MČ KOŠICE-STARÉ MESTO V OBDOBÍ OD 25.07.2017 DO 21.11.2017

The best of Košice 
(Ako sprevádza� mestom)

V novembri 
volíme župana

(pokračovanie zo strany 1)
V ďalšom bode poslanci

odsúhlasili návrh na odňatie
zvereného majetku mesta Ko-
šice našej Mestskej časti. Ide
najmä o majetok, ktorý slúži
na verejnoprospešné účely –
zeleň, chodníky, cestné komu-
nikácie a dvory. Zmluva o zve-
rení týchto pozemkov Starému
Mestu je z roku 1993. Mestská
časť mala vtedy viac kompe-
tencií i financií. V súčasnosti
nemá dostatok vlastných pro-
striedkov na ich údržbu a ne-
dostáva ich ani od vlastníka,
čiže mesta. Nakoľko sa stup-
ňujú požiadavky fyzických i
právnických osôb na opravy
ciest, chodníkov a údržbu zele-
ne, staromestský úrad je toho
názoru, že je v záujme mesta a
lepšieho využitia tohto majet-

ku jeho odňatie zo správy Sta-
rého Mesta.

Zastupiteľstvo v programe ob-
držalo aj správu o rozpočte a po-
hľadávkach Mestskej krytej pla-
várne.   Riaditeľ Ing. Vladimír
Hlivák informoval aj o tom, ako
sa výpadok príjmov počas rekon-
štrukcie premietol do rozpočtu a
tiež o plánovanej úprave cenníka,
kde by sa platby mali navýšiť o
10%. Starosta s kontrolórom in-
formovali poslancov, že by bolo
vhodné, aby plaváreň zmenila
právnu formu. Ako rozpočtová or-
ganizácia totiž nemôže vyvíjať
podnikateľskú činnosť. Aby pla-
váreň využila svoj potenciál,
vhodnejšia by bola príspevková
organizácia, alebo spoločnosť s
ručením obmedzeným. Poslanci
takúto zmenu uvítali a bod preru-
šili s tým, aby bol na nasledujú-

com zastupiteľstve predložený ná-
vrh novej právnej formy Mestskej
krytej plavárne.

K opätovnej žiadosti mesta
na vytipovanie vhodných plôch
na vybudovanie parkovacích 
miest poslanci zaujali jednoznač-
né stanovisko. Ani meter zelene.
Aj stanovisko Útvaru hlavného
architekta uvádza lokality pre
vybudovanie len podzemných
garáží. Stanovisko referátu do-
pravy Magistrátu mesta Košice
úrad ku dňu zastupiteľstva neob-
držal. Zastupiteľstvo preto kon-
štatuje, že na území Starého
Mesta niesu vhodné lokality pre
povrchové parkoviská a odporú-
ča mestu budovať nové parkova-
cie miesta formou hromadných
parkovacích domov.

Poslanci ďalej schválili na-
pojenie pripravovaného cyklis-

tického chodníka v rámci cyklo-
magistrály Euro Velo 11 na úze-
mí mestskej časti Košice-Džun-
gľa na budúce cyklistické chod-
níky na území Starého Mesta,
vedúceho do centra a to v bode
napojenia na Rampovej ulici.
Projekt Euro 11 podporil Nórsky
finančný mechanizmus a reali-
zovať sa bude do apríla budúce-
ho roka.

Schválené boli aj stabilné pro-
jekty Spev bez hraníc, Slovo bez
hraníc, Kurz prvej zdravotnej po-
moci pre žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ
a Preventívny kurz pre deti ŠZŠ
Vojenská 13. V závere poslanci
podali svoje interpelácie, ktoré sa
vo väčšine týkali návrhov na či-
stenie lokalít v starom meste a
opravy ciest, komunikácií a det-
ských ihrísk.

-Mgr. Katarína Birková-

Zasadalo staromestské zastupite¾stvo

Týždeň
Deň 
pristavenia

Deň 
odvozu

Stanovište veľkokapacitných kontajnerov

42. - 43. 17.10.2017 20.10.2017 stanovište MK na KO Garbiarska č. 7

42. - 43. 17.10.2017 20.10.2017 stanovište MK na KO Branisková č. 1

42. - 43. 17.10.2017 20.10.2017 stanovište MK na KO Jakobyho č. 3 pri garážach

42. - 43. 17.10.2017 20.10.2017 stanovište MK na KO Kuzmányho č. 5

42. - 43. 17.10.2017 20.10.2017 Pajorova 16, stanovište MK

42. - 43. 17.10.2017 20.10.2017 stanovište MK na KO Haviarska, Hutnícka, Alvinczyho

