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príhovor

Vážení Staromešťania,
od posledného vydania Staromestských listov 
v marci som sa prioritne sústredil na zvládnutie 
mimoriadnej situácie v súvislosti s opatreniami 
proti šíreniu nového koronavírusu.

Po uzatvorení verejných inštitúcií som vy-
týčil dve základné úlohy samosprávy, ktorých 
cieľom bolo pomôcť najviac ohrozenej sku-
pine občanov – seniorom. Nedostatok rúšok 

v začiatkoch vyhlásenia krízového stavu som za-
bezpečil dodávateľsky i šitím svojpomoc-

ne pomocou dobrovoľných krajčírok 
z radov zamestnankýň mater-

ských škôlok i senioriek z Den-
ného centra. Celkovo bolo 

Sta romešťanom nad 65 
ro   kov vyexpedovaných 

cca 7 tisíc rúšok, ktoré 
so mnou osobne roz-
nášali zamestnan-
ci, poslanci, resp. 
boli distribuované 
pros tredníctvom 
správcov bytových 
domov. Druhým pi-

lierom pomoci bolo 
zabezpečenie dovozu teplej stravy domov. Vo vlastnej réžii za po-
moci sponzorov som osobne rozvážal teplé jedlo niekoľkým osa-
melým matkám s deťmi v spolupráci so združením Úsmev ako dar 
a Arcidiecéznou charitou Košice.

V predstihu som zabezpečoval a koordinoval splnenie všet-
kých kritérii hygienikov, aby sme mohli hneď v prvý možný ter-
mín spustiť prevádzku trhu na Dominikánskom, čo sa aj úspeš-
ne podarilo. Keďže ide o jeden z dôležitých príjmov do rozpočtu 
mestskej časti, zameral som sa aj na marketing s cieľom priláka-
nia kupujúcich i predajcov založením stránky na FB - TRH Domi-
nikánske námestie Košice ONLINE.

Medzi mojimi prioritami je trvalo čistota verejných priestran-
stiev. Teší ma, že k 9 betónovým košom, ktoré sme rozmiestnili 
v rôznych lokalitách mestskej časti vo februári 2020, pribudlo 
ďalších 6. Som rád, že sme občanom odovzdali do užívania zreno-
vované kontajneroviská na Zádielskej ulici i kpt. Nálepku, Vojenskej 
ulici, Alvinczyho i Komenského 27 – dvor Czambelova a Magurskej 
ulici. V súčasnosti sa realizuje renovácia dvoch kontajnerovísk 
na Jakobyho ulici. Každodenne sledujem, stav čistoty v uliciach 
Starého mesta a intenzívne pracujem, na skrášľovaní verejného 
priestoru. Chcem vás zároveň informovať, že bolo inštalovaných 
14 nových elegantných lavičiek v rôznych lokalitách Starého mes-
ta. Zdarne sme vyhodnotili aj súťaž o najkrajšiu predzahrádku 
(balkón). 

Určite vám neunikla udalosť významná najmä pre obyvate-

ľov Kuzmányho sídliska - odstránenie plota okolo pravoslávneho 
chrámu po takmer dvoch desaťročiach. Trpezlivá a systematická 
práca a rokovania s predstaviteľmi cirkvi a námestníčkou primá-
tora priniesla ovocie a ďalší z mojich predvolebných sľubov je spl-
nený. V tejto lokalite budeme ďalej zveľaďovať zeleň a pribudnú 
tam aj nové parkovacie miesta. Aktívne som sa podieľal na prí-
prave mimoriadne vydarenej akcie s Active Life, ktorá propagovala 
Mestskú časť Staré Mesto – Spoznaj behom Staré mesto, na kto-
rom sa zúčastnil rekordný počet bežcov. 

„Starý pľac“ – ako staromestské trhovisko na Dominikán-
skom námestí občania familiárne volajú – sa toto leto stal cen-
trom diania. Vďaka vystúpeniam umelcov, klaunov, spevákov, 
kapiel i bábkového divadla v rámci Staromestského kultúrneho 
leta sa vytvorila tradícia stretávania sa nielen za účelom na-
kupovania. Úžasný úspech mal aj večerný koncert Kaschauer 
Klezmer Bandu, na ktorý prišli desiatky ľudí a okrem výbornej 
muziky obdivovali návštevníci aj vysvietený kostol. Ohlasy ob-
čanov boli nadšené a všetci si želajú v tejto tradícii pokračovať. 
Už čoskoro chystáme ďalšie prekvapenie.

