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Výstava vytvorená ateliérom Pa-
villon de l’Arsenal pri príležitosti
vzájomnej spolupráce Paríža a Ber-
lína, sprevádza prierezom parížskej
architektúry zo začiatku 21. storočia

Paríž, rovnako ako Berlín, či
ostatné európske a svetové metropoly,
čelí v súčasnosti veľkým spoločenským
výzvam: bývanie v spoločných byto-
vých domoch, sociálne bývanie, rôzno-
rodosť a potreba vzájomného prepoje-
nia, verejné priestranstvá, optimálne
využitie stavebnej plochy, budúcnosť
využitia energií, atď.

Výstava prostredníctvom máp,
projektov, fotografií až po architekto-
nické nákresy, ktoré zhmotňujú odpo-
veď na budovanie a rozvoj metropol,
predstavuje 100 projektov.

Združenie architektov Pavillon de l’Arsenal
bolo vytvorené v roku 1988. Je prvým európskym
centrom architektúry, strediskom pre informácie,

dokumentácie a výstavy urbanizmu a architektúry
mesta Paríž a združenia obcí Paris Métropole. Jeho
hlavným cieľom je predstaviť a priblížiť parížsku
architektúru, jej vývin v priebehu storočí, aktuálny

stav, ako aj jej budúcnosť. Centrum je unikátnym
miestom, kde sa plány rozvoja miest a ich archi-
tektonické spracovanie stáva prístupnejším aj ši-
rokej verejnosti.

Prostredníctvom putovnej výstavy, Združenie
architektov Pavillon de l’Arsenal, okrem iného
prináša „know-how“ urbanistických riešení mesta
Paríž, francúzskych a parížskych staviteľov. Vý-
stava zároveň ponúka odborníkom z rôznych
kútov sveta príležitosť spoznať sa, ako aj upevniť
vzťahy medzi mestami a subjektmi s podobným
zameraním vo Francúzsku, ale aj v zahraničí.

V Košiciach výstavu zrealizovala Francúzska
aliancia Košice s riaditeľkou Mgr. Danou Tir-
pákovou. V príhovore architektky na vernisáži vý-
stavy bola zaujímavosť, keď hovorila, ako sa jej
počas štúdia v Bratislave profesor architektúry
pýtal, ktoré sú 3 najkrajšie mestá na svete – na pr-
vom mieste to, čo sme navštívili naposledy, na

druhom mieste to, v ktorom sme sa narodili a na pr-
vom mieste Paríž.

Výstava potrvá do 12. apríla 2015 a srdečne
Vás na ňu pozývame.  -MVL-

Máte záujem o platenú plošnú inzerciu 
v Staromestských listoch, novinách 

distribuovaných do poštových schránok 
10 000 domácností 

košického Starého Mesta?
Cenník nájdete 

na www.kosice-city.sk

Poslanci schválili najdôležitejší dokument samosprávy
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11. marca 2015 sa uskutočnilo III. riadne zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré
Mesto. Staromestská samospráva zasadala výnimočne
nie v budove Miestneho úradu, ale v priestoroch Mest-
skej krytej plavárne na ulici Protifašistických bojov-
níkov. (pokračovanie str. 2)

17.marca 2015 bola v Múzeu Vojtecha Löfflera vernisáž výstavy fotografií

100% Paris, architecture – urbanisme 2000 – 2012
v rámci podujatia Dni frankofónnej kultúry 2015

Na zasadnutí MiZ
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Nechválne známa Svätoplu-
kova ulica v Košiciach robí vrás-
ky nielen tamojším obyvateľom,
ale i staromestskej samospráve.
Mestská časť Staré Mesto sa už
niekoľko rokov pasuje s mimo -
riadne chúlostivou problematikou
prostitúcie. V súčinnosti so zlož -
kami mestskej i štátnej polície sa
stále snaží zavádzať také opatre-
nia, aby bol tento, síce nie trestný
čin, ale mimoriadne negatívny jav
eliminovaný.

Medzi opatreniami, o ktorých
sme informovali v Staromestských
listoch „Nemravná“ Svätoplukova
alebo ako vyhrať boj na dlhé lakte s
prostitúciou (č.3,2014) bola spome-
nutá aj kamera, ktorá by monitoro-
vala stav na Svätoplukovej. Začia-
tok marca priniesol aj prvé montáže.
Kamera, nainštalovaná na budove
Löfflerova č. 2. sníma  Svätopluko-
vu ulicu od Thurzovej po Kmeťovu,
Lermontovovu ulicu až po Rumano-
vu a Löfflerovu ulicu. Videosignál

je dátovým optickým káblom
prenášaný priamo na pult
mestskej polície vo velíne na
Magistráte mesta Košice.

Montáž realizovali za-
mestnanci ANTIK Telekom,
s.r.o., dodávateľom kamery
vrátane montáže je GA-
LARMTECH s.r.o., Košice.
Ministerstvo vnútra SR
prostredníctvom Okresného
úradu Košice prispieva na re-
alizáciu kamery sumou
4.000,- €. Cena kamery s
montážou a optickým pripo-
jením je vrátane DPH
7.500,- € a mesačný popla-
tok za prenos videosignálu je
42,- € vrátane DPH. Na
snímke  je zachytená inšta-
lácia dátového optického
kábla. Veríme, že už počas
prvých týždňov od spustenia
kamery sa dokáže jej opod-
statnenosť, a že bude nápo-
mocná pri riešení od jednot-
livých prípadov až po celko-
vú situáciu na Svätopluko-
vej. -red-

Svätoplukova
pod kamerami
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Milí Staromeš�ania
Na marcovom výjazdovom rokovaní na MKP bol schválený rozpočet na

tento rok. Staromestský úrad i jeho organizácie tak môžu naplno realizovať
všetky projekty, úlohy i investičné akcie, ktoré poslanci do rozpočtu na ten-
to rok zaradili. Zasadnutie sa na plavárni nekonalo samoúčelne. Vedenie
MKP chcelo ukázať staronovým i novým poslancom, čo sa na jedinom kry-
tom 50 m bazéne v meste i širokom okolí spravilo v uplynulom volebnom ob-
dobí, a najmä, čo je nevyhnutné vykonať v najbližších rokoch, aby sa náv -
števníci cítili komfortnejšie.

V tejto súvislosti si poslanci prešli všetky priestory zariadenia a nakuk-
li aj tam, kde sa bežný smrteľník nedostane. Môj zástupca R. Trnka dostal
okrem iných úloh na starosti aj problematiku kontrolno-manažérskej čin-
nosti MKP. Dúfam, že sa nám spoločne s finančnou komisiou podarí nájsť
ďalšie rezervy vo výdajovej položke a hlavne nárast v príjmovej oblasti.

