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Rozpis rozmiestnenia VK
na území MČ Košice-
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Máte záujem o platenú plošnú
inzerciu v Staromestských 

listoch, novinách 
distribuovaných do poštových
schránok 10 000 domácností 
košického Starého Mesta?

Cenník nájdete 
na www.kosice-city.sk
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Našej mestskej časti rozhodne nie sú ľa-
hostajné výraznejšie stavebné zásahy, ktoré
by mohli narúšať celkový vzhľad centra a ne-
gatívne pôsobiť na pocity obyvateľov mesta.
Ukážkovým príkladom je plánovaná výstav-
ba 9-podlažného bytového domu na ulici Kpt.

Nálepku 1 – na mieste posledného existujúce-
ho rodinného domu v danej lokalite.

Na problematickú stavbu ako prvý upo-
zornil občanov poslanec MČ Košice – Staré
Mesto a predseda Komisie sociálnej, kultúry,
športu, zdravotnej a školstva Igor Petrovčik

a zároveň bol organizátorom a predsedom
petičného výboru petície proti výstavbe toh-
to obytného domu. Petícia, ktorú podpísalo
takmer 300 občanov, bola doručená magist-
rátu.

(pokračovanie na 3 strane)

Pani Kristína Mackaničová oslávila
85-ku a my sme boli pri tom

Jej život nikdy nebol „pe-
říčko“, no ona si dokázala zacho-
vať nadhľad, humor a vášeň. Aj
napriek zdravotným problémom
je slnkom Domova dôchodcov na
Garbiarskej ulici a snaží sa jeho
členov burcovať k aktívnemu
užívaniu si jesene života. Recitu-
je, spieva, maľuje obrazy a pri-
pravuje divadelné scénky. Pani
Kristína je nezmar a hoci v au-
guste oslávila krásne životné ju-
bileum (85), jej myseľ patrí na-
jmenej o polovicu mladšej osobe.

Za sebou má oslavy, na ktorých
si najviac cení ich úprimnosť, spon-
tánnosť a láskyplnosť. „Neboli
pompézne, ale zato ľudské a vrúc-
ne. Dostala som množstvo kvetín a
hneď som si ich aj musela na pami-
atku namaľovať,“ netají radosť
oslávenkyňa a ukazuje nám ob-
rázok, ktorý je len jedným z plejády
mnohých ďalších, čo zdobia
každuč kú stenu jej príbytku.

Hoci predtým na sebe žiadny
vzťah k výtvarnému umeniu nepo-
badala, odjakživa rada skúšala nové
veci. Preto keď v Domove dôchod-
cov zriadili výuku výtvarnej výcho-
vy, hneď využila túto príležitosť a
štyri roky „nasávala“ nové vedo-
mosti. Za sebou už majú so „spolu-

žiačkami“ via-
cero výstav,
ktoré sa tešia
pozornosti
návštevníkov.

Puncovaná
24-karátová
Košičanka

Pani Kris-
tína rozhodne
nepatrí k ty-
pom ľudí, ktorí
sedia so založe-
nými rukami a
sťažujú sa na osud. A hoci jej raz
nepraje zdravie a inokedy počasie,
ona je plná energie. „Akoby sa vte-
dy vo mne ešte viac vygradoval
vzdor a také to ´A just sa nepod-
dám´. Asi som rebel,“ smeje sa
dáma, ktorá sa snaží prebudiť iskru
aj u ostatných obyvateľov domova
dôchodcov. Počas desiatich rokov,
čo býva v zariadení na Garbiarskej
4, sa aktívne zapája do prípravy
programu všetkých osláv – spieva,
recituje, pripravuje scénky, aktuálne
sa púšťa do organizovania čitate-
ľského klubu a sama aj literárne
tvorí. „Všetko to robím, len aby
som ľudí rozptýlila a vyčarila im
úsmev na tvári. Nie vždy sa to po-
darí u všetkých, no aj keď vidím

odozvu len u niekoľkých, považu-
jem to za svoj veľký úspech. Hlav-
ne sa zameriavam na humor, lebo
ten je soľou života. Takto striedam
svoje umelecké vášne, lebo som
vášnivá,“ usmieva sa „puncovaná
24-karátová Košičanka“, ako o sebe
zvykne veselo hovorievať.

4 deti, 10 vnúčat 
a 9 pravnúčat

No život pani Kristíny zďaleka
nie je len o tom. Vychovala štyri de-
ti, ktoré nadovšetko miluje, má de-
sať vnúčat a deväť pravnúčat. „A
som po dvoch šťastných rozvo-
doch,“ smeje sa. 

(pokračovanie na strane 2)

Tvorbu Júliusa Hegyesyho obdivujú v Prahe

Členovia Denné-
ho centra síce už
„drali“ školské lavice
predsa len dávnejšie
a prázdniny sa ich až
tak netýkajú, no na-
priek tomu si dopria-
li podujatie s názvom
Poprázdninové stret-
nutie. O program sa
postarali rozkošné
deťúrence z MŠ
Park Angelinum 7,
dámy zo speváckej
skupiny Malina.

Som vášnivá a priekopnícka – tvrdí o sebe sympatická jubilantka

Výber z obrazov významného sloven-
ského umelca Júliusa Hegyesyho putoval
v týchto dňoch za našimi českými suse-
dmi. Od 26. septembra do 16. novembra
si môžu návštevníci stovežatej Prahy po-

zrieť ukážku umelcovho majstrovstva z
poslednej výstavy autora realizovanej v
Múzeu Vojtecha Löfflera na začiatku ro-
ka 2018 pod názvom Silentium. Tentoraz
je inštalovaná na Libeňskom zámku.

Akademický maliar Július He-
gyesy (1933-2018) bol považovaný
za posledného Mohykána. Nikdy sa
nesnažil začleniť do žiadneho z ak-
tuálnych prúdov, vo svojej tvorbe sa
od začiatku vytrvalo a konzistentne
venoval téme výtvarného spracova-
nia  portrétu, aktu, krajiny a zátišia,
a to nenapodobiteľným prístupom a
rukopisom.

Výstavu pripravili Mestská časť
Praha 8 v spolupráci s Mestskou ča-
sťou Košice – Staré Mesto.

Na poprázdninovom stretnutí bolo veselo


