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príhovor

Vážení Staromešťania,
uplynulé tri mesiace som sa s mojimi spo-
lupracovníkmi intenzívne venoval jednej 
z mojich prioritných tém volebného progra-
mu – čistote mestskej časti. 

Verím, že ste si už všimli pozitívne zmeny. 
V oblasti verejného poriadku (chodníky, ze-
leň) vyvíjame neustály tlak na Správu mest-
skej zelene a spoločnosť Kosit, aby odpadky 

okamžite po plošnom kosení zbierali 
a odvážali. Každý týždeň mávam 

kontrolné dni po centrálnej pa-
miatkovej zóne, každý deň 

naši pracovníci spolu s VPP 
operatívne odstraňujú 

odpad v rôznych čas-
tiach mestskej časti. 

Som rád, že sa 
nám v krátkom 
čase podarilo 
spo lu s Gymná-
ziom M. R. Šte-
fánika na No-
vomeského ulici 
zor ganizovať bri-

gádu a upratať, vyhrabať a namaľovať zábradlia v okolí hviezdi-
ce na Československej armády, kde sa občania sťažujú na dlhé 
roky nedoriešené vlastnícke vzťahy medzi SBD I a Mestom Ko-
šice. 

V oblasti kontajnerovísk, na ktoré sa občania najčastejšie 
sťažujú, zdarne napredujeme, aby sme do konca tohto roka vy-
budovali z nášho rozpočtu polopodzemné kontajnerovisko vo 
dvore na Kuzmányho 5, podľa vzoru pilotného projektu na Bra-
niskovej pri Pravoslávnom chráme.

Problémové kontajnerovisko v lokalite ulice Belanská v krát-
kom čase oplotíme, aby sa dalo uzamykať. Estetizáciou prejde 
aj kontajnerovisko na Magurskej 1 pri OC Fresh, ktoré je vstup-
nou bránou na sídlisko Kuzmányho. Vo vlastnej réžii ho v prie-
behu dvoch týždňov zrekonštruujeme, namaľujeme, zastrešíme 
a uzamkneme. Nie sú nám ľahostajné ani ďalšie lokality, esteti-
záciou a aspoň spevnením podložia (aby nestáli na blate a trá-
ve) prejdú aj kontajneroviská na L. Novomeského pri Ges Clube, 
Kpt. Nálepku, Slovenskej jednoty a Komenského 27. 

Kontajnerovisko na Škultétyho ulici, ktoré vybudovalo Mesto 
Košice, sme pred prijatím do správy žiadali kompletne opraviť 
v záručnej lehote, nakoľko bolo poškodené pletivo a zle vyspá-
dované podložie.

Náš tím hospodárskej správy od júla odpratal z územia mest-
skej časti vyše tony betónových sutín, postupne odstraňujeme 

staré a hrdzavé kovové prašiaky, tyče a koše pre psov, ktoré zo-
stali na uliciach aj potom, čo sa namontovali nové žlté. Žlté koše 
prechádzajú obnovou, maľujeme ich a opravujeme pánty, aby 
boli funkčné a uzatvárateľné. 

S poľutovaním musím konštatovať, že rozhodnutie Miestne-
ho zastupiteľstva MČ Staré Mesto, ktoré jednohlasne rozhodlo 
o použití dotácie z mesta vo výške 105 tisíc eur, nebolo vedením 
Mesta Košice akceptované (mali iný názor na využitie fi nancií) 
a dostali sme napokon iba 18 tisíc (kapitálové výdavky) na vybu-
dovanie crossfi tového ihriska a 17 tisíc na bežné výdavky (opra-
vu chodníkov a úpravu ihrísk, nákup košov a lavičiek). Chcem ve-
riť, že z budúcoročného rozpočtu mesta sa MČ Staré Mesto ujde 
o toľko fi nancií viac, aby sa vykompenzovala nespravodlivosť 
v porovnaní s inými mestskými časťami a mohli sme investovať 
aj do vzduchotechniky staromestskej sobášnej siene a ďalších 
ihrísk.

Veľmi sa teším, že sa nám podarilo uspieť a získať dotáciu 
36  461 eur na kamerový systém, ktorý na uliciach Löffl  erova, 
Thurzova a Jiskrova pomôže prepojením na pult ochrany Mest-
skej polície eliminovať kriminalitu a prostitúciu v tejto lokalite. 
Schválený je aj projekt revitalizácie detského ihriska na Námestí 
L. Novomeského (8 000 eur).

Som rád, že na prelome septembra a októbra odštartoval 
prelomový projekt garantovanej energetickej služby (GES) na 
Mestskej krytej plavárni. Všetky inštalované zariadenia prešli 
skúšobnou prevádzkou a sú plne funkčné. Dosiahneme úsporu 
elektrickej energie i tepla a zároveň doprajeme novým fi ltrač-
ným zariadením návštevníkom čistú vodu bez havarijných sta-
vov. 

Zaviedol som stretávanie sa s občanmi v Múzeu Vojtecha 
Löffl  era, kde môžu prísť a porozprávať sa so mnou osobne 
o problémoch, ktoré ich trápia. Termíny sa dozviete vždy na 
stránke www.kosice-city.sk alebo na FB Košice – Staré Mesto.

V ústrety vychádzame aj našim seniorom, ktorých podporu-
jeme v ich aktivitách. Vydareným podujatím bol Juniáles s gulá-
šom, Slávnosť pri príležitosti 25. výročia spojenia troch klubov 
dôchodcov, či pravidelné slávnosti pre jubilantov, v ktorých bu-
deme aj naďalej pokračovať.

Záverom sa chcem vyjadriť aj k medializovaným informá-
ciam o mojom konkurze z podnikania v minulosti, ktorý vznikol 
ako následok rozvodu a súdneho sporu o majetkové vysporia-
danie. Mojou snahou je, aby sa konkurz dokončil v čo najkrat-
šom čase a chcem zdôrazniť, že nijako nesúvisí s mojim pôsobe-
ním na stoličke starostu, kde sa snažím každý deň napĺňať svoj 
volebný program. 

    Ing. Igor Petrovčik
                starosta
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Uznesením Miestneho zastupiteľ-
stva  MČ Košice-Staré Mesto zo dňa 27. 
6. 2019 bolo schválené navýšenie fi nanč-
ného príspevku na stravovanie dôchod-
cov s trvalým pobytom v mestskej časti 
Košice-Staré Mesto. Nárok na fi nančný 

príspevok má žiadateľ, ktorý je pobera-
teľom starobného dôchodku s trvalým 
pobytom v MČ Košice-Staré Mesto. 

Výška príspevku je rozdelená do troch 
skupín podľa výšky dôchodku a to kon-
krétne: 

K tomuto príspevku sa pripočítava aj 
fi nančný príspevok od Mesta Košice do 

výšky dôchodku 400 € a to sumou 1 € pre 
rok 2019.                                   Pavol Priester

novinka

Dôchodcom s najnižším príjmom 
sme zvýšili príspevky na obedy

Dôchodcovia majú na výber, 
o ich priazeň bojujú tri jedálne
● Medzi staromestskými seniormi sme vyzvedali, v ktorej jedálni, špecia-
lizujúcej sa na stravovanie dôchodcov, im najlepšie chutí. A ako uvidíte 
z odpovedí, aj pri jedle platí, že proti gustu žiadny dišputát.

Milí Staromešťania!

Po svojom nástupe do funkcie poslan-
ca som bol zvolený za predsedu Komi-
sie zdravotnej, sociálnej a na prevenciu 
a liečenie závislostí. Na jej zasadnutí som 
navrhol venovať pozornosť aj zvýšeniu 
príspevku na stravovanie dôchodcov (pô-
vodné VZN č. 1/2009), ktorý bol napo-
sledy upravovaný v roku 2009. Sociálna 
a zdravotná politika je mi blízka a je so 
mnou úzko spätá v profesionálnom, aj 
osobnom živote. Najmä preto som spolu 
s poslancami klubu OĽaNO podporoval 
a presadzoval tento návrh zmeny VZN cez 
jednotlivé komisie, až po jeho schválenie 
miestnym zastupiteľstvom na júnovom 
zasadnutí. 

Chcel by som ubezpečiť dôchodcov 
v našej mestskej časti, že VZN o poskyto-
vaní príspevku na stravovanie dôchodcov 
sa bude upravovať aj v nasledujúcom ob-
dobí a budem presadzovať, aby sa posky-
tovanie príspevku týkalo aj dôchodkov od 
300,01 € do 400,00 €. Z doterajších nefor-
málnych rozhovorov i hlasovaní v komisii 
vidím, že medzi poslancami miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto je 
široká podpora pre zmeny VZN, ktoré sa 
tykajú zdravotnej a sociálnej oblasti. Me-
dzi ďalšími pripravovanými návrhmi je 
úprava  VZN č. 1/2012 o dávkach sociálnej 
pomoci a o poskytovaní sociálnej pomo-
ci. Zmenou VZN plánujeme navýšiť sumu 
maximálneho príspevku napr. na lieky 
a liečebné pomôcky. Presadzujeme aj 
rozšírenie možností pomoci MČ sociálne 
slabým rodinám v ťažkej situácii, naprí-
klad formou príspevku na úhradu poplat-
kov za školské a mimoškolské aktivity pre 
deti. Zároveň plánujeme VZN č. 1/2012 
rozšíriť aj o príspevok pre deti s diagnózou 
diabetes (cukrovka), ktorý by sa mohol 
použiť napr. na nákup zdravotníckych 
pomôcok a liekov. Počas svojho poslanec-
kého mandátu by som sa ako predseda 
Komisie zdravotnej, sociálnej a na pre-
venciu a liečenie závislostí rád zameral 
na bližšiu a konkrétnu pomoc obyvate-
ľom Starého Mesta. V prípade akýchkoľ-
vek otázok a podnetov ma neváhajte 
kontaktovať na mojej e-mailovej adrese 
pavol.priester@gmail.com.