S plnou vážnosťou som sa zaoberal aj riešením krízovej si-
tuácie, ktorá vznikla na Mestskej krytej plavárni v súvislosti so 
zakalenou vodou a nefungujúcou fi ltráciou. Som rád, že pod ve-
dením nového riaditeľa sa vytvoril pevný kolektív, ktorý ukázal, 
že dokáže riešiť ťažké situácie a spoločnými silami aj s dodáva-
teľom sa podarilo naštartovať fi ltráciu a znovu otvoriť plaváreň 
k spokojnosti občanov. V súčasnosti prebiehajú rokovania o jej 
predaji Mestu Košice, ktoré ju plánuje zrekonštruovať a areál 
prepojiť s Kúpaliskom Červená hviezda. 

Som rád, že sme boli úspešní s projektom na realizáciu ener-
getického auditu v deviatich objektoch MČ Staré Mesto (6 MŠ, 
múzeum, miestny úrad a budova na Kmeťovej), na ktorý nám už 
bol schválený nenávratný fi nančný príspevok vo výške 54 747 eur.

Čakáme na výsledky schvaľovacieho procesu na zákla-
de vyhlásenej výzvy Úradu podpredsedníčky vlády SR zo dňa 
19. mája 2020. MČ Staré mesto podala operatívne žiadosť 
a projekt na dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja 
so zameraním na seniorov Denného centra – interiérové vy-
bavenie priestorov v objeme 42 tisíc eur s tým, že MČ prispe-
je vlastnými zdrojmi vo výške 4 776 eur. V prípade schválenia 
sa môžu naši seniori tešiť na kompletnú renováciu mobiliáru 
denného centra a radničnej sály. 

Všetkým Staromešťanom, najmä dôchodcom, želám v tejto 
koronovej dobe pevné zdravie, aby ste si užili farebnú jeseň, 
príjemné babie leto, prechádzky po najkrajšej mestskej časti, 
udržali si optimizmus a pokoj v duši, aby sme spoločne zvlád-
li komplikované časy v čo najväčšej spokojnosti. V tom chcem 
byť nápomocný a nablízku, aby sa najohrozenejší cítili v bez-
pečí a vedeli, že im v prípade potreby bude mať kto podať po-
mocnú ruku.
                       s úctou Ing. Igor PETROVČIK
  starosta
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novinky

Milí Staromešťania!
V čase, keď sa 

Vám dostáva do rúk 
prvé „pokoronové“ 
vydanie Staromest-
ských listov sa zá-
roveň začína ďalšia 
fáza opatrení proti 
šíreniu ochorenia 
COVID 19. Najviac 
ohrození sú seniori, 
o ktorých bezpeč-

nosť sme sa v apríli 2020 báli najviac. 
Som hrdá na staromestský tím, 

že v krízovej situácii, keď nikde nebolo 
jediného rúška a zo dňa na deň museli 
naši dôchodcovia zostať doma, mno-
hokrát sami a v psychickom napätí sme 
dokázali spolu so starostom, poslan-
cami, vedením úradu, zamestnancami 
a šikovnými členkami Denného centra se-
niorov zabezpečiť ušitie a distribúciu vyše 
7 tisíc rúšok, donášku teplých obedov 
i nákupov potrebných vecí pre tých, ktorí 
pomoc najviac potrebovali.

Teší ma aj fakt, že sa nám v Komisii 
zdravotnej a sociálnej podarilo aj na-
priek výrazne zoškrtanému rozpočtu  
mestskej časti predložiť a v zastupiteľ-
stve schváliť návrh na zvýšenie príspev-
ku na stravovanie pre tých dôchodcov, 
ktorí poberajú najnižšie dôchodky 
a to na 1 euro na obed. Využiť príspevok 
môžu aj tí dôchodcovia, ktorým je strava 
poskytovaná prostredníctvom zariadení 
opatrovateľskej služby, lebo pre svoj zdra-
votný stav nemôžu využívať služby stra-
vovacích zariadení.

Ako lekárka som s radosťou pod-
porila rozšírenie pomoci Staromešťa-
nom so zdravotným postihnutím, resp. 
v ťažkých životných situáciách, v ktorých 
môžu požiadať o príspevok na preklenutie 
najnevyhnutnejších nákladov na zvládnu-
tie situácie, v ktorej sa nechtiac ocitli. 

Ďalšou z mojich priorít, ktoré som 
si predsavzala plniť ako poslankyňa, je 
čistota a upravené verejné priestran-
stvá v mestskej časti. Všetkými desiati-
mi podporujem nákup nových lavičiek 
a ich inštaláciu v rôznych lokalitách, aby 
si Staromešťania mali kde na čerstvom 
vzduchu posedieť.