42. - 43. 17.10.2017 20.10.2017 Tyršovo nábrežie 6

42. - 43. 20.10.2017 24.10.2017 Svätoplukova - dvorová časť pri stanovišti MK na KO

42. - 43. 20.10.2017 24.10.2017 stanovište MK na KO Park Angelinum č. 18

42. - 43. 20.10.2017 24.10.2017 Bajzova - pri ubytovni ŽSR

42. - 43. 20.10.2017 24.10.2017 Jesenná ul. pri bare Faraón

42. - 43. 20.10.2017 24.10.2017 roh ulíc Timonova – Tajovského

42. - 43. 20.10.2017 24.10.2017 Stará baštová - dvor. časť

42. - 43. 20.10.2017 24.10.2017 Hutnícka 4

Týždeň
Deň 
pristavenia

Deň 
odvozu

Stanovište veľkokapacitných kontajnerov

46. - 47. 14.11.2017 17.11.2017 Štítová - ku garážam

46. - 47. 14.11.2017 17.11.2017 stanovište MK na KO Karpatská

46. - 47. 14.11.2017 17.11.2017 Vodná - Štefánikova pri premostení na Rumanovu

46. - 47. 14.11.2017 17.11.2017 stanovište MK na KO Vojenská 10

46. - 47. 14.11.2017 17.11.2017 Palackého – Bajzova (za stánkami)

46. - 47. 14.11.2017 17.11.2017 stanovište MK na KO Komenského č. 27

46. - 47. 14.11.2017 17.11.2017 Lomená – Masarykova – ku garážam

46. - 47. 17.11.2017 21.11.2017 Štefánikova č. 46

46. - 47. 17.11.2017 21.11.2017 stanovište MK na KO Tatranská č. 19

46. - 47. 17.11.2017 21.11.2017 križovatka (roh) Mäsiarska - Báčikova

46. - 47. 17.11.2017 21.11.2017 stanovište MK na KO Tatranská č. 2 - 8

46. - 47. 17.11.2017 21.11.2017 roh ulíc Kováčska – Vodná (parkovisko)

46. - 47. 17.11.2017 21.11.2017 Jesenná č. 20, 22

46. - 47. 17.11.2017 21.11.2017 Škultétyho 10 – pod garáže

Dva doposiaľ bezmenné parky dostanú
názvy po významných košických umelcoch.
Z návrhom pomenovať parky po Ľudoví-
tovi Feldovi a Arpádovi Račkovi prišli ešte
na marcové zastupiteľstvo zástupkyňa sta-
rostu Ing. Eva Hulmečíková a poslanec Mi-
chal Djordjevič. Chceli tak vzdať úctu
umelcom, ktorí väčšinu života žili a tvorili v
Košiciach. Zo Starého Mesta schválený ná-
vrh putoval do mestského zastupiteľstva,
kde poslanci 18. septembra prijali všeobec-
ne záväzné nariadenie mesta Košice o urče-
ní názvu verejných priestranstiev „Feldov
park“, „Račkov park“, podľa predloženého
návrhu mestskej časti Košice-Staré Mesto.

Feldov  park sa nachádza v južnej časti
mestskej časti Košice-Staré Mesto. Zo severu
je vymedzený Rooseveltovou ulicou a Drev-
ným trhom, z východnej strany Ulicou proti-
fašistických bojovníkov, z juhu Senným tr-
hom a zo západnej strany Puškinovou ulicou.

Račkov park sa nachádza v severnej čas-
ti mestskej časti Košice-Staré Mesto v južnom
rohu križovania Letnej ulice s Komenského
ulicou.

Účinnosť je určená v súlade s § 2d záko-
na č. 369/1990 Zb. po vykonaní volieb do
VÚC - dňom 6. novembra 2017.

- Katarína Birková-

Parky pomenovali na počes� umelcov

Potulky mestom Košice
(10.-12. november 2017)
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Juraj Halász sa narodil na Mäsiarskej
ulici a je Staromešťanom na niekoľko po-
kolení. Najstarší dokument o tom má z ro-
ku 1795. Hoci bol jeho profesiou technický
smer, učarovala mu história, ktorej sa ve-
nuje naplno. Pri pohľade z okna vidí
mies ta, kde stáli domy, v ktorých bývali
jeho rodičia, starí rodičia, ale aj to, ako sa
centrum Košíc rokmi mení.

História Vás vraj bavila od malička, aj
nejaká konkrétna oblasť?