MUDr. Pavol Priester,
poslanec

Výška dôchodku Výška príspevku Výška príspevku
 pôvodné VZN č.1/2009 po úprave VZN č. 4/2019
A) do 250,00€ 0,33 € 0,50 €
B) od 250,01€ do 300 € 0,17 € 0,30 €
C) od 300,01€ do 400 € 0,00 € 0,00 €

Peter Kriš: „Som kuchár, 
tak že ako profík viem posú-
diť kvalitu a hovorím, že naj-
lepšie varia v Stredisku soci-
álnej pomoci na Garbiarskej 
ulici 4. Varia na domáci spô-
sob, jedlá sú chutné, dobre 
vyzerajú a aj porcie sú veľké. 
Osobne mám už po krk rez-
ňov a kuracieho mäsa, takže 
sa teším, že tu dostanem 
výborné prívarky – fazuľový, 
šošovicový, tekvicový.“

Zuzana Kozárová: „Najviac 
nám s manželom chutí v 
Jedálni Lesy na Moyzesovej 
ulici 18. Nosím odtiaľ obed 
aj mojej susede, ktorá je 
tiež veľmi spokojná. Sú tam 
dobrí kuchári, vždy si z po-
nuky troch jedál vyberieme. 
Nechýbajú ani prívarky, ani 
rezne a porcie sú dosť veľké 
a jedlo vám dovezú aj do-
mov.“

Mária Riesová: „Mne veľmi 
vyhovuje Jedáleň Gera na 
Bačíkovej 18, ktorú mám 
najbližšie a obed mi dajú aj 
bez opečiatkovaného lístka. 
Som spokojná aj s ponukou, 
v ktorej nechýbajú zeleni-
nové jedlá, buchty na pare, 
či ryžový nákyp, ktoré mám 
rada, ale sama pre seba by 
som ich nevarila.“

                      (ren)
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samospráva

Tešil sa jej autor profesor Juraj Bartusz 
i prednosta MČ Staré Mesto Matúš Háber, 
ktorý odvoz, opravu a prívoz zabezpečoval. 
Oprava stála staromestskú kasu 1 500 eur.

„Autor je vždy rád, keď jeho dielo robí 
ľuďom radosť a možno ich trochu aj prinúti 
zastaviť sa a popremýšľať, kto to bol Július 
Jakoby,“ hovorí Juraj Bartusz.

„Bez sochy Jakobyho si už Alžbetinu 
nevieme predstaviť. Som rád, že opäť za-
traktívňuje naše krásne historické centrum 
Košíc,“ doplnil starosta MČ Staré Mesto Igor 
Petrovčik. Ešte v roku 2000 schválilo miest-
ne zastupiteľstvo MČ Staré Mesto príspevok 
na zhotovenie sochy vo výške 350 tisíc ko-
rún.                                                                     (ren)

Poslanci rozhodovali o 105 000 eur z mesta 

Zrazená socha Jakobyho už zdobí Alžbetinu 

Staromešťania chceli vynoviť sobášnu sieň a postaviť ihriská

Vzduchotechnika v sobáške a nové ihriská
Predseda fi nančnej komisie poslanec Zoltán Hanesz informo-

val, že na jej zasadnutí došli ku kompromisu. Do predloženého 
návrhu sa z množstva potrieb dostalo 5 projektov – rekonštruk-
cia vzduchotechniky v objeme 50 tisíc eur v sobášnej sieni na 
Hviezdoslavovej, vypracovanie projektu crossfi tového ihriska 
a parku vo dvore medzi ulicami Kuzmányho a Kpt. Nálepku za 
5 tisíc eur, vypracovanie projektu na crossfi tové ihrisko a park 
v lokalite Haviarskej a Hutníckej ulice za 2 tisíc eur, projekt a reali-
zácia crossfi tového ihriska na Jesennej za 18 tisíc a projekt revita-
lizácie plochy nad ihriskom Laca Novomeského za 5 tisíc. 

Vylepšenie starých ihrísk
Balík v objeme 25 tisíc eur na nákup a opravy navrhla komi-

sia rozdeliť na opravu chodníka (zámkovej dlažby) okolo detské-
ho a basketbalového ihriska na Námestí Park Angelinum, nákup 
ozvučovacej a reprodukčnej techniky pre sobášnu sieň, nákup 
skladacieho pódia na organizovanie akcií, doplnenie dopadových 
plôch na 5 ihriskách v správe MČ Staré Mesto, doplnenie prvkov 
na ihrisku Stará Baštová, Malá Praha I, nákup odpadových košov 
a lavičiek, výsadbu stromov a vianočné osvetlenie Dominikánske-
ho námestia a miestneho úradu.

Primátor chcel peniaze na chodníky
Starosta Igor Petrovčik ešte pred hlasovaním otvoril diskusiu 

s tým, že vysvetlil dôvod návštevy primátora Jaroslava Polačeka na 
úrade staromestskej radnice. 

Zdôraznil, že nechce, aby si poslanci mysleli, že primátor bude 
rozhodovať, do akých investícií sa pustia, požiadal ich, aby poroz-
mýšľali nad primátorovým alternatívnym návrhom, aby sa 50 tisíc 

eur v tomto roku namiesto sobášnej siene využilo na dokončenie 
chodníkov v našej mestskej časti.

Poslanci: Je to povinnosť mesta
Poslankyňu Ľubu Blaškovičovú nahnevalo, že komisia trikrát 

sedela, aby napokon namiesto poslancov rozhodol primátor, čo 
nepovažuje za správne. „Keď ich chce primátor urobiť, nech ich 
urobí z tých 50 tisíc, ktoré nám nedá. Na rozdiel od iných mest-
ských častí.“ Poslanec Michal Djordjevič ocenil, že starosta bojoval 
za rozdelenie mimoriadnych dotácií pre mestské časti, zdôraznil, 
že postupujú podľa inštrukcií mesta, aby investovali do mestské-
ho majetku, ktorý majú v správe. „Sobášna sieň je pýchou Košíc, je 
na pohľadniciach. Chodníky sú samozrejme tiež dôležité, ale pre-
čo má mestská časť suplovať z peňazí, ktoré dostala, Mesto Koši-
ce, ktorého povinnosťou a kompetenciou je oprava chodníkov?“

„Keď 50 tisíc pustíme do chodníkov, tak to budeme oproti 
ostatným mestským častiam stratoví, lebo zaplatíme z daru to, 
čo má robiť a platiť mesto,“ povedala poslankyňa Ingrid Faťolo-
vá, ktorá si želá, aby sa chodníky robili hoci pomalšie, ale kvalitne 
a poriadne.

Staromešťania hlasovali jednoznačne
Ani zástupcovi starostovi Andymu Ďuricovi sa nepozdáva, že 

to, čo si Staromešťania vyberú, urobiť nemôžu a keď kritizujú kva-
litu opravy chodníkov, tak im skrešú počet metrov na polovicu. 

Po búrlivej diskusii napokon poslanci jednohlasne odsúhlasili 
zoznam projektov z fi nančnej komisie a nepodporili tak alternatí-
vu, ktorú navrhoval Staromešťanom vedenie mesta. 

Mesto: Zo 105 zostalo 35 tisíc
Koncom augusta prišiel list z Mesta Košice, v ktorom MČ Sta-

ré Mesto informuje o akceptácii vybraných investícií a nákupov. 
Mesto preplatí z 80 tisícového balíka iba vybudovanie crossfi to-
vého ihriska na Slovenskej jednoty a Jakobyho (vybrali sme novú 
lokalitu, lebo pozemky na Jesennej sú v súdnom spore) a z 25 tisí-
cového balíka zafi nancuje výdavky v objeme 17 tisíc eur na opra-
vu chodníka okolo detského ihriska na Park Angelinum, doplnenie 
dopadových plôch na 5 detských ihriskách v súlade so žiadosťou, 
doplnenie prvkov na ihriskách na Starej Baštovej, Malej Prahe I 
a nákup košov a lavičiek. 

„Nenašli sme pochopenie u vedenia mesta, ktorý mal iný 
názor. Ďakujeme aj za 35 tisíc eur navyše a verím, že splní sľub 
a MČ Staré Mesto z budúcoročného rozpočtu poskytne peniaze 
aj na sobášku a dalšie projekty, aby to bolo férové aj v porovnaní 
s inými mestskými časťami,“ dodal starosta Igor Petrovčik.                              

(ren)

■ O rozdelení balíka 105 tisíc eur z mimoriadnej dotácie mesta pre mestské časti rozhodovali v auguste 
poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto. Napokon príde z mesta iba 35 tisíc, rozhodlo vedenie mesta.

■ Po úraze nohy, ktorý soche Júliusa Jakobyho na Alžbetinej ulici 
spôsobil v júni neopatrný vodič, musela byť 300 - kilogramová socha 
prevezená do zlievarenskej dielne pri Štúrove. Od augusta je späť na 
svojom mieste a v plnej kráse. 

<<
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■ Štartovali sme na Dominikánskom 
námestí vynikajúcim Tanečno-dy-
chovým orchestrom Klasik band zo 
ZUŠ Jantárova 6.

Divadelné zoskupenie Teatro Sapiens pod 
vedením herca a režiséra Petra Cibuľu sa 
predstavilo pre zlé počasie v Radničnej sále 

miestneho úradu a freestylová show sku-
piny Hand ´s Up Crew očarila jedinečným 
spojením basketbalového a futbalového 
freestylu. Štart Slávnosti vína sme privítali 
vystúpením jednej z najúspešnejších street-
dancových tanečných škôl na Slovensku 
D. S. Studio, ktoré sa hrdí 263 medailami zo 
súťaží doma i v zahraničí.

kultúra

VÍŤAZNÉ TALENTY ZASPIEVALI 
NA PÓDIU V CENTRE MESTA

Spev bez hraníc 2019 s rekordnou účasťou!

O umelecký zážitok sa postarali šikovné 
spevácke talenty z Košíc, v zastúpení od 
najmladších škôlkárov, školákov, gymna-
zistov, až po spevácke kolektívy v rozmedzí 
od 3 do 74 rokov. Svojou návštevou súťaž 
poctila aj talentovaná žiačka navštevujú-
ca Špeciálnu základnú školu Vojenská 6, 
určenú pre žiakov s autizmom. Speváci sa 
v súťažných predkolách v radničnej sále 
Miestneho úradu predstavili jednou pies-
ňou za doprovodu hudobného nástroja 
alebo audio nahrávky. 

Prihlásilo sa 136 súťažiacich
O tom, že ročník bol mimoriadne úspeš-

ný a že záujem o mestskú spevácku súťaž 
z roka na rok stúpa, svedčí aj tohtoročná 

rekordná účasť v celkovom počte až 136 
prihlásených súťažiacich. Veď akoby aj nie, 
keď okrem vecných cien bolo hlavnou ce-
nou vystúpenie na fi nálovom galaprogra-
me na veľkom pódiu na Dolnej bráne na 
Hlavnej ulici.  Niet divu, že tak vysoký po-
čet súťažiacich poctivo zamestnal aj skú-
sené uši porotcov na jeden celý súťažný 
deň. Nebola to pre nich ľahká úloha, vybrať 
jediného víťaza v každej vekovej kategórii. 
Pre mimoriadne vysokú koncentráciu ta-
lentu boli rozdiely naozaj tesné. 

V porote košickí muzikanti
Do tohtoročnej poroty prijali pozvanie 

vycibrené uši košických muzikantov a na 
profesionálne hodnotenie súťažiacich sa 

podujali: spevák Ivo Bič - zakladajúci člen 
kapely PETER BIČ PROJECT, víťaz súťaže 
Coca-Cola Pop Star, autor známeho hitu 
HEY NOW, ďalej spevák Tomáš Buranowski 
- fi nalista súťaže Superstar, víťaz hudobnej 
súťaže Košický zlatý poklad a ako predse-
da poroty zasadol hudobník a textár Andy 
Ďurica - autor piesní známych slovenských 
interpretov, akými sú Pavol Habera, Peter 
Cmorík či Mária Čírová. Okrem iného je aj 
autorom titulnej piesne k známemu TV se-
riálu Susedia a v súčasnosti pôsobí na poste 
zástupcu starostu ako poslanec miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto.  