Mrzí ma, že novinku v podobe interaktívneho zastupiteľstva hneď v
úvode rokovania poslanci hlasovaním neumožnili, aj keď je to podľa vede-
nia MÚ v jeho kompetencii, rovnako ako záznam, či online prenosy. Raz
darmo, pokrok nezastavíme a brániť sa mu pod akoukoľvek zámienkou ne-
bolo práve najvhodnejším prejavom zvyšovania transparentnosti a získava-
nia spätnej väzby od občana, po čom volá celá naša spoločnosť.

Som presvedčený, že najbližšie zasadnutie už bude naozaj interaktívne.
V tejto súvislosti zorganizujeme simulovaný seminár pre poslancov, kde bu-
dú oboznámení, čo to vlastne interaktívne zastupiteľstvo je, ako prebieha a
aký význam, nie len pre úrad, či jeho vedenie, ale predovšetkým pre nich má.

Mnohí z Vás sa ma v týchto dňoch pýtate, kedy sa ukončí rekonštrukcia
električkových tratí v Starom Meste a dokedy budete blúdiť vždy po nových
obchádzkach do centra. Úprimne Vám poviem, že na to odpoveď neviem a
rovnako ako Vás, to zaujíma aj mňa. Žiaľ nikto z
kompetentných, či už zo strany investora, alebo zho-
toviteľa náš úrad o ničom neinformoval. A tak mi
ostáva to isté ako Vám, len dúfať, že sa práce čím
skôr ukončia...

Od začatia rekonštrukcie električ-
kových tratí v lete minulého roku v
mestskej časti Košice-Staré Mesto, so
začiatkom prác na Kuzmányho ulici,
ubehol už nie jeden mesiac, no stále to
vyzerá tak, že práce ešte ani z ďaleka
nekončia.

Aby sme boli presnejší, ubehli už viac
ako tri mesiace  od pôvodného termínu
ukončenia, ktorý bol stanovený na  31. ok-
tóber 2014. Na spomínanej ulici to ale stá-
le nevyzerá, žeby sa malo finišovať. Oby-
vatelia tejto mestskej časti,  rovnako však
aj ostatných častí, ktorých sa výluky tý-
kajú, sú nespokojní a žiadajú viac infor-
mácií.

Na portáli   http://www.kosice.estran-
ky.sk/ sme našli informácie, na základe
ktorých sa má rekonštrukcia celkového
úseku Staničné námestie - Námestie ma-
ratónu mieru ukončiť 31. júla 2015. Či je
však tento termín naozaj reálnym koncom
nekonečných výluk a obmedzení v Starom
Meste ostáva otázne. Na názor sme sa opý-
tali aj samotných obyvateľov mestskej čas-
ti, ktorí  sa vyjadrili rôznorodo. Prinášame
Vám aj niekoľko odpovedí.

Ako vnímate súčasný stav doprav-
nej situácie v MČ Staré Mesto ako jeho
aktívny obyvateľ?

Terajší stav je absolútne neprijateľný,
nikam sa nedá dostať, či už autom, alebo
MHD. (Ondrej, 31)

Súčasný stav vnímam ako dobrý.
Väčšinu vecí vybavím peši, keďže  v Sta-
rom Meste je všetko blízko. Situácia je v
však napríklad počas zápasu v Infinity aré-
ne alebo  v Steel aréne zúfala, lebo autá
parkujú kde sa im dá a častokrát nám
chodcom znemožňujú prechod po peších
zónach. Takisto je to problém pre ľudí,

ktorí v tom čase prichádzajú z práce a v
dôsledku nedostatku miesta a chaosu ne-
môžu komfortne zaparkovať pri svojom
vlastnom bloku. (Štefan, 25)

Dostávajú sa k vám dostatočné a
pravdivé informácie o vývoji realizova-
nej výmeny električkovej trate?

Nedostávajú sa nám žiadne informá-
cie a neviem dokedy to budeme musieť eš-
te  trpieť. Termíny, ktoré boli ohlásené, už
dávno padli. Nemám čas surfovať po inter-
nete a informácie si zháňať, preto by som
ocenila, ak by sa k nám dostávali nejaké
letáky alebo niečo podobné.  (Jana, 38)

Sledujem viaceré zdroje, napríklad
nedávno som na zastávke dostal noviny,
ktorých príloha sa venovala práve rekonšt-
rukcii električkových tratí. Taktiež sledu-
jem aj stránku košice.estranky.sk a aj
stránku dopravného podniku, kde je posta-
čujúce množstvo informácií. Čo som tam
však nenašiel a zaujímalo by ma to, by bol
obrázok – vizualizácia projektu IKD. (Šte-
fan, 25)

Do akej miery vás terajšia situácia
obmedzuje v denných činnostiach (pre-
chod do práce, školy, na nákup....) ?

S prechodom do práce ráno je veľký
problém. Človek sa tam nemá ako dostať
autom v dôsledku každodenného ranného
kolapsu a kolón, no a samozrejme, s vyu-
žitím MHD je to ešte o čosi horšie, pretože
človek už ani nevie, kde má zastávku ten
ktorý autobus, prípadne náhradné vozidlo
za električku.  (Ondrej, 31)

Dá sa povedať, že neobmedzuje. Je
dobré, že sa niečo takéto robí. Samozrejme
všetko má svoje výhody a nevýhody. Výho-
dou je napríklad autobus X7, pretože cez
stanicu prechádza, nekončí tam a pokračuje
na smer Havlíčkova. Tento spoj má aj ve-
ľmi dobrý interval, jazdí zhruba každých 10

minút. (Štefan, 25)
Občanov by

sme však radi infor-
movali, že aktualizo-
vané informácie Do-
pravného podniku
mesta Košice, týkaj-
úce sa prebiehajú-
cich prác, výluk, či
zmien v MHD zve-
rejňuje Staromestský
Miestny úrad aj na
internetovej stránke
www.kosice-city.sk.

Adriána Tomková

(pokračovanie zo str.1)
V rámci zasadnutia starosta Mgr. Ľubomír Grega

spolu s riaditeľom MKP Ing. Vladimírom Hlivákom
pozvali poslancov na prehliadku plavárne. Okrem ba-
zénovej haly sa poslanci oboznámili s technologickým
zariadením, technickým stavom i celkovým systémom
fungovania MKP.

Najdôležitejším bodom programu bol nepochybne
návrh programového rozpočtu mestskej časti pre rok 2015
- 2017. Napriek nižšiemu objemu príjmov je rozpočet zo-
stavený tak, aby finančne pokryl všetky programy a pro-
jekty Starého Mesta. V roku 2015 sú v jednotlivých pro-
gramoch plánované nasledovné prostriedky:

Oproti vlaňajšku sa znížil aj objem financií určený
pre kapitálové výdavky a to o 215 632 Eur. Na realizáciu
investičných akcií, akými sú napríklad opravy chodníkov,
úpravy okolia, detských ihrísk a športovísk, projekty MÚ
a zriaďovateľských inštitúcií (6 materských škôl, Mest-
ská krytá plaváreň, Múzeum Vojtecha Löfflera) je v roku
2015 vyčlenená suma 160 856 Eur, z toho najväčší balík
peňazí 12 000 Eur poputuje práve na rekonštrukciu MKP.