Je to celkovo história mesta, mapovanie
starých udalostí, či zabudnutých Košičanov.
Nie je to však jednoduché. Vyhľadávanie do-
kumentov, overovanie ich hodnovernosti a po-
dobne. Mnoho materiálov ničíme sami. Bežne
sa stáva, že ľudia vyhadzujú staré fotografie,
pretože už nevedia kto je na nich. Nie je však
dôležité, kto, ale čo je na fotografii zachytené.

Založili ste Historickú spoločnosť Imri-
cha Henszlmanna. Ako funguje?

V októbri to bude už 25 rokov, čo spolo-
čnosť vznikla. Má 25 členov, ale aktívne v
nej pracuje 5-6 členov. Vydali sme už 23 pub-
likácií ako napríklad séria: Sprievodca po ko-
šických kostoloch, Zabudnutí Košičania, tiež
tematické katalógy k výstavám realizovaným
našou spoločnosťou. Sme tiež spoluautormi
Dejepisnej čítanky – Kľúč k dejinám Košíc,
ktorá bola distribuovaná ako učebná pomôc-
ka tunajším základným školám a tiež publi-
kácie „Az elveszet város“(Stratené mesto),
ktorá zatiaľ vyšla len v maďarskom jazyku.
Organizujeme výstavy, a to dokonca s medzi-
národným ohlasom. Zaujímavá bola výstava
o Bélovi Gersterovi. Málokto vie, že tento Ko-
šičan projektoval Korintský prieplav a vyty-
čoval aj trasu Panamského prieplavu.

Najnovšou publikáciou je Cintorín Sv.

Rozálie, prečo táto téma?
Cintoríny sú dôležitou

čas ťou histórie. Cintorín Sv.
Rozálie je najstarším fungu-
júcim cintorínom v Košiciach.
Žiaľ, nikto sa o to nestará a
umelecky stvárnené náhrobné
kamene sa pomaly rozpadáva-
jú. Preto som sa rozhodol zdo-
kumentovať tie najdôležitejšie
a najhodnotnejšie hroby. Na
vyše 500 stranách knihy je
zmapovaných 450 hrobových
miest. Hrobov je síce dvakrát
toľko, ale tie nové nie sú až
tak zaujímavé, sú také unifi-
kované. Počas päťročného mapovania som si
uvedomil, koľko významných osobností leží
pod chátrajúcimi náhrobnými kameňmi. Z
tých najstarších parciel z konca 18. storočia
niektoré hroby úplne zmizli a objavili sa tam
nové, čo ma mrzí. Dokonca sa ma priamo tam
ľudia pýtali, kedy už konečne tie staré hroby
zmiznú. Neuvedomujú si, že celý cintorín Sv.
Rozálie je mestom i pamiatkovo chránený.

Prečo sú potom vzácne hrobové miesta
zanedbané?

Ťažko povedať. Niekedy sa o správu
cintorínov staralo mesto prostredníctvom
technických služieb. Dnes je táto úloha v
rukách súkromných firiem... Pre zachova-
nie náhrobných kameňov, sôch, vzácnych
umeleckých a architektonických artefaktov
by malo slúžiť lapidárium.

Za svoju prácu Ste boli niekoľkokrát
ocenení.

Áno, na ocenenia som veľmi hrdý. Sú
to:  "Cena primátora mesta Košice" za roz-
voj mesta, ktorú mi udelil primátor, neskôr
pán prezident Schuster v roku 1998  a v ro-

ku  2010 mi bola udelená
"Cena mesta Košice" za výz-
namný prínos pri mapovaní
histórie mesta, publikačnú
činnosť a verejnoprospešné
aktivity v oblasti samosprávy.

Aké sú Vaše ďalšie plány?
Plánov by bolo veľa :)

Práve teraz sa venujem his-
tórii Kalvárie. Bude v tom aj
zaniknutý cintorín. Kto už
dnes tuší, že tie rodinné domy
a sčasti aj amfiteáter stoja na
hroboch? Pochovaných tam
bolo napríklad 4000 ruských
cárskych vojakov, ktorí

umreli na mor, ale napr. aj Béla Klimkovics,
zakladateľ, ako aj prvý riaditeľ  košického
múzea. Jeho hrob už žiaľ tiež neexistuje.

Ako vnímate premenu Košíc, prípadne
jeho centra počas rokov?