Finalisti si zaspievali 
s Buranowskim

Publikum počas fi nálového galaprogra-
mu nešetrilo potleskom a víťazní slávi-
ci si okrem nezabudnuteľného zážitku, 
vecných cien, diplomov a spomienok 
v podobe spoločných fotografi í odniesli 
aj plánované angažmán na podujatiach 
Starého Mesta. Čerešničkou na torte bolo 
vystúpenie hviezdy večera, úspešného slo-
venského speváka, Košičana Tomáša Bura-
nowskiho, s ktorým si jeho svieži hit „Kaž-
dý deň“ na záver na pódiu zanôtili všetci 
fi nalisti spoločne s porotcami. K rytmickej 
sekcii sa dokonca pridal aj starosta MČ Ko-
šice-Staré Mesto Igor Petrovčik. 

Víťazom blahoželáme a ďakujeme všet-
kým sú ťažiacim, ktorí nechali trému doma 
a prišli ukázať svoj talent. Dospievania 
a dopočutia opäť o rok priatelia.   

ANDY ĎURICA

■ Známe popové melódie, ľudové piesne, ale aj nesmrteľné šansóny zneli 
25. júna 2019 podvečernou letnou Hlavnou ulicou. V tomto termíne sa 
v predprázdninový podvečer pod záštitou Miestneho úradu Košice-Staré 
Mesto konala na pódiu na Dolnej bráne prehliadka víťazných talentov 
celomestskej speváckej súťaže Spev bez hraníc 2019. 

1. miesto Zbory a skupiny Gymposband, Pop-rocková skupina, Gymnázium Poštová 9

1. miesto Vek od 16 rokov Dominika Paňková, Kon. J. Adamoviča, Exnárova 8

1. miesto 7. až 9. ročník Stanislava Džubáková, ZUŠ M. Hemerkovej

1. miesto 4. až 6. ročník Kristína Lacková, ZŠ Mateja Lechkého

1. miesto 1. až 3. ročník Simona Pirová, ZUŠ Jantárová 6

1. miesto Predškolský vek Veronika Trávniková, MŠ Park Angelinum 7

■
■
■

Staromestské kultúrne leto ponúklo koncerty i tanec
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novinka

„Celý projekt je obstarávaný za 342 069 eur 
bez DPH. Investícia bude uhradená dodá-
vateľom garantovanej energetickej služby 
(GES) a jej splatenie bude z garantovanej 
ročnej úspory vo výške 51 509 eur bez DPH 
ročne,“ vysvetľuje riaditeľ MKP Vladimír 
Hlivák.

Dodáva, že k splateniu investície z úspor 
dôjde zhruba do 7 rokov. Ďalšie obdobie 
troch rokov bude celá ročná garantovaná 
úspora v prospech  plavárne. 

Záruky i výsledky 
na dodávateľovi

„Počas celej doby (10 rokov) nesie bre-
meno záruky nad zariadeniami dodávateľ 
a nemôžu vznikať iné náklady spojené 
s prevádzkou týchto zariadení. Celý projekt 
je hradený z úspor bez vynaloženia vlast-
ných fi nančných prostriedkov. Kontrola 
a verifi kácia dohodnutých výsledkov GES 
bude vykonávaná nezávislým subjektom 
formou podpornej energetickej služby 
(PES),“ doplnil informácie riaditeľ Hlivák.

Svetlo i teplo budú ovládať 
cez počítač

Plánované protokolárne odovzdanie 
projektu je plánované na prelome septem-
bra a októbra 2019.

„Na kontrolnom dni 10. septembra bolo 
konštatované, že všetky inštalované zaria-
denia prešli skúšobnou prevádzkou a sú 
plne funkčné. Teda dochádza k plánovanej 

úspore. Jednalo sa o LED osvetlenie bazé-
novej haly, bazénové fi ltračné čerpadlo 
s veľkokapacitnou pieskovou fi ltráciou, 
meranie a reguláciu výmenníkovej stanice 
tepla s diaľkovým dohľadom. Úspora vzni-
ká na menšom odbere elektrickej energie 
a tepla, pričom podmienky pre návštevní-
kov sú zachované alebo lepšie. Momentál-
ne sa ešte fi nišuje na dokončení riadiaceho 
systému Mervis, ktorý slúži na ovládanie 
osvetlenia a výmenníkovej stanice tepla 
prostredníctvom počítača alebo mobilné-
ho telefónu diaľkovo aj lokálne. To zname-
ná, že spotreby energií dokážu energetici 
monitorovať na diaľku, robiť rôzne analýzy 
spotreby, grafy a reporty, čím by sme chceli 
dosiahnuť nadúsporu oproti garantovanej 
úspore,“ dodáva riaditeľ Vladimír Hlivák.

Benefity 
ocenia návštevníci ihneď

Benefi ty z týchto zariadení návštevníci 
ocenia ihneď. Osvetlenie v bazénovej hale 
sa prepína do štyroch úrovní podľa využi-
tia - preteky, súťaž, plávanie, údržba. Pre-
pínajú sa podľa potreby a riešia intenzitu 

osvetlenia v bazénovej hale. Nová veľko-
kapacitná fi ltrácia s recirkulačným čerpad-
lom, ovládaná frekvenčným meničom, za-
bezpečuje krištáľovo čistú vodu bez vzniku 
havarijných stavov. 

„Meranie a regulácia vo výmenníkovej 
stanici zabezpečuje komfort v podobe stá-
lej teploty v celom objekte krytej plavárne, 
rovnako aj teplotu bazénovej a úžitkovej 
vody,“ poznamenal riaditeľ MKP Vladimír 
Hlivák.                                                             (ren)

Štartuje priekopnícky projekt, 
prinesie úsporu i komfort

KRIŠTÁĽOVOČISTÚ VODU ZVLÁDNE NOVÝ FILTRAČNÝ SYSTÉM

<<
■ Zmeny v komforte plávania 
a služieb nastanú v októbri na 
Mestskej krytej plavárni, ktorá je 
majetkom  MČ Staré Mesto. Štar-
tuje pilotný projekt Garantovanej 
energetickej služby, ktorého cie-
ľom je nielen ušetriť kopu peňazí 
za energie, ale zvýši aj kvalitu vody 
a zabezpečí stálu teplotu a príjem-
né osvetlenie. Protokol o odovzdaní 
diela bol už podpísaný.

Úspešný športový projekt Plávajú celé 
Košice, ktorý organizuje Komisia kultúry 
a športu pri Miestnom zastupiteľstve MČ 
Staré Mesto pre všetkých Košičanov, kto-
rí si chcú zaplávať, prebehol v sobotu 14. 
septembra. Vyše dvesto malých i veľkých 
Košičanov využilo možnosť bezplatného 
plávania a urobilo niečo pre svoje zdra-
vie. Na návštevníkov čakali aj zaujímavé 
sprievodné podujatia – potápanie s prí-
strojom a vodný aerobik.

(ren)

Plávajú celé Košice
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naše
škôlky

■ Takmer 40 tisíc eur investovala MČ zo svojho roz-
počtu do rekonštrukcií a vylepšení vo svojich mater-
ských škôlkach, ktoré patria k najkrajším a najob-
ľúbenejším v Košiciach. Ďalšie opravy sa zrealizovali 
vďaka šikovným riaditeľkám a štedrým sponzorom 
– rodičom.
Nová vzduchotechnika i šmýkalka na MŠ Tatranská

MŠ Tatranská 23 sa môže v novom školskom roku popýšiť 
novou vzduchotechnikou v školskej jedálni a vymeneným vodo-
vodným potrubím medzi dvoma triedami. „Opravy zafi nancovala 
mestská časť,“ teší sa riaditeľka I. Hnidiaková.

Dodáva, že vďaka Rodičovskému združeniu pri MŠ vymenili 
v škôlke aj podlahovú krytinu na chodbe a mohli nainštalovať kli-
matizačnú jednotku v 5. triede. V rámci projektu Východosloven-
ských elektrární a rodičom pribudla v školskej záhrade aj šmýkalka 
s preliezačkou.

A čo ich v škôlke trápi? „V budúcnosti plánujeme vymeniť vstup-
nú bránu do školskej záhrady a bránu pred vstupom do škôlky. Sú 
z roku 1972, opotrebované a nevyhovujúce ani z bezpečnostného 
hľadiska. Vnútorný otvor neumožňuje vstup väčším vozidlám ako 
sú napríklad požiarnici,“ vysvetlila riaditeľka MŠ Tatranská 23.

MŠ Hrnčiarska má nové oplotenie
Novým oplotením pri školskom dvore, keď staré plechové na-

hradilo nové poplastované s osadením veľkej brány privítali sep-
tember v MŠ na Hrnčiarskej ulici. Zaplatil to štedrý sponzor.

„Urobili sme orez stromov na školskom dvore, opravili pre-
liezačky, natreli lavičky, šmýkalku a altánok, vysadili ďalšie kríky, 
okrasné rastliny a bylinky v záhonoch. V dvoch šatniach je nové 
linoleum. To všetko vďaka 2 percentám z daní. Nové ležadlá pre 
deti sme zakúpili aj z prostriedkov MČ Staré Mesto,“ hovorí riadi-
teľka MŠ Hrnčiarska E. Farkašová, ktorá sa chce v najbližšom čase 
pustiť do obnovy prístavby pri MŠ a odštartovať realizáciu projek-
tu separovania odpadu aj s deťmi. Pred škôlkou by radi osadili aj 
stojany na bicykle.

MŠ Jarná má novú chladničku, bránu i linoleum
V MŠ na Jarnej ulici 4 majú v jedálni novú chladničku, oprave-

né schodisko, vymaľovanú kuchyňu i skladové priestory. Vyčistili 
aj komíny, kompletne opravili vstupnú bránu, dali nové linoleum 
a chystajú ešte orez konárov na školskom dvore.

„V pláne máme prístrešok nad vchodovými schodmi do škol-
skej jedálne, opraviť schody pri vstupe a rekonštrukciu nepouží-
vaného WC pre zamestnancov na sklad čistiacich prostriedkov,“ 
prezradila riaditeľka MŠ na Jarnej ulici D. Dvorská.