Podporujem prioritu starostu - budo-
vanie klietkových kontajnerovísk na kľúč, 
polopodzemných kontajnerov, aby sa 
predchádzalo rozhadzovaniu odpadkov 
asociálmi, ale aj rozmiestnenie nových 
betónových smetných košov po mestskej 
časti, ktoré pomôžu v zvyšovaní čistoty. 

Verím, že sme vám v tejto zvláštnej 
pandemickej dobe vytvorili čarovnú at-
mosféru na legendárnom Dominikán-
skom námestí, ktoré sme v rámci Staro-
mestského kultúrneho leta premenili na 
ostrovček dobrej hudby a nálady, aby sme 
vám všetkým dodali trochu optimizmu 
a vyčarovali úsmev na tvárach.

MUDr. Magdaléna GALDUNOVÁ,
poslankyňa a podpredsedníčka 
Komisie zdravotnej a sociálnej

Súťažili sme o nakrajšiu 
predzáhradku a balkón v Starom meste <

Urobme spoločne Staré Mesto krajším 
a zelenším, aby si punc najkrajšej mestskej 
časti udržiavalo aj prístupom ľudí, ktorí si 
dokážu svoje životné prostredie skrášliť 
vlastnými rukami, kreativitou, vedomos-
ťami i trpezlivou starostlivosťou o svoje 
kvietky, bylinky, rôznofarebné záhony pred 
činžiakmi. 

To bola motivácia pre vyhlásenie sta-
ronovej súťaže, ktorá bola kedysi v Ko-
šiciach mimoriadne obľúbená. Lenže do 
toho prišla „doba koronová“ a mnohí 
naši čitatelia z radov seniorov sa o nej 
nedozvedeli, pretože z dôvodu šetrenia 
Staromestské listy v júni nevyšli.  A tak 
sme sa na základe prihlásených piatich 
predzáhradiek a dvoch balkónov rozhodli 
udeliť len čestné uznania a férovo počkať 

na budúci rok, aby o súťaži vedeli všetci 
s predstihom.

Tak ak ste svoj balkón doteraz zanedbá-
vali, máte jedinečnú šancu a motiváciu zú-
častniť sa našej súťaže na budúci rok.

Všetci máte možnosť vyhrať zaujímavé 
ceny.                                                               (ren)

■ Tri čestné uznania odovzdal 
starosta Igor Petrovčik trom naj-
šikovnejším a najkreatívnejším 
Staromešťankám, ktoré sa so svo-
jimi nádherne vypestovanými pre-
dzáhradkami prihlásili do nultého 
ročníka súťaže o najkrajší balkón 
a predzáhradku v Starom Meste.

Zľava Valéria Butkovičová, 
Elena Gašparová a Mária Suchá

Po roku sme dôchodcom opäť 
zvýšili príspevky na stravovanie

Dlhodobým cieľom poslancov pôsobia-
cich v Komisii zdravotnej a sociálnej je po-
moc zdravotne postihnutým, seniorom ale-
bo Staromešťanom, ktorí sa ocitli v ťažkej 
sociálnej situácii. Jednou z foriem fi nanč-
nej pomoci je poskytovanie príspevku na 
stravovanie dôchodcom, ktorí majú trvalý 
pobyt v našej mestskej časti. Komisia už 
minulého roku odporučila zastupiteľstvu 
schváliť VZN s návrhom zvýšiť fi nančný prí-
spevok dôchodcom, ktorý bol poslancami 
jednohlasne prijatý. Ako predseda komisie 
som dal verejný prísľub pokračovať v zvyšo-
vaní fi nančnej podpory sociálne a zdravot-
ne znevýhodneným občanom a najchudob-

nejším príjmovým skupinám, medzi ktoré 
v tomto štáte patria aj dôchodcovia. Preto 
sme na komisii opätovne podali návrh na 
zmenu VZN, v ktorom sme upravili smerom 
nahor príspevok na stravovanie dôchodcov 
(po novom 1 euro na 1 obed pre najchudob-
nejších). Zmyslom VZN je takouto formou 
pomôcť seniorom s najnižšími dôchodkami. 
Tí najchudobnejší, starí a chorí, ktorí často 
už nikoho nemajú, si zaslúžia našu pomoc 
a to v čo najväčšej možnej miere. Miest-
ne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 
10. 9. 2020 jednohlasne prijalo VZN, v kto-
rom sa upravuje fi nančná pomoc seniorom 
na stravovanie nasledovným spôsobom:

■
■
■

Výška dôchodku Príspevok mesta Príspevok MČ Príspevok MČ podľa nového VZN
do 250 eur 1 euro 0,50 eur 1 euro
od 250, 01 do 300 eur 1 euro 0,30 eur 0,50 eur