Niečo je určite lepšie, ale niečo nie. Ne-
museli sa napríklad zbúrať architektonicky
hodnotné staré parné kúpele. Teraz tam nie je
nič. Mlynská bašta je zase úplne zastavaná,
čo je škoda, lebo historické opevnenia pomaly
miznú, a to človeka mrzí. Zbúrané boli aj ďal -
šie zaujímavé budovy ako Hotel Schalkház,
stará staničná budova, atď. Chýba mi aj at-
mosféra rodinných domčekov. Ako deti sme sa
uličkami ťahali na sánkach... Malo to úplne
iné čaro a aj ľudia si , myslím, boli bližší. Čo
je dobré, to je vznik detských ihrísk, ale bolo
by ich treba viac. Okrem tých hlavných archi-
tektonických skvostov Košíc obdivujem aj jed-
notlivé historické budovy. Niektoré sú našťas-
tie veľmi citlivo zrekonštruované, napr.  pri
divadle. Klobúk dole, lebo je na čo sa pozerať
a na čo byť hrdý. Veď, čo je hodnotné na Ko-
šiciach, to je Staré Mesto. -Katarína Birková-

Aj múza dejín je ako žena - má svoje hanblivé miesta. LEC S. J.

Hej, a na stred Košicoch vysoka dzvonica,
Hej, povedaju ľudze, že ja paradnica.

Žeľena trava, ja frajira mala,
za dva ročky vojoval, ja za nim čekala.

Žeľena trava i komanica,
hej, povedaju ľudze, že ja paradnica.

Spev odpradávna patril k prirodzenému
prejavu ľudí. Aj seniorky, ktoré navštevujú
Denné centrum našej mestskej časti si radi
zaspievali. Keďže speváčok bolo dosť, cho-
pila sa ich hudobníčka, pani Erika Malinová
a novo založený spevácky krúžok dostal
pod ľa nej názov – Malina.

Píše sa rok 2002 a krúžok sa pod vedením
Emílie Nôtovej formuje na spevácku skupinu.
Malina vystupuje na rôznych kultúrno-spoločen-
ských podujatia nielen v Dennom Centre, ale po
celom meste a zúčastňuje sa aj rôznych súťaží.
Kým v roku 2012 absolvovala 31 vystúpení,
rok na to ich už bolo 77. Každoročne má na
svojom konte okolo 50 vystúpení ročne.

Vo svojich začiatkoch nadviazala spo-
luprácu s klubmi dôchodcov v Rožňave,
Bardejove, Prešove i Maďarsku. Výborné
umiestnenia získala za tie roky na súťa žiach
v Trebišove, v krajskom kole súťaže spe-
váckych skupín vo Zvolene i Bratislave.
Súťaž Na Košickej Turni v Šaci nevynecha-
la do roku 2014 ani jediný raz a stále si vy-

bojovali pekné ocenenie. Druhé miesto si vy-
spievala v súťaži Spev bez hraníc 2016. Staré
Mesto reprezentovala aj na celoslovenskej
prezentácii Matičných dní v Trnave. Okrem
toho pravidelne spieva na slávnosti jubilantov
a teší aj klientov Domova sociálnych služieb
na Garbiarskej ulici. Okrem jubileí Malina od-
prevádza členov Denného centra na poslednej
rozlúčke. Niektoré zo skupiny dokonca po-
zývajú do porôt rôznych speváckych súťaží.

Speváčky spomínajú na projekt mesta
Košice, kde účinkovali viaceré kolektívy,
ktoré mali priniesť tradičnú kultúru medzi pa-
neláky. „Medzi garážami sme si urobili se-
denie, všetko pekne vyzdobili záclonami a
prestieraním. Posadali sme si na lavičky a
spievali. Bolo také zlé počasie, že sme zmok-
li do nitky“, spomínajú speváčky. Na súťaž

rómskej piesne na Luníku 9 prišli s ochran-
kou. Aj keď sa báli, podujatie nakoniec do-
padlo veľmi dobre a rady na neho spomínajú.

Práca v speváckej skupine však nieje iba o
spievaní. Treba zabezpečiť kroje, ktoré nie sú
lacnou záležitosťou. Takisto cestovanie a orga-
nizačné náklady sa hradia z vlastných zdrojov.
Okrem financií investujú aj voľný čas. Pravi-
delné nácviky a samotné vystúpenia dajú zabrať.
Nie všetci takéto nasadenie vydržia. Pre každého
nadšenca však majú dvere otvorené. Najviac by
sa potešili harmonikárovi, no toho treba zaplatiť.