Na MŠ Park Angelinum vymaľovali a kúpili ležadlá
V MŠ Park Angelinum 7 sa v lete poriadne vymaľovali triedy aj 

s precíznymi vysprávkami, opravili aj poškodenú fasádu. „Usku-
točnila sa aj časť výmeny podlahy v hale a kompletná výmena 
detských lehátok. Z 2 percent z dane sme zakúpili autíčko na dvor, 
revitalizovali preliezky a pribudol aj nový altánok. Rodičia zaplatili 
kvetinový záhon i rekonštrukciu chodníka pod terasou,“ prezradi-
la riaditeľka škôlky D. Harvanová.

Potrebovali by ešte zrekonštruovať umyvárky, vymeniť podla-
hu v triedach, modernizáciu ihriska a množstvo menších úprav, 
ktoré budú realizovať podľa dotácií z MČ Staré Mesto a štedrosti 
sponzorov.

Modernizácia kuchyne na MŠ Zádielska
Na MŠ Zádielska odstránili havarijný stav detských záchodov 

a zrealizovali opravu kanalizačného pripojenia. Vymenili linoleum 
v sklade potravín, opravili bleskozvod a zrealizovali montáž novej 
vzduchotechniky v jedálni. 

„Potrebovali by sme ešte varný kotol pre školskú jedáleň, zave-
denie internetu do tried, hracie veže a zostavy a opraviť strechu, 
čo rozhodne nie je málo peňazí,“ doplnila riaditeľka MŠ Zádielska 
L. Leskovská.

V škôlke na Rumanovej sa maľovalo
Odpadové rúry vymenili v priestoroch pivnice, vymaľovali 

triedy a šatne v MŠ na Rumanovej ulici. „V budúcnosti plánuje-
me kompletnú rekonštrukciu kurenárskych rozvodov a kotolne, 
výmenu kanalizačných rúr a vchodových dverí,“ dodala na záver 
riaditeľka MŠ Rumanova E. Pačaiová.

(ren)

<<
Materské škôlky sa počas prázdnin vynovili

Z rozpočtu MČ Staré Mesto 
pribudla moderná vzduchotechnika
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rozhovor

Ako si spomínate na týždne po 
17. novembri 1989 - udalostiach 
na Národnej triede v Prahe, ktoré 
spustili Nežnú revolúciu?

- Bála som sa, no bol to zvláštny strach 
spojený s eufóriou. Podvedome som tušila, 
že sa píšu dejiny, že sme súčasťou mohut-
nej zmeny v spoločnosti. Ako hovoril môj 
manžel Peter Rašev, neboli sme žiadni od-
hodlaní disidenti, čakajúci na iskierku, čo 
zapáli vatru. Košickí herci boli príliš ďale-
ko od Charty´77 a Několik vět, nikdy sme 
tie texty ani žiadne samizdaty nečítali. O 
udalostiach na Národnej triede sme sa 
dozvedeli z rakúskej televízie a z pošty, 
ktorú poslal po kuriérovi  lietadlom Milan 
Kňažko z Prahy. V pondelok večer sme mali 
normálnu skúšku – a keď okolo divadel-

ného klubu prechádzal po Leninovej ulici 
študentský sviečkový sprievod – spontán-
ne sme sa k nim pridali. Vtedy zaznelo 
zborové  „herci sú s nami!“ a od tej chvíle 
sme sa obaja upísali na niekoľko mesiacov 
Občianskemu fóru, ktoré v tých dňoch za-
ložilo niekoľko ľudí v ktoromsi košickom 
byte. Tie nasledujúce týždne po piatku 
17-teho boli to najzvláštnejšie, čo som 
kedy zažila. Košickí divadelníci sa pridali 
k výzve pražských a bratislavských divadiel. 
Namiesto predstavení sme diskutovali 
s divákmi v divadelnom štúdiu Smer. Keď 
prišiel brnenský herec z Divadla na pro-
vázku a prvý raz povedal nahlas a verejne, 
že treba zrušiť vedúcu úlohu KSČ, zostalo 
hrobové  ticho. Neverili sme, že to niekto 
nahlas vyslovil.

Ako sa Peter Rašev ocitol na tribú-
ne ako moderátor obrovských mí-
tingov?

- Prirodzene. Mal známy charizmatický 
hlas, nemal trému, vedel osloviť verejnosť, 
vycítil atmosféru. Zamestnanci Vedeckej 
knižnice nás pri prvých mítingoch nechce-
li pustiť na balkón, vraj z bezpečnostných 
dôvodov a po prvý krát sme sa tam ocitli 
až počas generálneho štrajku. Nebol to 
míting, nič sme nepripravili, bol pre nás 
obrovský šok, keď absolútne preplnené 
námestie stálo a čakalo. Tá davová eufória, 
že čosi sa musí stať…   bola mimoriadne sil-
ná. Na balkóne sme nemali žiadnu apara-
túru. Našťastie sa komusi podarilo zohnať 
aspoň megafón, tak Peter vyzval ľudí za-
spievať si hymnu a v pokoji sa rozísť…   

■ Herečka a dlhoročná miestna poslankyňa, hrdá Staromešťanka Ľuba 
Blaškovičová, je repatriovaná Košičanka viac ako 40 rokov, hoci sa naro-
dila v Nitre a vyrastala v Bratislave. Cenu Mesta Košice si prevzala pred 
4 rokmi za rozvoj kultúry a demokracie. Patrí k tribúnom Nežnej revolú-
cie, ktorá pred 30 rokmi zaradila Slovensko medzi slobodné a demokra-
tické krajiny. Ani strach a obavy, vyhrážky eštebákov, ktorí im kopali do 
dverí, ju s manželom Petrom Raševom neodradili, aby sa celým srdcom 
a všetkými silami nezapojili do obrovskej zmeny v krajine. Entuziazmus 
meniť veci k lepšiemu a záujem o veci verejné jej zostal, patrí k služob-
ne najstarším poslankyniam MČ Staré Mesto. Obdiv si zaslúži aj obrov-
ská vnútorná sila, ktorá jej pomáhala tvoriť krásne a zmysluplné veci aj 
v najťažších životných situáciách. Staromestské divadlo Petra Raševa, 
festivaly nezávislých divadiel, Imaginácie, Slovo bez hraníc – to všetko sú 
jej „deti“, ktoré sa narodili vďaka mrazivým novembrovým dňom.

Jedna zo symbolov nežnej revolúcie v Košiciach 
herečka ĽUBA BLAŠKOVIČOVÁ spomína

„Šialené a úžasné dni zároveň, „Šialené a úžasné dni zároveň, 
keď sa strach miešal s eufóriou“keď sa strach miešal s eufóriou“
„Šialené a úžasné dni zároveň, 
keď sa strach miešal s eufóriou“
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rozhovor

Bolo však zrejmé, že ľudia očakávali 
viac, boli to tak silné momenty, keď 
mohlo jediným povelom z balkóna 
dôjsť aj k násiliu...Vnímali ste to?

- Áno, desaťtisíce ľudí čakali, že ich nie-
kto usmerní, povzbudí, ale v prípade po-
treby aj zastaví. „Na biely dom!“, vtedajšie 
sídlo KSČ zaznelo z davu - stačilo z balkóna 
odpovedať „poďme“ - a všetko sa mohlo 
skončiť inak. Stačila iskra - a odhodlanie 
a eufória davu sa mohla zmeniť na nená-
visť. Peter situáciu, našťastie, zvládol. Po-
chopili sme, akú obrovskú zodpovednosť 
sme na seba prebrali.

Ako vyzerali vaše dni počas No-
vembra 1989?

- Každý deň sme pripravovali mítin-
gy, robili výjazdy a večer sme diskutovali 
s občanmi v Dome ROH, lebo Smer bol už 
primalý. Celé dni a dlho do noci sme trávili 
čas v koordinačnom centre, ktoré sídlilo vo 
výstavných priestoroch na Leninovej ulici, 
priamo oproti vchodu do Košického Dómu 
Sv. Alžbety. Poskytli nám ho výtvarníci kraj-
skej organizácie Zväzu slovenských výtvar-
ných umelcov. Doma to bolo tiež hektické. 
Opatrovateľka u nás aj prespávala, veď 
dcéry mali len osem a štyri roky. Bola to 
zlatá žena, párkrát skolabovala, keď nám 
eštebáci chodili v noci kopať do dverí, kým 
sme ešte makali v koordinačnom výbo-
re. To, že postávali pred naším vchodom 
a fotografovali, o tom nás pravidelne infor-
movali susedia. Vtedy som sa naozaj veľmi 
bála. Dcéry nám potom chodili na striedač-
ku strážiť moje študentky z konzervatória, 
ktoré sa tešili na adrenalínové zážitky.

Na čo z tých hektických dní nikdy 
nezabudnete?

- Prežívali sme šialené a úžasné dni zá-
roveň. Ľudia nám do škatule od topánok 
vhadzovali dobrovoľné príspevky na pa-
pier, tonery, telefón…  . Keď už bola škatuľa 
veľmi ťažká, poprosila som pracovníčky 
slovenskej sporiteľne na pobočke, aby 
nám pomohli to spočítať. Zostali v sobo-
tu po pracovnej dobe a tri hodiny počítali 
drobné. Bolo tam viac ako 69 tisíc korún.
V tom čase – jedno auto. V Košiciach sme 
privítali aj „Vlak nežnej revolúcie“. Kole-
govia z Bratislavy nás prišli povzbudiť, 
aby sme sa nebáli. Juraj Jakubisko, Deana 
Horváthova, Andy Hryc, Dača Turzonovová 
prehovorili ku Košičanom z balkóna Ve-
deckej knižnice. Ale my sme sa vtedy už 
nebáli, už sme vedeli, že nás nebudú vešať 
na kandelábre (ako vravela moja mamin-
ka), ani na nás nepustia ľudové milície…  
Náš koordinačný výbor sa rozrástol. Dosta-
li sme nové preukazy, už aj s fotografi ou. 
Na tom mojom mám srdiečko a podpis 
budúceho prezidenta Václava Havla ako 
pamiatku na deň, keď som ho sprevádzala 
po VSŽ. Peter dostal v októbri v pripravo-
vanom predstavení Fidlikant na streche, 
v réžii Borisa Slováka, postavu ruského re-
volucionára Perčika. Mal skúšať každý deň. 

Keď sa ospravedlňoval zo skúšok, režisér so 
svojím povestným bohémskym šarmom 
opakoval: „Jdi, chlapče, jdi - bojuješ  taky za 
mně“. A keď na januárovej premiére vstú-
pil Peter ako Perčik na scénu, diváci ho od-
menili standing ovation. Je nezabudnuteľ-
né, ako sme sa s Petrom nadránom vracali 
v strašnej zime po Mlynskej ulici domov 
z koordinačného centra, unavení, vyčer-
paní zo stresu a nedostatku spánku, ale 
šťastní a plní optimizmu. Bolo to také ma-
gické, až sme mali pocit, že sme sa narodili 
pre túto chvíľu, pre tieto okamžiky zázra-
kov, keď sa Slovensko mení na slobodnú 
krajinu. 30. decembra 1989 sa v Košiciach 
konalo mimoriadne mestské zastupiteľ-
stvo, na ktorom som bola kooptovaná do 
Mestského národného výboru ako poslan-
kyňa a predsedníčka komisie kultúry. Tak 
som vstúpila nečakane do politiky a veľmi 
si cením dôveru Staromešťanov, ktorú mi 
opakovane prejavujú pri komunálnych voľ-
bách už celých 30 rokov.