Staromestskí poslanci na III. riadnom zasadnutí
MiZ schválili:

- Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva mest-
skej časti Košice-Staré Mesto

- Štatút komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Košice-Staré Mesto

- Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom
parkoviska na Hradbovej ulici o počte 31 parkovacích 
miest

- Uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenájme nebytových
priestorov s OZ-Slovenské misijné hnutie

- Poslankyňu Mgr. art. Ľubicu Blaškovičovú ako sobášia-

cu poslankyňu mestskej časti
Košice-Staré Mesto

- Návrh projektu 8.
ročníka celomestskej taneč-
nej súťaže „Tanec nemá
hranice 2015!

- Návrh projektu
„Športová olympiáda detí
predškolského veku“ z ma-
terských škôl so sídlom v
mestskej časti Košice-Staré
Mesto

Staromestskí poslan-
ci na III. riad nom zasad-
nutí MiZ vzali na vedo-
mie:

- informáciu o bezpeč-
nostnej situácii zložiek štát-
nej i mestskej polície

- informáciu o činnosti starostu od predchádzajúceho
riadneho zasadnutia MiZ

- informáciu o plnení úloh, vyplývajúcich z uznesení
predchádzajúceho riadneho zasadnutia MiZ

- Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
MČ Košice-Staré Mesto od predchádzajúceho riadneho
zasadnutia MiZ

- Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra MČ Košice-Staré Mesto za rok 2014

Poslanci ďalej vzali na vedomie vyhodnotenie na-
sledovných projektov:

- 5. ročník „Staromestský turnaj v basketbale“ pre
študentov stredných škôl so sídlom v mestskej časti Koši-
ce-Staré Mesto

- 7. ročník „Beh o pohár starostu mestskej časti Koši-

ce-Staré Mesto – Memoriál Milana Kováča“
- 8. ročník „Kurz prvej zdravotnej pomoci pre žiakov

7. a 8. ročníka základných škôl“
- 8. ročník celomestskej speváckej súťaže „Spev bez

hraníc 2014“
- 12. ročník „Plavecké preteky základných škôl  MČ

Košice-Staré Mesto“ jednotlivcov a zmiešaných štafiet o
pohár mestskej časti Košice-Staré Mesto

- 19. ročník celomestskej recitačnej súťaže „Slovo
bez hraníc 2014“

- „Preventívny kurz pre deti ŠZŠ Vojenská 13, Koši-
ce s nábehom na alergické a recidivujúce choroby dýcha-
cích orgánov“

V závere bolo predmetom zasadnutia MiZ riešenie
jednotlivých interpelácií poslancov.

Poslanci schválili najdôležitejší dokument samosprávy

Staré Mesto už vie, s akými sumami
bude v roku 2015 hospodári�

Kocúrkovo v Starom Meste

PREDSTAVUJEME NOVÝCH POSLANCOV STARÉHO MESTA
Zoltán Hanesz je poslanec za stra-

nu SMK-MKP a v staromestskej samos-
práve je nováčikom. Má 47 rokov a pra-
cuje ako poradca pre podnikové infor-
mačné systémy. Vo voľnom čase sa zau-
jíma o hudbu, šport a aktívne sa zapája
aj do aktivít neziskových združení.

Čo vás podnietilo k vstupu do komu-
nálnej politiky?

Musím sa priznať, že som pomerne
dlho zvažoval svoju kandidatúru vzhľa-
dom na svoje pracovné povinnosti a ďal-
šie existujúce mimopracovné aktivity. Na-
koniec ma k rozhodnutiu primälo po-
vzbudenie svojich známych, ktorí ocenili
zrejme to, čo som vykonal v posledných
rokoch v okolí svojho bydliska.

Aká bola vaša najväčšia predvolebná
priorita?

Najdôležitejšie je pre mňa prelomiť
pasivitu občanov a motivovať ich k tomu,

aby nečakali na nejaké zázračné opatre-
nia úradov, aby začali vystupovať aktív-
nejšie. Myslím tým predovšetkým na akti-
vity spojené so skrášlením svojho prost-
redia. Samozrejme ako poslanec sa pokú-
sim získať aj zo strany úradu MČ
Košice-Staré Mesto určitú pomoc, aby sa
vytvorilo patričné zázemie. Vzhľadom na
obmedzené kompetencie mestskej časti je
kľúčovou otázkou korektná spolupráca s
predstaviteľmi mesta Košice. Je potreb-
né, aby sa mladá a najmä stredná gene-
rácia prebudila, keď chceme vytvoriť v
Starom Meste lepšie podmienky pre život
rodín s mladými deťmi. Budem vnímam
všetky podnety od občanov citlivo, lebo 
viem, že sú určité mimoriadne chúlostivé
témy. Žijeme v spoločnom priestore, kde
sa musíme jeden druhému prispôsobiť.

Darí sa Vám ju napĺňať?
Sme zatiaľ iba na samom začiatku

volebného obdobia, mám určitý plán a

pripravujem sa vykonať prvé kroky, ktoré
by viedli k naplneniu mojich predsavzatí.
Myslím si, že je to beh na dlhé trate a bu-
dem potrebovať k naplneniu svojich cie-
ľov aj trpezlivých a vytrvalých spoloční-
kov. Budem rád, keď ma občania oslovia
svojimi ďalšími nápadmi cez mail: zol-
tan.hanesz@kosice-city.sk.

Akými zásadami by sa mal podľa vás
riadiť komunálny poslanec?

V komunálnej politike sú stranícke
záujmy vedľajšie, ľavica, pravica aj ne-
závislí sa stretávajú so spoločnými výzva-
mi, preto pri riešení aktuálnych problé-
mov musia všetci nájsť kompromis a pri-
stupovať k svojim rozhodnutiam zodpo-
vedne. Som si istý, že rozdielne názory sú
potrebné k tomu, aby vyskočila iskra ná-
padov a treba vždy spolupracovať na pre-
sadení dobrej myšlienky. Najdôležitejšie
je to, aby poslanci do práce vložili svoje
vedomosti, skúsenosti a odosobnili sa od

úzkych individuálnych a straníckych zá-
ujmov. Jedine takto môžu v skutočnosti
slúžiť a kladne ovplyvniť život Starome-
šťanov.