Speváčky z Maliny v skupine zotrvávajú,
lebo spievanie ich veľmi baví. Tvrdia, že uče-
ním piesní si cibria pamäť. Navyše sa mohli
vrátiť ku svojim koreňom – k tomu, na čo v
produktívnom veku nemali čas. Spievajú ľu-
dové piesne z východoslovenských regiónov

Abov, Zemplín, Šariš a rusínske piesne, no
v repertoári majú aj slovenské umelé pies-
ne a dokonca majú aj vlastné, ktoré vedúc
Milka Nôtová napíše na hocakú príležitosť.
V tomto roku si pripomínajú 15. výročie
založenia a želajú si: „len dobré zdravie,
aby vládali spievať, hoci len o jednej no-
he. Lebo spievanie nám prináša radosť“.
A je to aj vidieť, lebo ak niekam prídu za-
spievať, nechcú ich odtiaľ pustiť. A to je tá
najlepšia vizitka. Blahoželáme!

- Mgr. Katarína Birková-

Inštitút ochrany ústavných práv je občianske združenie, ktoré
propaguje demokratické mechanizmy na pracoviskách, analyzuje,
monitoruje a dokumentuje pracovno-práv nu legislatívu u zamest-
návateľov za účelom naplnenia ústavných práv. V rámci svojich

prio rít IOÚP prispieva k riešeniu demokratických princípov ochra-
ny ľudských práv pre funkčnosť právneho štátu a pre efektívnejšie
vynakladanie verejných financií, informuje verejnosť o výsledkoch
práce IOÚP prostredníctvom webu, facebooku, tlačových mate -
riálov, vzdelávacích programov, podporuje vzdelávanie za účelom
zvyšovania právneho vedomia širokej verejnosti.

Každý vie o chorobe z násilia na pracovisku , ale zatiaľ sa niko-
mu nepodarilo navrhnúť„liek“. Rovnako sa o pacientoch a ich psy-
chiatrických chorobách, ktorých príčinou je mobbing nepíše. Médiá
nepovažujú takéto správy za informácie odsúhlasené šéfom. Do písa-
nia odborných článkov sme sa pustili preto, lebo dúfame, že pri kon-
frontácii sa tento škodlivý jav zníži a urobí pracoviská s bezpečnej -
ším a zdravším prostredím. -Gabriela Závacká-

Kontakty na ktoré sa môžete obrátiť:
ioupriesenia@gmail.com
mariaritomska@stonline.sk
JUDr. Mária Ritomská  predsedníčka OZ, 
tel. č. 0910953587

Pred 90. rokmi sa do priesto-
rov bývalej notárskej školy (dnes
sídlo mestskej časti Staré Mesto)
nasťahovala mestská rada a stala
sa sídlom košického magistrátu.

Písal sa rok 1927, keď  sa 11.
januára o 17. hod. konalo prvé za-
sadnutie mestskej rady v miestnos-
tiach novej radnice na Hviezdosla-
vovej ulici. Ale pekne poporiadku.
Pôvodne bola táto budova postave-
ná v rokoch 1912-1914 ako notár-
ska škola (budova obecných admi-
nistratívny kurzov). Situovaná bola
v hornej časti mesta, kde sa v tom
čase koncentrovali stavby verej-
ných budov. Vyrástli tu nové budo-
vy múzea, vojenského veliteľstva i
riaditeľstva štátnych železníc.

Búrka vojny ale spustošila bu-
dovu notárskej školy a po prevrate
a vzniku Československa (1918)
bola provizórnym útulkom riaditeľ -
stva štátnych železníc.

Za starostovania Pavla Nováka
(1923-1927) sa začali rodiť plány o
premene budovy na novú radnicu
mesta. Nutné boli ale rozsiahle adap-
tačné práce, aby budova dôstojne re-
prezentovala mesto. Rekonštruk č nými
prácami sa podarilo zariadiť účelné
umiestnenie mestskej samosprávy v
novej radnici. Dobová tlač nasledov -
ne popisuje novú radnicu:

„Pri vstupe do radnice v korido-
re, nachádza sa veľký obraz, maľo-
vaný maliarom Hradilom a v
prízemných miestnostiach sa v pravo

nachádza prezídium s čakárňou,
úradovňou starostu a prvého
námestka. Obe úradovne sú vypra-
vené vkusne, avšak bez zbytočného
prepychu a múry sú zdobené obraz-
mi slovenských a českých umelcov.
V celej budove je 82 úradovní, vkus-
ne zariadených a účelné rozdele-
ných. Budova ohrievaná je ústred-
ným kúrením, ktorého kotolňa je
umiestnená v sutteraine ... Úradníc-
tvo chváli si najmä svetelnosť úra-
dovieň a účelné rozdelenie miestnos-
tí, slúžiacich k správnemu prevádza-
niu administratívy. A pre tých, ktorí
prechádzali starými miestnosťami
bývalej radnice zdá sa, že ako keby
prinesený bol do novej budovy aj
duch novej doby a ako by minulosť
ostala pochovaná v starej radnici.“