Čo hovoríte na konšpiračné teórie 
o tom, ako bola revolúcia štátnou 
mocou pripravená a manipulova-
ná?

- V Košiciach určite nie. Jasné, že sa do 
Vépenky infi ltrovali aj prospechári či do-
konca eštebáci. Ale nás nikto nemanipulo-
val. Ja som robila vždy vlastné rozhodnu-
tia. A nikdy som to neoľutovala. Dokonca 
ani vtedy nie, keď sa ukázalo, že revolúcia 
môže naozaj požierať vlastné deti. S man-
želom sme na to doplatili viackrát. Po 
prvýkrát už v januári, keď nový šéf odobral 
bez upozornenia Petrovi všetky divadelné 
úlohy a preobsadil ich vraj pre jeho dobro, 
nech sa môže venovať práci vo Federálnom 
zhromaždení, ktorého sa stal poslancom. 
Ani keď nám obom kolegovia na aktíve, 
kde sme čakali, že Petra podržia, naopak 
vykričali, že sme sa nezaujímali o to, čo sa 
deje v divadle, ale venovali sa revolúcii…   
Odvaha a úspech sa zvyčajne neodpúš-
ťa. Peter dal v ten deň v divadle výpoveď 
a odišiel do Prahy. Všetko už bolo rozhod-
nuté, komunisti porazení, tak som sa aj 
ja vrátila k dcéram a k práci v divadle a na 
konzervatóriu. Obaja sme boli v prvých slo-

bodných júnových voľbách opäť zvolení za 
poslancov za VPN. 

Peter Rašev sa však zakrátko po-
rúčal z parlamentu a vrátil sa do 
divadla...

- Peter nebol ochotný hlasovať podľa 
straníckych pokynov, tak sa po roku a pol 
vzdal svojho mandátu poslanca FZ a vrátil 
sa k herectvu. Jeho výrok (počas rozpravy 
o novom názve Česko – Slovenska), že 
nechce, aby naše dcéry raz cestovali do 
Čiech s pasom, sa stal povestným. Na 
chvíľu bol dokonca skvelým šéfom činohry, 
kým v roku 1996 minister kultúry Hudec 
za veľkej podpory Vladimíra Mečiara ne-
spojil prešovské a košické divadlo. Keď sa 
do nového Východoslovenského národné-
ho vrátili páni, ktorí z neho v r. 1990 odišli, 
vyhlásili sme štrajk – prvý od Nežnej. Bra-
tislavskí kolegovia nás nepodržali, spa-
mätali sa, až keď sa to týkalo aj ich. A tak 
sme obaja dostali z divadla výpoveď. Peter 
okamžitú a o dva mesiace aj ja. Súdili sme 
sa o protiprávnosť výpovedí, Peter 7 rokov, 
ja „iba“ 5. Obaja sme vyhrali, ale vôbec 
sme sa necítili ako víťazi. Naším jediným 
víťazstvom bolo založenie Staromestské-
ho divadla, ktoré dočasne vrátilo Petra na 
dosky, ktoré preňho znamenali všetko. Ni-
kdy sa s tou nespravodlivosťou nevyrovnal. 
Odišiel v roku 2008 na tú „hnusnú choro-
bu“, ktorá ho dostala príliš skoro…  

Ste sklamaná z porevolučného vý-
voja ?

- Sklamaní sú predovšetkým tí, ktorým 
chýba mlieko za 2 koruny a s nostalgiou 
spomínajú na súdruhov a socializmus. 
A tí, ktorí majú plné ústa nadávok na vlá-
du, na ceny potravín, na dôchodky, vlastne 
na všetko, zabúdajú, že to občania dovolili, 
aby v parlamente sedeli poslanci, ktorých 
zvolilo malé percento len preto, že oni sa 
na voľby vykašľali. Že dovolili, aby na Slo-
vensku bolo viac ako 150 politických strán 
a hnutí, že ich členovia nehľadajú kompro-
misy, ale každý chce šéfovať vlastnej stra-
ne, že sa síce zmenil systém – ale nie ľudia.
Dnešná mládež berie slobodu názoru, vie-
rovyznania a pohybu ako samozrejmosť – 
tak im treba pripomínať, že aj oni musia cí-
tiť zodpovednosť. A mať odvahu verejne sa 
postaviť za svoju budúcnosť. Ja som mala 
naozaj šťastie. Je to úžasné a nesmierne si 
vážim, že neuveriteľné sa stalo skutočnos-
ťou. Ďakujem, že som bola pri tom. 

Ľutujete niečo v živote?
- Že sa to nestalo skôr, že tu Peter nie 

je, že som ešte nebola na Novom Zélande 
☺ Ale nie - prežili sme krásny a intenzívny 
život, mnohí toľko nezažijú ani za sto ro-
kov. Som hrdá na kus práce, ktorá za nami 
zostala a predo mnou ešte stále je…   Nikdy 
som nevedela sedieť so založenými rukami 
a nič nerobiť. Som Lev a nemám vo zvyku 
vzdávať sa.    

 RENÁTA NÉMETHOVÁ
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samospráva

Vzťahy s Rovásom chcú sprehľadniť
Vykonať kontrolu na Kmeťovej ulici 34 vo vile majstra Vojtecha 

Löffl  era, ktorú daroval v minulosti do majetku MČ Staré Mesto, 
navrhol poslanec Martin Konečný s tým, že kontrolór Roman Pil-
lár má preveriť nájomnú zmluvu s nájomcom Občianskym zdru-
žením ROVÁS, podmienky, priestory budovy, ubytovacie kapacity 
v budove a čo je v havarijnom stave. Uznesenie, ktoré schválili 
poslanci miestneho zastupiteľstva na júnovom zasadnutí, je vyús-
tením poslaneckého prieskumu v budove, nejasností vo vzájom-
ných vzťahoch i ohľadom výhodnosti vzájomnej zmluvy.

„Tiež si myslím, že to treba dať do poriadku, aby nikto nemal 
pocit, že na zmluve stráca. ROVÁS je umelecky výborný a to treba 

využiť, ale aj sa postarať, aby budova nechátrala. Dúfam, že kon-
trola ukáže východiská,“ povedal poslanec Zoltán Hanesz.

Poslanci schválili bez pripomienok záverečný účet mestskej 
časti za rok 2018, schválili aj zmenu VZN o určení výšky príspevku 
na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach a to v sú-
vislosti s obedami zdarma. 

O výhodnosti eseročky rozhodnú čísla
Živá diskusia sa rozprúdila pri návrhu, aby riaditeľ Mestskej 

krytej plavárne Vladimír Hlivák pripravil na októbrové zasadnutie 
rozbor, aké výhody by malo pre fungovanie plavárne, keby nebola 
rozpočtovou organizáciou, ale eseročkou, ktorá môže aj podni-
kať. Poslanci sa v diskusii zhodli na tom, že takúto závažnú vec 
treba poriadne domyslieť do dôsledkov. Poslankyňa Eva Hulme-
číková zdôraznila, že riaditeľ musí pred takou zmenou presvedčiť 
relevantnými číslami, že to bude výhodnejšie. Poslanci odsúhlasili 
uznesenie, aby im v októbri predložil materiál o potrebných úko-
noch na zmenu právnej formy.

Ocenili prácu s pohľadávkami
Poslanci vzali na vedomie správu o stave, vývoji a vymáhaní 

pohľadávok mestskej časti a ocenili, že sa ich novému vedeniu 
darí znižovať. „Snažíme sa zamedzovať tomu, aby nám rástli po-
hľadávky aj tým, že v prípade nových nájomných zmlúv vyžadu-
jeme trojmesačnú platbu do depozitu, aby sme v prípade, že sa 
dostane do nejakých platobných problémov, mali odkiaľ čerpať 
a okamžite riešiť zmluvu výpoveďou ešte pred vzniknutím pohľa-
dávky,“ uviedol prednosta Matúš Háber s tým, že výška pohľadá-
vok klesla pod 12 tisíc eur.

(ren)

DO VILY LÖFFLERA IDE KONTROLÓR, 
POHĽADÁVKY SA ZNIŽUJÚ

Defibrilátor na Dominikánskom námestí

Dáva šancu zachrániť ľudské životy

Jeho kúpu zasponzorovala nezávislá po-
slankyňa MČ Staré Mesto Martina Torkošová, 
prvú pomoc si na mieste pod dohľadom skú-
sených záchranárov vyskúšali aj poslankyne 
Magdaléna Galdúnová a Ingrid Faťolová. 

Na prvý pohľad by ste to nepovedali, ale 
tento zázračný prístroj dokáže zachrániť život 
pri akútnych infarktoch myokardu. Defi brilá-
tor vedie záchrancu krok za krokom zvukový-
mi a niekedy tiež obrazovými povelmi podľa 
programu. 

Zázračný prístroj má schopnosť bezchybne 
analyzovať elektrickú aktivitu srdca a presne 
vie, keď treba podať elektrický výboj. Defi brilácia vykonaná v čase 
3 až 5 minút po vzniku náhlej srdcovej príhody má doslova život 
zachraňujúci účinok. Nemusíme byť profesionálnym záchrana-

rom, lekárom, zdravotníckym pracovníkom, či osobou školenou 
v poskytovaní prvej pomoci.

Odhodlanie pomôcť a verejne dostupný defi brilátor dávajú 
šancu zachrániť ľudský život.                                                              (ren)

● Automatizovaný externý defi brilátor je už od júna 
osadený na budove Pivovaru Golem a prichystaný, 
aby v prípade potreby pomáhal na frekventovanom 
„starom pľaci“ na Dominikánskom námestí v Koši-
ciach.

■ Bolo by výhodnejšie pre MČ Staré Mesto, keby plaváreň spravovala eseročka? Aký je stav pohľadávok 
voči mestskej časti? Je zmluva na prenájom vily majstra Löffl era výhodná? To boli témy júnového zasadnutia 
miestneho zastupiteľstva.