Kde, kedy, ako?
Žltá historická budova s dominantnými vežovými hodinami - Miestny

úrad na Hviezdoslavovej ulici poznajú všetci Staromešťania a zrejme aj každý
Košičan. Svoje miesto v nej majú jednotlivé pracoviská úradu, ale aj externé in-
štitúcie a subjekty. Pokiaľ okolo tejto budovy len prechádzame, všetko je v po-
riadku. Čo však v prípade, ak potrebujeme niečo vybaviť? Kam zavolať, za
kým zájsť, čo všetko si priniesť? V Staromestských listoch sme sa rozhodli for-
mou série článkov predstaviť jednotlivé pracoviská Miestneho úradu. Aby ste
vedeli čo, kde a v akom čase vybavíte čo najjednoduchšie.

Začíname pracoviskom, s ktorým sa občan stretne na každom úrade. Je pr-
vým stanovišťom pre občana pri riešení akéhokoľvek problému a riadi sa oso-
bitnými úradnými hodinami.

Kancelária prvého kontaktu
- prízemie, č. dverí: 1
- telefón: 055/ 68 27 130
- email: info@kosice-city.sk, podatelna@kosice-city.sk
V kancelárii prvého kontaktu vybavíte:
• prijatie osobných podaní a žiadostí od občanov
• poskytnutie potrebných tlačív a formulárov
• osvedčenie listín v slovenskom a českom jazyku
• osvedčenie podpisov

Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu: Úradné hodiny ostatných pracovísk MÚ:
Pondelok 7:30 – 16:00 7:30 – 12:00          13:00 – 15:30
Utorok 7:30 – 16:00 7:30 – 12:00 -         
Streda 7:30 – 17:00 8:00 – 12:00          13:00 – 17:00
Štvrtok 7:30 – 16:00 - -
Piatok 7:30 – 12:00 8:00 – 12:00 -

Správne poplatky (platné od
1.8.2013)

Osvedčenie odpisu (fotokópie),
výpisu alebo písomnej informácie z
úradných kníh, úradných záznamov,
registrov listín, zo spisov alebo sú-
kromných spisov v úradnej úschove
za každú začatú stranu:

* v slovenskom jazyku:  1,50 €
* v českom jazyku:         3,00 €
Osvedčenie podpisu na listine

alebo na jej rovnopise, využijúc spl-
nomocnenie zákona v položke 3 sad-
zobníka správnych poplatkov za kaž-
dý podpis:

* ak úkon nevyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie v sídle úradu:
1,50 €

* ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie mimo sídla úradu:
3,00 €

Úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť ak sa osvedčuje 10 (desať) a viac podpisov.
Na kanceláriu prvého kontaktu nadväzujú aj tieto pracoviská na prízemí miestneho

úradu, ktoré pracujú podľa stránkových hodín úradu:
- Evidencia obyvateľstva, č. dverí 36
- Referát sociálnych služieb, č. dverí 37
- Pokladňa, č. dverí 17
- Matričný úrad MČ Košice-Staré Mesto: sobášna matrika, č. 34, úmrtná matrika, č. 29,

rodná matrika, č. 33, výpisy z matrík, č. 15

Informácie o tých a ďalších pracoviskách Miestneho úradu mestskej časti Košice
Staré Mesto a ich agende vám prinesieme v ďalších číslach Staromestských listov.

Projektom Oprášme korčule sa
snažíme motivovať k športu a zdravé-
mu životnému štýlu.

Oprášme korčule patrí medzi pravi-
delne organizované projekty z dielne Ko-
misie zdravotnej, sociálnej, kultúry, škol-
stva a športu. Ide o verejné korčuľovanie v
Crow aréne, ktoré je v stanovených termí-
noch pre obyvateľov s trvalým pobytom v
Starom Meste bezplatné. V rámci jedného
ročníka projektu je naplánovaných viacero
termínov, a to v decembri a počas jarných

prázdnin, ktoré boli tohto roku koncom
februára.

Počas jarných prázdnin si na ľad priš-
lo zašportovať spolu 138 ľudí. Celkovo sa
v rámci 8. ročníka projektu oprášme kor-
čule (december 2014 + jarné prázdniny
2015) korčuľovania zúčastnilo 256 ľudí.

Veríme, že aj nasledujúcimi ročníkmi
projektu a ďalšími športovo zameranými
projektmi Starého Mesta budeme motivo-
vať čoraz viac ľudí a hlavne mládeže k
športovým aktivitám a plnohodnotnému
využívaniu voľného času.

Kancelária 1. kontaktu

Korčule si obulo 256 ¾udí
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Rodinné centrum Stonožka  (ul.Mi-
losrdenstva 4, Hviezdoslavova 7)

V marci sa Radničná sála MÚ zaplni-
la detským oblečením a detskými potreba-
mi na Jarno - letnej BURZE ktorú uspori-
adalo pre širokú verejnosť Rodinné cent-
rum Stonožka. Rodičia mali možnosť
výhodne nakúpiť pre svoje ratolesti a pre-
dať to, z čoho už deti vyrástli. Dali sme
tak veciam druhú šancu. Najbližšia burza
sa uskutoční tradične na jeseň, začiatkom
októbra.

Pripravujeme pre Vás zábavné ro-
dinné dopoludnie ku dňu matiek - Míľa
pre mamu 9.5.2015 9.00-12.00 v Kultur-
parku, Kukučínova 2.

Kontakt.: Ing.Natália Nigutová,
Tel. 0908 383844, www.mcstonozka.sk,

mcstonozka(a)mcstonozka.sk

Známa Staromešťanka patrí k staršej generácii
košických výtvarníkov. V marci oslávila úctyhod-
ných 92 rokov a aj keď o tom mnohí silno pochybu-
jeme, ani v jej prípade čas neprestáva plynúť. Pani
Golodseyová však vie, ako ho aspoň trochu oka-
bátiť.

Od lásky k umeniu k vlastnej tvorbe
Pani Golodseyová inklinovala k umeniu už od

svojej mladosti. Vo výtvarnej tvorbe bola samouk, no
navštevovala svetové galérie, kde obdivovala tvorbu
veľkých umelcov. Maľovaniu sa začala naplno venovať
až v dôchodkovom veku. Začiatkom sedemdesiatych
rokov sa začala učiť u akademického maliara a vý-
tvarného pedagóga Jána Háka. Pracovala aj pod vede-
ním akademických maliarov K. Csáka a Š. Rosko-
ványiho. Dodnes pôsobí v Klube košických výtvar-
níkov a na svojom konte má desiatky výstavných po-
dujatí, plenérov a autorských výstav.