Na prelome rokov 1926 a 1927
sa začalo so sťahovaním úradov zo
starej radnici mesta nachádzajúcej
sa na Hlavnej ulici (dnes č. 59),
ktorej priestory sa prenechali mest-
skej verejnej knižnici. Na spomína-
nom prvom zasadnutí v januári
1927 predniesol významný prejav
vtedajší starosta Dr. Pavol Novák,
rodák z Dolného Kubína. Jeho slo-
vá charakterizovali jeho snahu o
zblíženie a spoločné napredovanie
a zveľaďovanie mesta. I dnešní (a
budúci) predstavitelia mesta by sa
mali držať týchto myšlienok.

(pozn. autora - úryvky z novín
sú prepísané a neupravované)

- Mgr. Peter Anna, 
archív mesta Košice -

„Vrátili sme sa ku svojim koreňom“

Spevácka skupina Malina oslavuje 15 rokov 

„Čo je hodnotné na Košiciach, to je Staré Mesto“
Juraj Halász svoje rodisko vníma očami i srdcom historika

Z prejavu Dr. Pavla Nováka:
„Slávna mestská rada! Dnešným zasad-

nutím zahajujeme našu činnosť, našu prácu v
novej budove mestských úradov. Z tejto príle-
žitosti nech mi je dovolené, aby som vám a
sebe prial mnoho zdaru i k tomu účinkova-
niu, ktoré nás ešte do vypršania našich man-
dátov v tejto budove očakáva. Nie menej veľ -
kou horlivosťou, obetavosťou a vytrvanlivo-
sťou budeme pokračovať v tej práci, ktorú
sme si pred seba vzali a s ktorou sme v mest-
ských záležitostiach i dosiaľ pracovali. Toto
presťahovanie sa do novej budovy, dosaženie toho nášho plánu, aby v
záujme občanov tohoto mesta i administrácia bola koncentrovaná a i
týmto spôsobom zdokonaľovaná, nech značí novú etapu v našom účin-
kovaní v tom smysle, že sa budeme snažiť, aby sme všetky tie naše zlé
zvyky a vlastnosti — ktoré predsa ako ľudia máme — zanechali a od-
stráňovať sa usilovali to, čo nás dosiaľ hatilo v dosažení naších cieľov...

Cit spravodlivosti a povinnosti, bezpodmienečná poctivosť, ne-
strannosť, porozumenie biedy človečenstva, potrebná prísnosť a dobré
srdce nech charakterizujú nielen naše účinkovanie, ale i účinkovanie
všetkých za nami nasledujúcich činiteľov tohoto mesta. A som pevne
presvedčený, že ktorákoľvek správa mesta Košíc sa pridržiavať bude k
týmto zásadám, úcta, pokoj a rozkvet budú odmenou, odchýlenie sa od
týchto zásad prinesie rozvrat v meste tomto.

Prajem si spoluprácu všetkých občanov tohoto mesta. Preto mýlna
a pochybená politika by bola, chcieť odstrkovať čo i len najmenší zlo-
mok nášho občianstva. Najťažšou úlohou vedúcich činiteľov je a bude,
do jedného šiku postaviť všetky vrstvy tohoto mesta, bez ohľadu na to,
čí tie sú národnostne, nábožensky a politicky roztriedené, lebo len spo-
lupráca môže docieliť vybavenie spoločných záujmov všetkých občanov
a oprávnené špecialné požiadavky jednotlivých vrstiev obecenstva.

Keď z hlbín srdca môjho prajem Vám ešte raz k nášmu účinkova-
niu a spolupráci s úradníctvom mnoho zdaru, prosím Vás, aby ste i
mňa v mojom úradovaní podporovať a napomáhať láskaví boli, aby
sme ruka v ruke pracovať a docieliť mohli tie ciele, ktoré sme si pri
obdržaní našich mandátov z rúk obecenstva vytýčili. Boh nám buď na
pomoci v našej práci v tomto novom stánku našom! Prvé zasadnutie
mestskej rady v novej radnici týmto zahajujem!