<<
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Dokopy 300-tisíc stromov by malo 
v najbližších rokoch pribudnúť v Košiciach 
a ich blízkom okolí. Informovali o tom zá-
stupcovia Dobrovoľníckeho centra Košíc 
(DCK). Ako uviedli, verejnosť môže v rámci 
pilotného projektu Sadíme Strom života 
požiadať o výsadbu na svojom pozemku. 
Cieľom je zlepšiť klímu v meste a ochladiť 
ho v čase horúčav. MČ Staré Mesto sa pri-
pája k projektu a pripraví lokality, kde ne-
budú prekážať inžinierske siete a vhodne 
doplnia ekosystém. Starosta Igor Petrov-
čik, prednosta Matúš Háber, koordinátor 
projektu Peter Džubera a poslanci veria, 
že sa v najbližších rokoch podarí aj v spo-
lupráci s občanmi, fi rmami a inštitúciami 
vysadiť v Starom Meste najmenej 20 tisíc 
stromov!                                                   (ren)

udalosti

„Privítal by som väčšiu aktivitu envirohliadok, ktoré sú zriade-
né pri Mestskej polícii Košice. Neprejde týždeň, aby sme v lokalite 
Rotundy na Zbrojničnej alebo pri bývalej Aide na Poštovej ulici ne-
riešili skládky odpadov, trápi ma aj odpad z reštaurácii na Hlav-
nej ulici vo vreciach, mnohokrát uložený počas dňa pri smetných 
košoch, pričom zvyšky jedál znečisťujú porfýrovú dlažbu,“ hovorí 
starosta Igor Petrovčik.

Podľa slov zástupcu náčelníka Mestskej polície Slavomíra Pa-
velčáka, na úseku čistoty v roku 2019 príslušníci zo stanice Stred 
riešili 71 prípadov. „Od konca marca 2019 funguje na každej sta-
nici MsP envirohliadka, v ktorej sú zaradení príslušníci na vysokej 
odbornej úrovni, aktívne riešiaci problémy,“ vysvetľuje zástupca 
náčelníka.

Odvoz odpadu z Hlavnej by sa mal zmeniť
Pavelčák dodáva, že pri kontrole čistoty zisťujú príslušníci MsP 

aj pôvodcov odpadov z podnikov a reštaurácií v centre, kde je vi-
dieť podľa mastných pásov, z ktorého podniku vrece ťahali. 

„Systém vrecového zberu v centrálnej mestskej zóne má svoje 
špecifi ká. Medzi jeho najväčšie nedostatky patrí to, že prevádzky 
nie sú ničím donútené zakúpiť si dostatočný počet vriec. Množ-
stvo, ktoré si zakúpia je výlučne ponechané na nich. Pritom podľa 
praxe produkujú násobne viac odpadu,“ vysvetľuje Pavelčák.

„Problematickým je aj čas vykladania odpadu, resp. jeho zberu 
fi rmou Kosit. Väčšina prevádzok v centre je otvorená od 10. hod 
do neskorých nočných hodín. V čase vykladania ráno medzi 5. a 6. 
hod sú zatvorené a v popoludňajších hodinách majú najviac zá-
kazníkov a nechcú odpad vykladať ku vchodom pri priečelí budovy 
medzi zákazníkov. Bolo by vhodné zvážiť iný čas odvozu odpadu, 
napríklad po polnoci,“ navrhuje zástupca náčelníka Mestskej po-
lície Slavomír Pavelčák.

Úspešná brigáda okolo hviezdice na ČSA
Už v poradí štvrtá dobrovoľnícka brigáda v MČ Staré Mesto 

prebehla 20. septembra. Starosta a riaditeľka Gymnázia 
M. R. Štefánika Ivana Antoniová sa dohodli a takmer 50 študentov 
i VPP pracovníkov vyhrabalo odpadky, staré lístie a natrelo zábrad-
lia novými farbami. Po nieľkoľkých hodinách bol efekt fantastický. 
„Ďakujem študentom i Kositu za odvoz. Podobné brigády plánuje-
me zorganizovať raz mesačne,“ dodal starosta.

Ak máte vedomosť o znečisťovateľovi životného prostredia 
alebo ste svedkom vytvárania čiernej skládky, volajte na 159.

(ren)

Vysadíme tisíce 
stromov

Verdikt: Staré Mesto sa pravidelne kosí

Záleží nám, aby Staré Mesto bolo čisté s upravenou 
zeleňou. Pracovníci tímu hospodárskej správy neustá-
le operatívne odstraňujú čierne skládky, starosta Igor 
Petrovčik s prednostom Matúšom Háberom majú pra-
videlne kontrolné dni.

„S radosťou oznamujeme, že sme uspe-
li s projektom Prevencia kriminality – roz-
šírenie kamerového systému v mestskej 
časti. Prostriedky v objeme 36 461 eur 
využijeme na uliciach Löffl  erova, Thurzo-
va a Jiskrova, kde pribudne spolu 5 kamier 
pripojených na pult Mestskej polície v Ko-
šiciach. Veríme, že prostitúcia a kriminali-

ta sa z ulíc v tejto lokalite postupne úplne 
stratí,“ informoval starosta Igor Petrovčik.

V rámci projektu Podpora rozvoja špor-
tu v Starom Meste zrevitalizujeme detské 
ihrisko na námestí Laca Novomeského za 
8 tisíc eur a nakúpime športovú výbavu za 
ďalších 3500 eur.

Mestská časť Staré mesto je stále 
v hre o dotáciu vo výške 21 680 eur na 
projekt Športom čelíme výzvam – fi t park 
a workout na Námestí Park Angelinum. Na 
konečný verdikt ešte čakáme.                 

(ren)

Úspech: Na kamerový systém v lokalite 
Thurzova a Jiskrova sme získali 36 tisíc eur
MČ Staré Mesto sa aktívne zapojila 
do získavania fi nančných prostried-
kov cez projekty zo štátneho rozpoč-
tu. 

DENNE LIKVIDUJEME ČIERNE SKLÁDKY
Envirohliadky riešili 71 prípadov v centre

Trend kvitnúcich lúk bez kosenia, ktoré 
prispievajú k zmierňovaniu klimatických 
zmien, uznávame, ale po dohode s od-
borníkmi i občanmi sa vedenie MČ Staré 
Mesto rozhodlo, že v historickom centre 
ani v priľahlých husto osídlených lokali-
tách nemáme vhodné územia, kde by ne-
pokosené pozemky neprekážali. Preto sme 
sa rozhodli pre pravidelné kosenie.      (ren)



12

„Želáme si, aby malí Staromešťania 
vyrastali v láske, zdraví, mali vnímavých 
a milujúcich rodičov, aby sa im v živote 
dobre darilo a v Starom Meste našli do-
mov, kde sa im bude dobre šantiť a žiť,“ do-
plnila poslankyňa Ingrid Faťolová. Rodičia 
dostali pre deťúrence poukazy na nákup 
potrebných vecí.

(ren)

udalosť

Desiatky seniorov vo štvrtok 12. septembra prijali pozvanie 
starostu MČ Igora Petrovčika, aby spoločne zaspomínali na chvíle 
pred 25 rokmi. Vtedy sa totiž spojili tri kluby dôchodcov v Starom 
Meste - na uliciach Hlavnej, Mäsiarskej a Čsl. armády do jedného, 
spoločného. Moderátorka slávnostného stretnutia Katarína Stroj-
ná-Birková privítala tých, ktorí boli pred štvrťstoročím aktérmi zlú-
čenia i tých, ktorí sa na jeho činnosti za celé obdobie aktívne podie-
ľali. Pozvanie hostiteľa, pána starostu, prijali popri prednostovi MÚ 
Matúšovi Háberovi poslankyňa MiZ Eva Hulmečíková, aj predseda 
Rady seniorov mesta Košice Ján Caban. Osobitné uvítanie patrilo 
Jánovi Süllimu, bývalému starostovi Mestskej časti Staré Mesto 
v rokoch 1990-2006, ktorý sa o spojenie troch klubov dôchodcov do 
jedného zaslúžil rozhodujúcou mierou.

A tak sa hlavne spomínalo a ďakovalo: predsedníčka samosprá-
vy Mária Riesová pripomenula mená svojich predchodcov, po nej 
sa pozvaným prihovoril hostiteľ, starosta Igor Petrovčik: „Chcem sa 
vám pri tejto príležitosti poďakovať, že ste sa aktívne podieľali na 
bohatej činnosti nášho klubu. V jeho priestoroch trávite veľa voľných 
chvíľ zaslúženého odpočinku, rozvíjate svoje záľuby. Prakticky tak 
realizujete rady psychológov a lekárov - geriatrov, aby ste pre svo-
je duševné zdravie a optimizmus chodili medzi ľudí a nezatvárali sa 
vo svojich domovoch. V spoločnosti rovesníkov a priateľov má svet 
krajšie farby.“ Zdôraznil, že aj súčasné vedenie úradu naďalej vy-
tvára - a bude vytvárať - podmienky pre plnohodnotné využívanie 

chvíľ zaslúženého odpočinku. Pri tejto príležitosti venoval pamätné 
listy i malú pozornosť seniorom s najdlhším členstvom v klube dô-
chodcov: Magdaléne Hlaváčovej, Gabriele Sütsovej, Anne  Horáko-
vej, Alžbete Ďurčanskej, Márii Kurucovej, Anne Čeplöovej, Margite 
Gondolyovej, Anne Grosiarovej, Jolane Mandzákovej a Márii Kuššo-
vej. Antúriou a milými slovami pozdravil aj najstaršiu účastníčku, 
vitálnu 94-ročnú pani Annu Vargovú. 

„Rok 1994 bol takým čudným rokom,“ začal svoj spomienkový 
príhovor Ján Sülli, v tom čase starosta mestskej časti: „Mesto po-
maly takmer v ruinách, Hlavná ulica čistý koniec – špina, prach, 
neporiadok, niektoré domy síce už s novou fasádou, ale vo dvoroch 
katastrofa! Aj vzťahy medzi klubmi dôchodcov v Starom Meste boli 
napäté, striehli na seba, kto dostal viac peňazí na činnosť. A keď-
že naša mestská časť dostala od mesta do správy niektoré budovy, 
ktoré sme ale nesmeli predať, povedali sme si na úrade, že je tu šan-
ca zjednotiť dôchodcov do jedného klubu a vytvoriť preň vhodné 
priestorové podmienky. Na to sa nám videla najvhodnejšia budo-
va na Hlavnej 100. Po mnohých peripetiách a výdavkoch vo výške 
5 miliónov korún sa nám to podarilo.“ Dôchodcovia v jednom spo-
ločnom klube rýchlo našli spoločnú reč a dodnes mnohí s nostal-
giou spomínajú na priestory, o ktoré však časom prišli. Za pamätní-
kov si zaspomínala aj Margita Gondolyová. 

Uznanlivo sa o aktivitách Denného centra MČ Staré Mesto vy-
jadril aj Ján Caban, predseda Rady seniorov mesta Košice: „Váš klub 

patrí nielen medzi najväčšie, 
ale aj najaktívnejšie,“ pove-
dal.  

V kultúrnom programe sa 
predstavilo trio zo speváckej 
skupiny Malina, ktorá už 15 
rokov reprezentuje mestskú 
časť na rôznych súťažiach.
Novo naštudovaným tan-
com „Sigord“ sa predstavila 
pätica členiek jubilujúcej 
tanečnej skupiny Šťastná 
žena.