Zvečnená krása
Zátišia i portréty,

tempera, pastel, uhoľ,
olej. Pani Golodseyová
maľovala všeličo, pri-
čom vyskúšala rôzne
techniky. Najviac jej
však učarovala krajino-
maľba. Zobrazuje
prírodu i malebné záku-
tia okolia Košíc, ktoré
rada navštevuje. Kom-
bináciou typicky žen-
skej citlivosti, detailnej
pedantnosti a jemných
tlmených farieb vznika-
jú diela plné príjemnej,
harmonickej a roman-
tickej atmosféry. Ta-
kýmto spôsobom zvečnila pani Golodseyová mnohé
miesta tak, ako ich dnes už nenájdeme, ale i nádherné
momenty vytvorené prírodou.

Zo Starého Mesta do celého sveta
Umelecká tvorba pani Golodseyovej zahŕňa nie-

koľko stoviek obrazov. Mnohé z nich si našli svojich
majiteľov vďaka výstavám, mnohé však pani Klára
maľovala na zákazku. Obrazy skromnej Staromešťan-
ky tak putovali takmer do celého sveta a súkromné in-
teriéry zdobia napríklad aj v Holandsku, Švajčiarsku, či
Amerike. Vo svojom depozitári ich má spolu s auto-
portrétom aj Múzeum Vojtecha Löfflera. Za úspešnú
reprezentáciu mesta doma i v zahraničí je bola v roku
2007 udelená cena starostu Mestskej časti Košice-Staré
Mesto.

Spomienky vs. prítomnosť
Pani Golodseyová za svojho života precestovala

kus sveta. Najradšej si však spomína na svoje detstvo,
ktoré strávila tak, ako celý život v Starom Meste. Ľa-
hostajné jej však nieje ani to, ako  sa časom jej rodné
mesto mení. Hoci modernizáciu a pokrok jednoznačne
víta, myslí si, že aj pri architektonických úpravách by

sa malo dbať na zachovanie historického naturelu Ko-
šíc, obzvlášť jeho centrálnej zóny – Starého Mesta.
Uvítala by napríklad aj to, keby čoraz viac áut „ukryli“
podzemné garáže a obyvatelia si mohli vychutnávať
dostatok zelene.

Všetko najlepšie!
Drobná umelkyňa má skutočne vycibrené ume-

lecké cítenie, čo je každému jasné hneď z prvého stret-
nutia. Jemná a upravená, s dnes už akosi zabudnutými
spôsobmi skutočnej dámy, prijíma roky života so závi-
deniahodnou noblesou. 92 rokov vraj ani zďaleka nieje
veľa, pretože ako vraví, život plynie veľmi rýchlo.
Áno, aj na nej samotnej čas zanecháva svoje stopy, no
pani Klára, aj v tomto prípade vie, ako mu kontrovať.
Dobrú kondíciu si udržiava nielen neustálou tvorbou,
ale aj obľúbenou turistikou a mnohí dobre poznajú jej
znamenité koláčiky. Obklopuje sa dobrými ľuďmi a
vyhýba sa klebetám. Napriek tomu, že patrí medzi tých
skôr narodených, svojimi obrazmi i svojou láskavou
osobnosťou dobíja pozitívnou energiou aj mladšie ge-
nerácie. Za redakciu Staromestských listov si dovoľu-
jeme vysloviť prianie, nech je tomu tak ešte mnoho
ďalších rokov. Pani Klára, všetko najlepšie! -red-

Klára Doloviczényi – Golodseyová:
„Čas beží rýchlo, akoby som včera bola die�a.“

Rokokový kaštieľ prekrásne zre-
štaurovaný súkromníkom. Druhý kašti-
eľ - ešte starší. Kostol starší než Dóm sv.
Alžbety. Ideálne mesto socializmu. Ako
malo vyzerať?

Zachovaná budova mlynu. Bývalé ki-
no Hutník. Hotel pre metalistov :) Potulky
sa zúčastnia súdruhovia Gottwald a Lenin.
Socha Vojtecha Lofflera. 2x vstup do inter-
iérov, z toho jeden do kaštieľa, v ktorom
ste asi neboli. Na tejto potulke sa budete
cítiť ako princezné či princovia. ZMRZLI-

NA ZADARMO. PREMIÉROVÁ TÉMA.

ZAČIATOK v Šaci na námestí (2. za-
stávka autobusu č. 52 po odbočení do Ša-
ce) pri stánku so zmrzlinou. (Autobusom č.
52 ste z centra v Šaci za 20 minút.)

V sobotu 11. apríla začíname o 10:30,
12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po slovensky
(Milan Kolcun) a o 11:00 po slovensky a
16:00 po maďarsky (Zoltán Balassa).

V nedeľu (12. apríla) sprevádza M.
Kolcun o 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po
slovensky. Betka Czimová začína svoje

turnusy v nedeľu o 14:30 po SLOVEN-
SKY. Vstupné je v predpredaji 1,99 €, v
deň konania a na mieste 2,99 €. Lístky
predpredáva a informácie podáva Infor-
mačné centrum na rohu Alžbetinej a Hlav-
nej. www.potulka.sk.

2.-3. máj Kvety, stromy, parky
6.-7. jún Jakabov palác a iné roman-

tické budovy
4.-5. júl Židovské Košice (DVOJpo-

tulka)
1.-2. august Zákutia Mäsiarskej ulice

VÝNIMOČNE AŽ 2. VÍKEND V MESIACI - POSUN KVOLI VE¼KEJ NOCI

harlequin

POTULKY MESTOM KOŠICE 11.-12. APRÍL: ŠACA BEZ ŠEPKÁRA - Košická
talkshow Milana Kolcuna

Na pôde Starého Mesta sa takmer
každý mesiac organizuje talkshow, v
ktorej Milan Kolcun predstavuje nece-
lebritné osobnosti (nielen) z Košíc.

Najbližšie budú hosťami : Pavel
Dvořák (historik), jeho syn Jakub Dvo-
řák (fotograf), Vlado Urban (choreo-
graf), nový Folklórny súbor Žezlo, Eri-
ka Švedová (riaditeľka ÚĽUV Košice).

+Téma: Oživovanie minulosti.
Začiatok: 15. Apríla (streda) o

17:00 a 19:30 na Malej scéne Štátneho
divadla.  

Lístky v dennej pokladni Štátneho
divadla.

Medzinárodný deň žien patrí aj
na Slovensku k tradičným a obľúbe-
ným sviatkom. Jeho korene siahajú do
roku 1910, kedy sa v Kodani uskuto-
čnila Medzinárodná ženská konferen-
cia. 8. marec tak takmer na celom sve-
te patrí ženám a spomienke na neľah-
ký boj za ich rovnoprávnosť. V súčast-
nosti je slávenie tohto sviatku
považované za prejav úcty  nežnejšie-
mu pohlaviu.

Staromestskí seniori obsluhovali 
svoje polovičky

U nás na Slovensku býva dobrým
zvykom v tento deň obdarovať svoje
blízke kvetom, či malou pozornosťou.
Na nežnejšie polovičky nezabudli ani v
Dennom centre, kde členkám k tomuto
sviatku dňa 4.3.2015 pripravili spoločen-
ské posedenie s kultúrnym programom.