„Nová radnica“ mesta Košice sa zriadila  
pred 90. rokmi

Inštitút ochrany ústavných práv – právna osveta pre občanov
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STÁLA EXPOZÍCIA

VÝSTAVY
Vernisáž 05. októbra 2017 o 17.00 hod.
Autorská výstava dvoch odevných vý-

tvarníčok, Lei Fekete a Júlie Zelenej pred-
staví ich tvorbu, ktorá sa od tvorby odev-
ného dizajnu posunula do výtvarného ume-
nia. Júlia Zelená sa venuje maľbe na hod-
váb a presahom do iných výtvarných
techník, Lea Fekete prepája textilné obrazy
s modernými chladnými materiálmi, venu-
je sa aj autorským šperkom a iným textil-
ným technikám.

Výstava potrvá do 05. novembra 2017. 

Praha 8 v dielach umelcov Hamera /
Jungmann / Kumermann / Střížek

Vernisáž 12. októbra 2017 o 17.00 hod.

Výstava je ďalším pokračovaním spo-
lupráce medzi mestskými časťami Praha 8
a Košice – Staré Mesto a nadväzuje na mi-
nuloročnú výstavu Košice – Staré Mesto
vo fotografiách Alexandra Jirouška, ktorá
sa uskutočnila na Libeňskem zámku.

Na tejto výstave sa predstavia štyria sú-
časní umelci, Oldřich Hamera, David Kumer-
mann, Antonín Střížek a Aleš Jungmann so
svojimi fotografiami a výtvarnými prácami.

Výstava potrvá do 26. novembra 2017.
Sofiina volba po česku
Vernisáž 24. októbra 2017 o 16.30 hod.
Putovná výstava, ktorá sa uskutoční v

rámci Dní českej kultúry 2017, predstavuje

osudy 80 čes-
kých židov-
ských detí,
ktoré na jeseň
1939 odišli do pestúnskych rodín v Dán-
sku. Tam deti prežili štyri roky dúfajúc, že
sa im podarí odísť do Palestíny. V roku
1943 utiekli do Švédska a ich životné cesty
sa rozišli na 70 rokov.

Autorka projektu: Judita Matyášová.
Výstava potrvá do 30. novembra 2017.

TVORIVÉ DIELNE
Streda – kresba a maľba pre pokroči-

lých a začiatočníkov  (17.00 – 19.00 hod.)
TVORIVÉ NEDELE
14.00 - 15.30 hod. - kreslenie pre deti
15.30 - 17.00 hod. - kreslenie pre dos -

pelých
Témy na nedele:
08. 10. 2017 – akvarel + pero/ceruzka

(téma strom)
22. 10. 2017 – kombinovaná technika

koláže
Cena výtvarných akcií: 2€
Program tvorivých dielní je aktualizo-

vaný na našej webstránke: 
http://www.lofflermuzeum.sk/sk/tvorivy-

atelier/program
/Múzeum si vyhradzuje právo zmeny

programu/

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA, KOŠICE-STARÉ MESTO
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PROGRAM NA OKTÓBER 2017
Speváci a recitátori pozor!
Mestská čas� Košice-Staré Mesto aj tento rok 

pripravuje celomestské sú�aže v speve a recitácii

11. ročník sú�aže SPEV BEZ HRANÍC – 24.10.2017
22. ročník sú�aže SLOVO BEZ HRAN0 – 28.11.2017

Stačí vyplni� a posla� prihlášku, zverejnenú 
na www.kosice-city.sk. Kontakt: 055/6827 136.

INZERCIA

Letné mesiace sa v Múzeu Vojtecha
Löfflera niesli v znamení súčasného vý-
t varného umenia košickej a východo-
slovenskej výtvarnej scény 21. storočia.
Kurátorský výber činil 32 umelcov, pre-
dovšetkým strednej a mladšej generácie
a viac ako 90 diel (maľby, sochy či ob-
jekty), ktoré boli inštalované na oboch
poschodiach Múzea lákali návštevníkov
od 29. júna 2017 do 3. septembra 2017.