Piesňou sa začalo, pies-
ňou sa končilo - v dobrej 
nálade si všetci spoločne za-
spievali známu ľudovú pie-
seň A ja taka čarna.            (kč)

PRIVÍTALI SME NOVORODENCOV

Seniori oslávili 25 rokov spojenia klubov

Spoločná fotka ocenených so starostom Igorom Petrovčikom. Tanečná skupina Šťastná žena predviedla nový tanec.

Spomína bývalý starosta Ján Sülli.Trio z Maliny, zľava Terézia Horičková, Elena Vašková, 
Emília Bučková, na akordeóne sprevádza Alexander Suško.

<<

■ Narodenie dieťaťa je v kaž-
dej rodine veľkou udalosťou, na 
ktorú všetci s láskou čakajú. Ani 
v najkrajšej mestskej časti Staré 
Mesto nezabúdame na zázrak, 
akým je nový život.
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šport

Prvý ročník Staromestského 
streetballového pohára

Vek nie je prekážkou pohybu

Basketbal v Košiciach zažíva ťažké časy, 
ale jeho pouličná forma – streetball – fun-
guje v našom meste na ligovej úrovni už 
23 rokov. Od júna do septembra sa hrá 
Košická streetballová liga (KSL), jej zápasy 
v minulosti hostilo aj multifunkčné ihris-
ko na Pajorovej ulici. Práve návrat street-
ballu na „Pajorku“ bol hlavnou motiváciou 

poslancov MČ z Komisie kultúry, školstva 
a športu, ktorí sa rozhodli jednať s vede-
ním Košickej streetballovej ligy o usporia-
daní spoločného športového podujatia. 
Nazvali sme ho priliehavo Staromestský 
streetballový pohár a sily si v ňom zmeralo 
šesť tímov. Diváci, ktorí prišli na „Pajorku“ 
4. augusta, si vychutnali pekné akcie, pa-

rádne smeče, fyzickú hru a bojovnosť, ale 
aj dobrú športovú atmosféru. Potešilo nás, 
že sa do turnaja prihlásilo aj čisto ženské 
družstvo a mladé basketbalistky sa nedali 
zahanbiť. 

Svoj tím zostavil aj bývalý hráč basket-
balového klubu KB Košice a slovenský re-
prezentačný pivot Peter Sedmák (aktuál-
ne pôsobiaci v Českej republike), ktorého 
doplnil ďalší spoluhráč z KB Košice Dávid 
Matys. Ich mančaft Black Street sa tým 
pádom okamžite zaradil k hlavným fa-
voritom turnaja a papierové prognózy aj 
naplnil. Celým podujatím prešiel bez pre-
hry a vo fi nále Sedmák a spol. porazili tím 
Smotánka presvedčivo 51:31. Keďže Peter 
Sedmák pod košom jasne dominoval, zís-
kal aj ocenenie Najužitočnejší hráč turnaja 
(MVP). Vychutnať si zápasy prvého ročníka 
Staromestského streetballového pohára 
prišli aj poslanci MČ Michal Djordjevič, Pe-
ter Gacík a Martin Konečný, pričom Peter 
Gacík na jeden zápas dokonca nastúpil na 
ihrisko. Organizátori z vedenia KSL i našej 
MČ sa zhodli, že takéto športové poduja-
tia na verejnom priestranstve majú zmysel 
a mestská časť ich bude naďalej aktívne 
podporovať.                          

 MARTIN KONEČNÝ

„Osobne mám veľkú radosť z toho, že počty seniorov, zapájajú-
cich sa nielen do športových súťaží, sa z roka na rok zvyšujú,“ po-
vedal v úvodnom príhovore predseda Rady seniorov mesta Košice 
JUDr. Ján Caban. „Práve Letná olympiáda seniorov je vyvrcholením 
vzťahu k pohybu. Nielen tancujeme karičku, štvorylku, máme „fa-
rebný“ beh, svoju stolnotenisovú i bowlingovú a už aj petangovú 
mestskú ligu, ale sme aj olympionikmi – v zime na Jahodnej a na 
záver leta tu. Za dosiahnuté časy a výkony, ktoré už s ohľadom na 
vek nemôžu konkurovať tým olympijským, patrí každému zo zú-
častnených medaila.“

K otváraciemu ceremoniálu Letnej olympiády seniorov patrí  

aj olympijský oheň, s ktorým pribehla členka DC Staré Mesto Eva 
Kašická. Tento rok sa našim darilo najmä v stolnom tenise, keď 
v kategórii mužov obsadili prvé dve najvyššie priečky. Peter Gaboš 
získal zlatú a Anton Stanický striebornú medailu. Striebro sme 
získali aj v bowlingu jednotlivcov (ženy) zásluhou Margity Jano-
vovej. Blahoželáme!

Možno niektorí očakávali viac medailí, ale dve sú úspech. Pred-
salen roky nezastavíš. Pre zaujímavosť - účastníci LOS za náš klub 
mali najvyšší vekový priemer zo všetkých 22 družstiev - 75,6 roka.  
O to väčší obdiv si zaslúžia.                                                                

   (kč)

Na Letnej olympiáde seniorov sme získali zlato i dve striebra

Peter Berinšter z vedenia KSL, Peter Sedmák s dcérkou (MVP turnaja) 
a poslanec MČ Martin Konečný na Staromestskom streetballovom pohári (zľava).

<<

Foto k článku: Miroslav Vacula

■ Medzi 475 účastníkmi Letnej olympiády seniorov 2019 v Košiciach boli aj členovia nášho Denného centra. 
Aktívne sa zapojili do súťaží najprv v bowlingu a v stolnom tenise, v sobotu 14. septembra v priestoroch Hote-
lovej akadémie na Južnej triede súťažili v ľahkej atletike, basketbale, futbale, petangu i v šípkach.
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Nikolaj Feďkovič stál naposledy pred svojím obrazom v roku 
1988. Následne totiž strávil istý čas v Dánsku, pôsobil ako riadi-
teľ ŠÚV, čiže ako vraví, bol v plnom pracovnom nasadení a v roku 
1989 emigroval. Veľmi rád preto prijal pozvanie Múzea Vojtecha 
Löffl  era, v ktorom mal výstavu pred dvoma rokmi,a prišiel poroz-
právať podrobnosti o svojom unikátnom veľkorozmernom obraze.

Opozícia voči obrazu ho neovplyvnila
Pri pohľade na obraz pôsobil umelec mimoriadne spokojne. 
„Je to pre mňa prekvapujúce, pretože som mal v pamäti množ-

stvo detailov, ktorým som sa v rámci obrazu venoval a hovoril 
som si, že som to mohol urobiť jednoduchšie. Zisťujem však, že je 
tu všetko v poriadku. Bol som na seba zbytočne prísny.☺Spomí-
nam si však, že v tom čase vznikla voči tomuto dielu celkom silná 
opozícia. Išlo o skupinu ľudí, ktorí vyznávali a stále vyznávajú ab-
strakciu a dekoratívne umenie. Tým smerom však išli všetci umelci 
a ja som si vždy išiel svojou cestou a bol som presvedčený o tom, že 
to, čo robím, je správne. Teraz si potvrdzujem, že som neurobil chy-
bu. Som s dielom spokojný, hoci si spomínam, že muselo byť vytvo-
rené pomerne rýchlo,“ vyznal sa nám výtvarník, ktorý dal obrazu 
názov Rodina. Ide o tému, ktorá mu je blízka celý život. 

„Bola vyhlásená verejná súťaž, ktorej sa zúčastnili viacerí vý-
tvarníci. Vytvorila sa však akási čudná atmosféra, keďže pôvodne 
malo byť dielo umiestnené v obradnej sieni kdesi na čele a odrazu 
došlo k zmene a obraz chceli umiestniť niekde na chodbu do tma-
vého kúta. Našťastie zasiahol architekt Pavol Merjavý, ktorého si 
osobne ako profesionála veľmi vážim, a vďaka nemu sa dielo osadi-
lo tu do foyeru. Má optimálne svetlo, je k nemu prístup, nie je zasta-
vané sedačkami. Vnútorne som stotožnený s tým, že je to práve tu. 

V sobášnej sieni by mohlo pôsobiť trošku násilne, tu to vnímam len 
ako nenásilné navodenie do témy rodiny ako symbolu rodinného 
hniezda.“

Stredobodom obrazu sú matka s deťmi
„Otec sa len motá v pozadí. Matka sa možno trochu podo-

bá na moju manželku, ale môže byť rozpoznateľná aj v dcére…   
U mňa to väčšinou býva aj v iných dielach, že keď určitý čas trávim 
s istými ľuďmi, na nejaké typy sa zameriam a ´použijem´ ich. Nikdy 
to však nie je úplný portrét.“

Ovplyvnený secesiou
Dielo zdobí aj množstvo prírodných motívov. Botanicky sa 

podľa N. Feďkoviča nedajú zaradiť či rozpoznať, no ako vraví, dlhý 
čas mal ateliér v Prahe na Parížskej ulici 10 a bol silne poznačený 
obklopením secesných prvkov. Navyše vždy miloval čaro vitráží 
a byzantské umenie.

Na obraze môžeme identifi kovať aj špičku strechy domčeka 
i východoslovenskú krajinu v podobe roviny a hôr. „V tom čase som 
totiž kúpil v Košiciach starý dom a prerábal som ho a pristavoval, 
aby sme ako rodina mali spoločnú strechu nad hlavou, takže som 
tou témou intenzívne žil.“ Pri pozornom pohľade však objavíte aj 
portál rodinného divadielka s hračkami, ktoré má umelec v atelié-
ri. „Vždy do obrazu dávam všetko, čím práve žijem.“

Farebnosť diela je ladená do oranžova, pre zvýraznenie pocitu 
tepla rodinného krbu. Obraz autor namaľoval v školskom ateliéri 
v Rotunde.

ANDREA BERCIK

N. FEĎKOVIČ JE AUTOROM UNIKÁTU PRED STAROMESTSKOU SOBÁŠNOU SIEŇOU

kultúra

● V budove staromestského úradu, pri vstupe do sobášnej siene, zdobí stenu skvostné dielo Nikolaja Feďkoviča 
s názvom Rodina. Olejomaľba z roku 1987, s rozmermi 4 x 2,5 metra, patrí k unikátom, ktoré úrad ukrýva. 
Návštevníci často prejdú okolo bez toho, aby si uvedomili, o aký výnimočný umelecký výstup ide. Samotný 
autor sa prišiel na svoju „Rodinu“ pozrieť po neuveriteľných 31 rokoch a bolo to emotívne stretnutie.