Spievali a milým slovom ženám
priali chlapi z MSSk Dubina, zatancova-
li členky súboru orientálnych tancov Sa-
ida banu a na počúvanie i do tanca hrali
hudobníci z Denného centra. Na Staro-
mešťanky nezabudlo ani vedenie úradu.
Starosta Ľubomír Grega, zástupca staro-
stu Rastislav Trnka a prednosta úradu

Karol Till odovzdali ženám ako symbol
úcty a vďaky červené karafiáty. Muži z
Denného centra si svoje „nežnejšie polo-
vičky“ a kamarátky uctili aj zdatnou ob -
sluhou, na stoly by im okrem občerstve-
nia zniesli čokoľvek, čo by im videli na
očiach a veru, oplatilo sa. Akcia ku dňu
žien pozitívne naladila všetkých členov.

Na ženy nezabúdajú ani vojenskí
dôchodcovia

MDŽ si v plnej paráde pripomínajú
aj členovia Zväzu vojakov SR. Rada klu-
bu Košice sa postarala o organizáciu
slávnostného posedenia pre bývalé
vojač ky i manželky bývalých vojakov,
ktoré sa uskutočnilo 6.3.2015. Títo páni
si každoročne uctia dámy, ktoré im boli v
náročnom vojenskom povolaní kolegy-
ňami, i tie, ktoré im ako manželky stáli
po boku. Ani tento rok nechýbali dobré
jedlo, pohárik vínka, príjemná hudba, a
samozrejme, priehrštie krásnych kvetov,
ktoré ku krásnym ženám jednoducho
patria.

Tak teda, milé Staromešťanky, všet-
kým Vám aj prostredníctvom redakcie
Staromestských listov želáme veľa zdra-
via! -red-

Mestská čas� Košice-Staré Mesto Vás pozýva na
DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ – 21.4.2015

* prehliadka budovy úradu a kancelárie starostu
* simulácia práce miestneho zastupiteľstva v Radničnej sále
* simulácia sobáša v spolupráci s Matričným úradom v Sobášnej sieni
* možnosť stretnúť sa s vedením a pracovníkmi úradu
Našim cieľom je priblížiť prácu a činnosť jednotlivých oddelení a referátov úra-

du Mestskej časti Košice-Staré Mesto a činnosť samosprávy.  Ak Vás naša myšlien-
ka oslovila, ste vítaní.

NOVINKA: V rámci DOD bude pripravená výstava spojená 
s prednáškou pod názvom:

Z Arktídy na Antarktídu na historickej plachetnici
Mgr. Michal Kalman, Ph.D.: Nieje cestovateľ, ale 6krát obletel svet a navštívil

všetky kontinenty sveta. Nieje námorník, ale na plachetnici strávil mnoho mesiacov,
až rokov a doplavil sa na Arktídu i Antarktídu. Nieje vedec, ale vedie najväčšiu ve-
deckú štúdiu sveta, zameranú na determinanty zdravia detí a školákov. Pôsobí na Uni-
verzite Palackého v Olomouci a založil spoločnosť NaPlachetnici, s.r.o., ktorá orga-
nizuje plavby na historických plachetniciach. V rámci DOD osobne porozpráva o
svojich dobrodružstvách a zodpovie všetky zvedavé otázky.

Čas: od  9:00 hod. do 14:00 hod.
Miesto: Miestny úrad mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7

V prípade skupín prosíme o nahlásenie počtu záujemcov na: 055/6827121, 
redakcia@kosice-city.sk

Prehliadky jednotlivých skupín budú realizované v pravidelných 30 minúto-
vých intervaloch.

Z NAŠICH MATERSKÝCH ŠKÔL

Tak ako každý rok, ani tento sa ne -
obišiel bez karnevalovej zábavy. 12. feb-
ruára sa deti z materskej školy na
Hrnčiar skej ulici č.1 zišli v priestoroch
Radničnej sály miestneho úradu Košice –
Staré Mesto, aby za sprievodu hudby sláv-
nostne otvorili Fašiangový karneval.  V
pestrofarebných kostýmoch, maskách a
škraboškách sa zabávali pri obľúbených
pesničkách uja Ľuba.

Tento rok dominovala rozprávková posta-
vička Elza z obľúbenej rozprávky Frozen. Na
tanečnom parkete však bolo vidieť aj čarodejni-
ce, pirátov, kuchárov rôzne zvieratká, dokonca
nechýbal ani požiarnik, doktor, či krásne lesné
víly v pestrofarebných šatách. Zábavu si deti
patrične užívali, do tanca vyzvali aj svojich ro-
dičov a tancom nepohrdli ani starí rodičia. Ka-
ždá maska bola odmenená sladkou odmenou.

Počas karnevalu nás navštívil starosta
mestskej časti  Mgr. Ľubomír
Grega aj so svojim zástupcom
Ing. Rastislavom Trnkom. Im pat-
rí naše veľké ďakujem za bez-
platné poskytnutie priestorov. Už
tretí rok  takto využívame ich po-
nuku a zabávame sa i mimo dia-
nia MŠ. Zostáva dodať, že sme si
užili príjemné popoludnie plné
zábavy, smiechu a radosti. Dôka-
zom boli rozosmiate detské tváre
a spokojní rodičia. Ďakujeme
všetkým zúčastneným a o rok op-
äť dovidenia. 

Renáta Maťašová, učiteľka

Spomienka na Fašiangy
KARNEVAL
Hurá zase pri-

šiel  k nám! Kto?
Veselý karneval.

Všetkým mas-
kám bolo veselo,
tancovali na ma-
škarnom plese.
Tancovali hore, po-
tom dole. Skákali a
spievali. Za veľké-
ho potlesku sa
predstavili všetky
masky. Zaujali nie-
len princezné, mu-
šketieri, lienky, motýle, ale aj živý dinosaurus. Na tento veselý karneval
všetkým deťom ostanú na pamiatku ako spomienka, tak aj pekné foto-
grafie.

PREDNES  POÉZIE  A PRÓZY
Veselé pásmo slova, hudby, tanca otvorilo školskú prehliadku poézie a

prózy. Každá trieda pripravila dvoch recitátorov, ktorí smelým vystupovaním
pútavo zarecitovali svoju báseň, či príbeh. Odmenili sme ich potleskom, di-
plomom a hodnotnou rozprávkovou knižkou.

M. Vykoukalová, učiteľka

Čo nového v MŠ Park Angelinum?

Milí rodičia,
dovoľte aby, sme Vám vyjadrili úprimné po-

ďakovanie za financovanie výmeny okien v šiestej
a štvrtej triede našej materskej školy. Týmto sa
zvýšila funkčnosť a estetická hodnota tried. Ďa-
kujeme.