Výstava Za prahom nového veku / 2000
– 2017, s podtitulom Od starej krásy po nové
umenie III. nadväzovala na predchádzajúce
rovnomenné výstavné výbery z rokov 1900
– 1950 a 1950 – 2000 a uzavrela tak sériu
výstav, ktorých ambíciou bolo prepojiť tvor-
bu autorov staršej, strednej a mladšej gene-
rácie a vytvoriť tak obraz moderného a sú-
časného umenia v kontexte východosloven-
ského regiónu a umelcov, ktorí tu tvorili a
tvoria. Vďaka týmto trom výstavám (Od sta-
rej krásy po nové umenie / 1900 – 1950,
Medzi realistickou dogmou a slobodným vý-
razom / 1950 – 2000 a Za prahom nového
veku / 2000 – 2017) si môžeme priam plas-
ticky predstaviť meniacu sa líniu a podoby
výtvarnej krásy a kontinuálne sa vyvíjajúce
umelecké predstavy a práve touto treťou vý-
stavou sa preklenul oblúk medzi rokom 1900
a súčasnosťou. Naplnil sa tak jeden zo zá-
merov Múzea Vojtecha Löfflera, ktorým bol
pokus o vytvorenie súvislejšieho pohľadu na
minulosť a prítomnosť slovenskej, predo -
všetkým východoslovenskej, výtvarnej kul-
túry. Význam tejto výstavy uskutočnenej v
rámci výstavného programu Múzea Vojtecha
Löfflera podčiarkuje aj fakt, že mnoho z vy-
stavujúcich umelcov prezentovalo svoju vý-
stavnú premiéru práve v tomto Múzeu.

Výstavu Za prahom nového veku / 2000
– 2017 podporil z verejných zdrojov Fond
na podporu umenia a kurátorom výstavy, tak
ako predošlých dvoch, bol Mgr. Peter Mar-
kovič, autor celofarebného katalógu, ktorý
je možné si v Múzeu Vojtecha Löfflera za-
kúpiť.

Pre deti sme počas letných mesiacov pri-
pravili Letný tvorivý tábor s Petrou Anou.
Vo vybranom týždni v júli aj v auguste moh-
li prísť malí umelci v doobedňajšom alebo
poobedňajšom termíne a pod vedením lek-

torky Petry Any Žilkovej pracovali na die-
lach, ktoré boli väčšinou inšpirované prebie-
hajúcou výstavou. Naučili sa aj základné
princípy kresby zátišia, tvorbu priestoru za
pomoci čistých farebných plôch alebo aj zá-
klady modelácie figúry, pričom práve práca
s hlinou mala najväčší úspech. Pravidelní
návštevníci tvorivých ateliérov sa mohli zú-
častniť pobytu spojeného s kreslením. Tento
plenér sa konal v júli v Drienici. Na konci

leta sme sprístupnili malú výstavu prác z
tvorivých ateliérov.

September v Múzeu sme otvorili skve-
lým koncertom komorného orchestra Qua-
sars Ensemble. Koncert nazvaný Belle Épo-
que, bol záverečným koncertom Letného
hudobného festivalu Hevhetia 2017.

7. septembra sme otvorili výstavu s ná-
zvom Maďarská grafika na začiatku XXI.
storočia. Túto výstavu pripravilo Múzeum
Vojtecha Löfflera v spolupráci s Múzeom
Ottóa Hermana v Miskolci. Vystavujúci au-
tori sú víťazmi Miškoveckého grafického
bienále od roku 2000 po súčasnosť. Toto
grafické bienále (od roku 2008 trienále) je
jedna z najreprezentatívnejších prehliadok
diel maďarskej grafiky. Kurátorkou výstavy
bola PHD. Dr. Ildikó Hajdú.

V utorok 12. septembra sme v komor-
ných priestoroch otvorili výstavu Miroslava
Rónaia: Mince a medaily. Výstava bola rea-
lizovaná pri príležitosti jeho životného jubi-
lea a návštevníkom predstavuje tvorbu tohto
významného sochára a medailéra, v ktorého
tvorbe upúta najmä prehľadná kompozícia
a zrozumiteľné vyjadrenie myšlienky. Autor
sa vyjadruje epicky i poeticky, avšak neop-
úšťa svoj realisticky videný svet.

Pri príležitosti Dní európskeho kultúrne-
ho dedičstva pripravilo Múzeum Vojtecha
Löfflera Burzu katalógov (14. a 16. septem-
bra 2017). Záujemcovia o katalógy a ume-
lecké publikácie si mohli vybrať zo širokej
ponuky našich, aj starších, katalógov a pri
kúpe aspoň jedného z nich mali vstup do
múzea voľný.

V októbri otvoríme až tri výstavy, na
ktoré srdečne pozývame: autorskú výstavu
Lei Fekete a Júlie Zelenej, výstavu štyroch
súčasných českých umelcov a putovnú vý-
stavu v rámci Dní českej kultúry. Tešíme sa
na Vašu návštevu a prajeme príjemný jesen-
ný čas. - Múzeum Vojtecha Löfflera -

Leto a jeseò u Löfflera

Časť vystavujúcich umelcov spolu 
s riaditeľkou MVL Milenou Gašajovou 

a kurátorom Petrom Markovičom

Antonín Střížek – Město I, 2007