„Vždy do obrazu dávam všetko, 
   čím práve žijem.“
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Múzeum Vojtecha Löffl  era a MČ Košice-Staré Mesto v lete neza-
háľali a pre talentované deti pripravili tri týždňové turnusy Letného 
tvorivého tábora v budove múzea. Jeden júlový a dva augustové 
týždne si dokopy užilo približne 120 potenciálnych umelcov od 6 do 

15 rokov. Pod vedením dvoch 
lektoriek si deti vychutnali 
množstvo tvorivej zábavy – 
vyskúšali si maľovanie na trič-
ká, tašky a kamene, asambláž, 
modelovanie z FIMA, vyškra-
bávaciu techniku s voskovka-
mi, pokus o impre sionizmus, 
výrobu vlastného diárika, 
kresbu a maľbu v plenéri, por-
trétovanie, ale aj množstvo 
ďalších tvorivých aktivít, hier 
a súťaží. „Bol to úplne najlepší 
tábor, na akom som kedy bola. 
Určite prídem aj budúce leto,“ 
prezradila nám Ellie Young 
z USA, ktorá trávila letné 
prázdniny u babičky. Viac ako 
slová však o skvelej atmosfére 
prezradia fotografi e.

kultúra 

ZO ZBIERKY ZBERATEĽA Dr. ŠTEFANA KÚSEKA
Výstava ponúkne: pohľad na výnimočné diela zná-
mych výtvarníkov – medzi inými J. T. Moussona, L. Med-
nyánszkeho, E. Gwerka, A. Kubínyiho a mnohých ďalších.   
Kurátor: Viktor Jasaň
Výstava potrvá do 3. novembra 2019.

FRANTIŠEK BIDLO – HOMO POLITICUS
Vernisáž: 9. októbra 2019 o 15:30 hod.
Autor sa stal v druhej polovici 20. rokov jedným z najvýraz-
nejších autorov politických kresieb a v 30. rokoch bol mno-
hými kritikmi nazývaný 
prvým a najvýznam-
nejším politickým 
karikaturistom svojej 
doby. Výstava predsta-
ví hlavne Bidlovu víziu 
blížiacej sa vojny, tvor-
bu kritizujúcu sociálne 
nerovnosti či policajné 
represie a dohľad. F. Bi-
d lo prispel zásadným 
spôsobom k tomu, 
že bola karikatúra pri-
jatá ako relevantný 
žáner výtvarného ume-
nia. Výstava je súčasťou Dní českej kultúry. 
Výstava potrvá: do 3. novembra 2019.

EVA MOFLAROVÁ – BABY ICON
Vernisáž: 10. októbra 2019 o 17.00 hod.
Maliarka a sochárka Eva Mofl arová (1981) sa prezentuje 
súborom diel z posledného obdobia svojej tvorby. Autor-
ka patriaca medzi ťažiskové osobnosti svojej generácie sa 
opätovne pripomína tvorbou javiacou známky výtvarnej 
osobitosti podobnej jej predošlým fázam tvorby. Medita-
tívna, premýšľavá, skúmajúca a hľadajúca tvorba Evy Mo-
fl arovej v poslednej sérii diel reaguje na nové okolnosti, 
defi nujúce jej výtvarné uvažovanie. Autorka je absolvent-
kou Ateliéru súčasného obrazu doc. Adama Szentpétery-
ho a prof. Rudolfa Sikoru na Fakulte umení TU Košice. Sú-
časťou výstavy budú aj tvorivé workshopy.
Kurátor: Peter Markovič
Výstava potrvá: do 10. novembra 2019.

ZO SLOBODNÉHO UNDERGROUNDU 
DO SLOBODNEJ SPOLOČNOSTI
Vernisáž: 15. novembra 2019 
Pripomienka výstavných aktivít košickej nezávislej scé-
ny spred tridsiatich rokov. Blížiace sa 30. výročie zásad-
nej spoločenskej zmeny - novembra 1989 - pripomenie 
výstava s výberom dobovej tvorby v tom čase mladých 
a začínajúcich košických výtvarných umelcov. Tvorbu 
vtedy začínajúcich mladých autorov Jozefa Joka Amri-
cha, Petra Lipkoviča, Andrey Lipkovičovej, Petra Kal-
musa, Viktora Šefčíka, Anny Bartuszovej alebo Zbyňka 
Prokopa prezentuje výber diel prezentovaných predo-
všetkým na viacerých privátnych a neofi ciálnych vý-
stavách uskutočnených pred medzníkom, ktorým bol 
17. november 1989. 
Autor výstavy: Peter Markovič

Múzeum Vojtecha Löffl  era organizuje pravidelne aj púta-
vé tvorivé dielne. Program nájdete na www.loffl  ermuze-
um.sk, prípadne na FB Múzeum Vojtecha Löffl  era.

Múzeum Vojtecha Löfflera 
v najbližšom období 
pripravuje:

Tvorivý tábor u Löfflera 
bol jednoducho skvelý

V Múzeu Vojtecha Löfflera 
mohla verejnosť laptopom 
ovládať robota

■■■

Ústrednou témou  bol dopad rozvinutých technológií na človeka 
a umenie a módu. 

Dorota Sadovská predstavila „Plastic Age“ – dobu plastovú, sprevá-
dzanú interaktívnou performanciou s robotickými objektami, na kto-
rých sa podieľala spolu s košickým intermediálnym umelcom Jakubom 
Pišekom (Kubriel).  

„Išlo o metaforické zamýšľanie sa nad dobou vôkol nás v podobe po-
hyblivej zbierky plastových artefaktov riadených umelou inteligenciou. 
Zameriavala sa na umelohmotné predmety každodenného života, ktoré 
nás zahlcujú,“ objasnila Miloslava Hriadelová, umelecká supervízorka a 
dramaturgička projektu Plató Creative Clash. Návštevník mohol do deja 
zasahovať prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorou ovládal správa-
nie robota - Sadobota. 

Zaujala tiež inštalácia z futuristických kreácií zavesených v priestore 
návrhára Borisa Hanečku, podčiarknutá priestorovou zvukovou inštalá-
ciou kozmického šumu od košického pedagóga na Fakulte umení Borisa 
Vaitoviča.

Súčasťou výstavy bol i náčrt postáv v utopických odevoch z pokrkva-
ného plechu konštruktivistického rázu od Juraja Bartusza, umelcove so-
chy a saká. V rámci výstavy sa uskutočnil aj workshop Plató Miloslavy 
Hriadelovej určený deťom základných škôl - Oblečme si Bartusza. 
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reklama

Mobilná aplikácia MČ Košice-Staré Mesto: 

BUDETE INFORMOVANÍ
HNEĎ A ZDARMA!

MČ STARÉ MESTO PONÚKA NA PRENÁJOM:

Hneď po nástupe starostu Igora Petrovčika vylepšila MČ Staré Mesto online informovanosť o všetkých novin-
kách spustením mobilnej aplikácie MČ Košice-Staré mesto. Ak ju ešte v mobile stiahnutú nemáte, rýchlo tak 
urobte. Budete o všetkom vedieť hneď a je zdarma.

Dajte o sebe vedieť 
vo vynovených Staromestských listoch!
■ Zásah 10 tisíc domácností 
 - distribúcia poštou!
■ Sme v baroch, kaviarňach 

a inštitúciách v meste!

<<

V prípade viacnásobnej inzercie je cena stanovená dohodou.
Objednávateľom reklamy dodané hotové grafi cké predlohy musia byť vo formátoch 
PDF, alebo TIFF v rozlíšení min. 300 DPI.

Cenník:
Celá strana vo farbe A4 450 eur
Polovica A4 330 eur
Štvrtina A4 180 eur
Farebný individuálny formát reklamnej plochy 
po dohode o umiestnení 1 cm2 = 2,50 eur

!

STAROMESTSKÉLISTY 2Neadresné noviny 
Mestskej časti 
Košice - Staré Mesto

Jún
2019

www. kosice-city.sk  •  fb: Košice-Staré Mesto  •e-mail: redakcia@kosice-city.sk

VEĽKÉ ZMENY 
NA STAROM PĽACI  Poriadok v cenách, úprava stánkov, kultúrne leto                 str. 5

MČ STARÉ MESTO 
LÍDROM V ČISTOTE Vyčistili sme Kuzmánku

i evanjelický cintorín             str. 6

PETER HIMIČ SNÍVA 
O NOVOM DIVADLE Principál musí 

svojich hercov milovať        str. 8 - 9

MČ STARÉ MESTO OČARILO PREHLIADKOU CENTRUM ŽILO
DEJINAMI
MÓDY

   str. 12 - 13

■ Radničná sála s kapacitou 120 miest 
v budove Miestneho úradu na Hviezdo-
slavovej 7 spľňa podmienky pre divadelné 
a koncertné predstavenia. Na javisku môžu 
vystupovať účinkujúci.
65 eur/hodina 

■ Sobášna sieň s kapacitou 80 miest na 
Hviezdoslavovej 7 v Košiciach je vhodná na 
usporiadanie banketov a podobných akcií
65 eur/hodina

■ Zasadačka na 1. poschodí v budove na 
Hviezdoslavovej ulici 7 s kapacitou 20 osôb
27 eur/hodina

<<

Radničná sála ►

hneď a je zdarma.

■
■
■

Hlavné funkcie aplikácie
■ Automatické okamžité upozorne-nie na novú správu priamo na vaše mobilné zariadenie formou vlast-nej ikony (erbu MČ Staré mesto) v lište notifi kácií.
■ Správy sa nezamiešavajú medzi iné notifi kácie a správy v rámci iných aplikácií
■ Kontakty na samosprávu a iné sub-jekty v rámci našej MČ
■ Odpočet dní do predmetného dňa■ Identifi kácia neprečítaných správ■ Na jednom mieste v telefóne máte kontakt na FB, webovú stránku, te-lefónne zoznamy, úradné a otvára-cie hodiny
■ Cez Podnety od občanov
■ Nájdete tu aj Susedský bazár, kde môžete pridávať inzeráty na predaj alebo kúpu, či darovanie
■ nechýbajú ani Staromestské novi-ny online
■ Pokiaľ nie ste online, notifi kácie o nových správach sa nestratia a budú doručené hneď, ako sa váš telefón pripojí na WiFi alebo mobil-né dáta. Notifi kácie a správy majú minimálnu veľkosť.

Jednoduchý postup 
zvládne každý

Ak máte k dispozícii mobilný tele-
fón s operačným systémom Andro-
id alebo Apple, aplikáciu si môžete 
stiahnúť grátis. V Google play, ale 
aj v AppStore ju nájdete pod ná-
zvom – Košice-Staré Mesto. For-
mou bleskových správ tak budete 
informovaní notifi káciami naprí-
klad o chystaných podujatiach, 
brigádach, o výpadkoch prúdu, 
plynu či vody.
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla 
(aplikácia má iba 2 MB) a jedno-
duchá, nevyžaduje žiadne prihla-
sovanie alebo registráciu. Pri vy-
hľadávaní aplikácie v Google Play 
alebo App Store stačí zadať kľúčo-
vé slová Košice-Staré Mesto.