Mgr. Iveta Hnidiaková, riaditeľka a kolektív MŠ

Tvorivá dielňa LEGO DACTA
5.marca 2015 sa stretli pani učiteľky aj deti zo

staromestských MŠ v materskej škole Tatranská 23.

Dôvodom stretnutia bola tvorivá dielňa LEGO
DACTA.

Pani učiteľky  pomocou prezentácie a krát-
kej scénky motivovali deti na tému „POČASIE“.
O to šikovnejšie skladali detské rúčky z Lega
rôzne slniečka, dúhy, mraky a iné Lego kreácie.
Odmenou ich snaženia boli Lego darčeky a malé
pohostenie.

Deti aj pani učiteľky strávili pekné marcové
dopoludnie v príjemnej tvorivej atmosfére.  

Katarína Maďoranová, vedúca klubu

POÏAKOVANIE z Materskej školy Tatranská 23

Z úcty k ženámZ úcty k ženám
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Tento rok strávili jarné prázdniny v
umeleckom prostredí výstavných pries-
torov múzea najmä tí najmladší, kto-
rým sme priblížili základy kresby, za-
chytenie priestoru, portrétu a vyjadre-
nie sa pomocou farieb.

Od utorka /24.2.2015/
do nedele /1.3.2015/ pre-
biehalo stretnutie s ume-
ním doobeda aj poobede,
pre začiatočníkov aj pre
pokročilých. Každý deň

sme malým ná-
vštevníkom múzea
prinášali zaujímavé
informácie o klasic-
kých výtvarných té-
mach ako zátišie,
portrét a krajinomaľ -
ba - ktoré si ihneď
mali možnosť aj vyskúšať; k tomu
príležitosť rozvíjať kreativitu a vý-
tvarné cítenie.

Obľúbená bola aj skúsenosť pra-
covať na výtvarných stojanoch, a tiež
možnosť vidieť originálne diela maj-
strov na stenách okolo. Deťom uča-
roval úžasný svet výtvarného umenia

a aj rodičia si mohli prezrieť /s odborným
lektorským výkladom/ prebiehajúcu vý-
stavu – Od starej krásy po nové umenie.
Košické výtvarné umenie 1900 – 1950 -
kým ich ratolesti u nás vytvárali svoje
vlastné výtvarné diela.

Príďte si to nabudúce vyskúšať aj vy. 
Mgr. art. Ivana Labancová

Výstava u Löfflera prezentovala tvorbu dvadsaťšesť au-
torov tvoriacich v košickom prostredí v prvej polovici 20. sto-
ročia (17.2. - 15.3.2015).  

„Krásne súbory z diel košického maliarstva vznikli vďaka
láske k výtvarnému umeniu viacerých košických zberateľov, kto-
rí – parafrázujúc pomenovanie výstavy – hľadali starú krásu i no-
vé umenie a predovšetkým krásu vo výtvarnom umení. S odstu-
pom mnohých desaťročí i krása moderného obrazu nadobúda po-
dobnú hodnotu „starej krásy“ ako luministický obraz. Prezento-
vané diela sústredili ukážky z tvorby zásadných osobností
košického aj slovenského maliarstva dvadsiateho storočia, ako i
diela autorov, ktorí sa vytratili z povedomia verejnosti i umelec-
ko-historickej reflexie. Predstavená kolekcia poukázala na vyspe-
losť lokálnej výtvarnej tradície i na výrazné osobnosti, ktoré bez
spoločného programového prepojenia a na divergentnej platforme

– bez vytvorenia pomyselnej košickej školy – vytvorili diela vý-
nimočnej výtvarnej hodnoty. Košickí maliari Konštantín Kövári-
Kačmarik, Elemír Halász-Hradil, Ľudovít Čordák alebo Anton
Jasusch predstavovali zásadné osobnosti maliarstva svojej doby a
ich význam je rovnako dôležitý aj pre vývoj slovenského novšie-
ho výtvarného umenia. Stali sa reprezentantmi koncepcií maliar-
stva, ktoré sa prelínali a koexistovali, aby v (aspoň) lokálnej tra-
dícii víťazil realizmus a jeho videnie. Priniesli nám len jedno –
poznanie, že krásny obraz nezomrel spolu s krásnou dobou. Krás-
ny a slnečný obraz vystriedala doba, do ktorej už nepatria zobra-
zenia lyrického snenia alebo ticha v slnečnej atmosfére parku.
Modernistické borenie tradícií a príťažlivosť slnečnej atmosféry –
aj taký by mohol byť výsledný obraz 20. storočia. Mohli by sme
dodať, že zjednotený v jedinej kráse maliarstva.“

Krátke hodnotenie z katalógu k výstave kurátorom Petrom
Markovičom.

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA, KOŠICE-STARÉ MESTO

Jarné stretnutie s umením 
v Múzeu Vojtecha Löfflera

SMIECH LIEČI ;)  - PONÚKAME NIEKO¼KO VTIPOV NA TÉMU POVOLANIA

Tabačka je jedným zo súčasných centier kultúry v Koši ciach.
Je tiež symbolom priemyselnej histórie mesta. Práve tabaková to-
váreň bola dlhý čas najväčšou továrňou v meste  a najvýznam-
nejším podnikom poľnohospodárskeho priemyslu na východnom
Slovensku, zamestnávala priemerne okolo 1700 osôb. Prepojenie
súčasného umenia s priestormi  industriálnej minulosti vytvára je-
dinečnú atmosféru súčasnej Tabačky.

O založení tabakovej továrne sa rozhodlo v roku 1850 a bola
výsledkom hospodárskej politiky štátu. Svoju činnosť začala o
rok neskôr, presnejšie 16.8.1851 na Zimmerplatze. Koncom roka
počet zamestnancov stúpol na 40, tí v roku 1851 vyrobili 25 800
ks cigár trojakej akosti. V areáli sa okrem samotných továren-
ských budov  nachádzali 2 sklady, studňa a pivnica. V ďalších ro-
koch stúpal počet zamestnancov, rozšíril sa sortiment a produkcia
a pribudla aj nová 2-poschodová budova. V roku 1854 v nej pra-
covalo už 349 robotníkov, vyrobilo sa 10 miliónov ks cigár a spra-
covalo sa zhruba 1200 kg tabaku.

Od r. 1855 pribudol do dovtedy manufaktúrnej výroby parný
stroj na rezanie fajkového tabaku. Výroba cigár bola naďalej, aj po
postavení nového Sieglovho parného stroja  v r.1866 ručná. V
r.1865 sa zbúrali staré budovy a už v 1866 sa na ich mieste do-
končila výstavba novej budovy riaditeľstva, obytných priestorov,
skladov – ústredňa pre zásobovanie predajní tabaku aj mimo Ko-
šíc. Siahala až po dnešnú Gorkého ulicu.  

V r. 1867 – 1900 vykazovala rast, potrebné nové priestory aj
modernizácia strojov, v r. 1873 sa namontovali 2 nové stroje na
zvíjanie cigár, čím sa zvýšila ich výroba o 13 mil. ks. Najvyšší po-
čet vyrobených cigár dosiahli v r. 1874 – 86 mil. ks., neskôr niekoľ -
koročný pokles z dôvodu prechodu na výrobu fajkového tabaku.

V roku 1874 strojový inventár továrne obsa-
hoval parný stroj o sile 16-20 konských síl, 2 par-
né kotly, počas fungovania stroja sú v činnosti 4
rezačky tabaku, okrem toho 3 rezačky sú v rezer-
ve, filtrovacie stroje na čistenie zrezaného tabaku,
rezačky, sústruhy, vŕtačky, vrtáky, hydraulický lis
na lisovanie surového tabaku po 25 a 50 konských
síl, vodné čerpadlo na napájanie veľkých vodných
rezervoárov, parný výťah (lanovka) na dopravu do
a zo skladových miestností a ďalšie na výrobu ta-
baku a cigár nevyhnutné strojové zariadenie.

V týchto časoch sa v košickej továrni spracovávali tabakové
listy týchto značiek: jemná Java, surová Java, Carmen, Palmyra a
jemný Havannah. Z najlepších cigarových druhov to v r. 1871 bo-
la E - Cuba, Portorico.

Aj keď po roku 1874 nastal určitý útlm vo výrobe, už v roku
1880  pracovalo v továrni 1519 robotníkov, z toho 1412 žien a 27 detí
a produkcia dosiahla v počte ks vyrobených cigár číslo 100 miliónov.

Od roku 1889 vstúpilo do platnosti nariadenie ohľadne kurzu
kultúry pre detských robotníkov továrne, v ktorom sa učili čítať, pí-
sať, počítať a popri tom sa zúčastňovali výučby náboženstva. No-
vinkou bolo zavedenie tzv. času na odpočinok - obedňajšia prestáv-
ka. Zaviedli sa aj opatrenia zamerané na zvyšovanie dôchodkovej
mzdy chorých pracovníkov a starostlivosť o nich. Fungovala aj tzv.
závodná kuchyňa v rámci zabezpečenia zdravia pracovníkov, ktorá
však nemala veľký úspech, pretože robotníci nemali na stravu veľké
nároky. V r. 1893 vzrástol dopyt po cigarách do takej miery, že ich
museli dovážať až z Budapešti - v r. 1894 to boli 4 milióny a v 
r. 1895 až 5 mil. kusov. Továreň bola zastúpená aj na Parížskej vý-
stave, kde vystavovala cigary značky Millares a G. B. Virginia.

Vzácna pamiatka na tabakovú továreň sa nachádza v Dóme
sv. Alžbety. Nádherný luster je dielom ľubľanského kovolejára
Maximiliána Samassu, ktorý ho vyhotovil na objednávku zamest-
nancov košickej tabakovej továrne pri príležitosti 50-ročného vý-
ročia existencie továrne v roku 1901. V roku 1913 ho premenili na
elektrické svietidlo a mechanizmus umiestnený na povale dómu
umožňuje nastaviť luster do ľubovoľnej výšky, na lustri sa na-
chádza nápis, ktorý pripomína tento dar.

Staré továrenské budovy už postupne dosluhovali a tak sa v
roku 1904 zrodili plány na generálnu opravu, ktorá mala byť efek-
tívnejšia ako drobné opravy, ktoré sa v tej dobe realizovali. 
V r. 1917 musela továreň obmedziť výrobu kvôli nepriaznivým
hospodárskym pomerom v období 1. svetovej vojny, čo znamenalo
vstúpenie robotníčok do štrajku. Po vojne nastal postupný úpadok.

V r. 1930 bola Tabaková továreň stále najväčším priemysel-
ným podnikom v meste, ale pracovalo v nej iba 749 robotníkov.
Začiatkom 30-tych rokov 20. storočia boli v tesnej blízkosti to-
várne postavené byty pre robotníkov na dnešnej Garbiarskej ulici.
Osud Tabakovej továrne definitívne spečatilo obdobie koncom
40-tych rokov.  -Mgr. Peter Anna-

Pozor, pozor!
Vyhlasujeme pátranie!

H¾adajú sa mladí 
herci a herečky!

Divadlo MO-
MOLAND -
ochotnícke diva-
dlo vyhlasuje
konkurz na mi-
esto: herec / he-
rečka. Divadlo
pripravuje recesí-
vnu komédiu O hlú-
pej kráľovnej a plánuje
hercov obsadiť aj do ďalších inscenácií pre de-
ti a mládež.

Popis hľadaného/ hľadanej:
- Vek od 17 rokov (max. do 30 rokov)
- zaujímavý vzhľad
- tvorivá a zhovorčivá povaha (skúse-
nosti s herectvom sú výhodou)

Prihlášku s uvedením kontaktných údajov, 
záľub posielajte na: 

divadlomomoland@gmail.com
Záujemcovia môžu prísť každý piatok

(okrem sviatkov) na skúšku do divadla od
18:00 hod, na Hviezdoslavovu 7 v Košiciach.

Muž je nervózny a tak zastaví letušku a posťažuje sa:
- Viete, letím po prvýkrát a veľmi sa bojím.
- Ach, vy chlapi! - mávne rukou letuška. - Teraz mi

to isté povedal pilot.

***
- Jano, prečo si taký smutný?
- Ale, prenajal som si verejné WC.
- A čo ťa trápi? Vysoké poplatky, odvody, dane?
- To ani nie, ale teraz za každým kríkom vidím kon-

kurenciu.

***
Domovníčka rozpráva susedke:
- Pani Justová je neobyčajne zdatná žena, jej muž je na

ňu veľmi pyšný. Dopoludnia pracuje v kancelárii, popo-

ludní je pokladníčkou v kine a v noci hrá v bare na klavíri.
- A kedy, preboha, spí? - vydesí sa susedka.
- Cez poludňajšiu prestávku vo výkladnej skrini ako

reklama na nočné košele.

***
Do blázinca prišiel nový riaditeľ, zvolal všetkých

pacientov, aby sa predstavil: 
- Dobrý deň, som váš nový riaditeľ! 
Zozadu sa ozve hlas: 
- Všetci sme tak začínali…

***
- Čo robíš v robote?
- Nič. 
- To máš zlé, nevieš, kedy to máš hotové.

 

Tabaková továreò

Od starej krásy po nové umenie –
Košické umenie 1900-1950

Foltýn František, Odpočinok, 1924

Kieselbach Gejza, Furman, okolo 1930