MUDr. Pavol PRIESTER
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samospráva

ZASADALO MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO
Poslanci poverili starostu rokovať 
s mestom o predaji plavárne

■■■

■ Staromestskí poslanci na zasadnutí miestne-
ho zastupiteľstva dňa 10. 9. 2020 jednomyseľne 
schválili uznesenie, ktorým splnomocnili starostu 
Igora Petrovčika, aby začal jednania s primátorom 
Košíc o predaji Mestskej krytej plavárne za cenu 
500 000 eur plus prebratie všetkých záväzkov a úve-
rov MČ Staré Mesto. Tie sú spolu v hodnote vyše 
450 000 eur.

V diskusii sa poslanci zhodli, že predaj plavárne Mestu Košice 
je pre MČ Staré Mesto rozumným krokom z mnohých dôvodov.

Šéf finančnej komisie: Nemáme času nazvyš
Šéf fi nančnej komisie Zoltán Hanesz (SMKP-MKP) povedal, 

že v súčasnej situácii je predaj mestu rozumný krok. Mestská časť 
nie je schopná zo svojho rozpočtu zafi nancovať jej prevádzku, vy-
kryť straty a potrebné investície do zastaralej technológie. 

Cenu 200 tisíc eur, ktorú v diskusii navrhol poslanec Michal 
Djordjevič (NEKA) označil Hanesz za nízku. Pripomenul, že toľko je 
ročná dotácia mesta a za takúto sumu sa dá kúpiť lukratívny byt, 
nie celá plaváreň. 

Djordjevič argumentoval tým, že mesto nie je súkromník 
a okrem 200 tisíc eur preberie na seba záväzky a to 349 tisíc eur 
z projektu GES a investičný úver vo výške 104 tisíc. 

Poslanci sa zhodli na cene 500 tisíc
Podľa poslancov Martina Konečného a Pavla Priestera (OĽANO) 

je predaj mestu jasný krok, ale aj vzhľadom na znalecký posudok 
vo výške viac ako 8 miliónov je suma 200 tisíc nedostatočná a li-
citácia s mestom by mala začať na čiastke 500 tisíc eur. Priester 
v diskusii povedal, že si je vedomý, že cenu podľa znaleckého po-
sudku mestská časť nikdy nedostane, zdôraznil však, že jej obča-
nia boli, na rozdiel od iných mestských častí, roky ukracovaní.

Dlhoročná poslankyňa Ľuba Blaškovičová (NEKA) v diskusii po-
vedala, že si aj vzhľadom na pandémiu uvedomuje, že že inej cesty 
niet a mesto bude musieť investície do technológii a splatiť úvery 
i záväzky. „Nebyť Covidu ruku za predaj nezdvihnem,“ dodala.

Viacerí poslanci zdôraznili, že len vďaka MČ Staré Mesto plavá-
reň stále žije. Ostatné mestské časti na jej prevádzku neprispieva-
li, hoci plávať chodili aj ich občania. 

Návrh vicestarostu Andyho Ďuricu (NEKA) splnomocniť staros-
tu rokovať s mestom o predaji plavárne za cenu minimálne 500 ti-
síc eur a prevzatie všetkých zmluvných záväzkov i úverovposlanci 
jednomyseľne schválili. 

Mesto nekomentuje, rokovania ešte len začnú
Primátor Jaroslav Poláček staromestskými poslancami schvá-

lenú cenu 500 tisíc plus záväzky a úvery zatiaľ nekomentoval. Už 
dávnejšie prezentoval zámer mesta vybudovať moderný plavec-
ko – relaxačný areál prepojením s Kúpaliskom Červená hviezda 
a doplnením aqua parkových prvkov ako sú šmýkačky, či prekry-
tím vonkajšieho bazéna, aby sa uvoľnila kapacita krytej plavárne 
pre plávajúcu verejnosť. Druhé kolo rokovaní s Mestom Košice, 
ktorého štartom bol hotový znalecký posudok na 8 miliónov, 
sa ešte len začne.

Aj preto poslanci prerušili bod rokovania o schvaľovaní inves-
tičného úveru na fi ltráciu, ku ktorému sa vrátia len v prípade, že 
by dohoda s mestom stroskotala. Ak by sa dohodli, chceli by všet-
ky kroky súvisiace s predajom zrealizovať do konca roka.

Renáta NÉMETHOVÁ

FAKTY
■ Mestská krytá plaváreň sa stala majetkom MČ Staré Mesto 

kúpnou zmluvou zo dňa 24. 9. 2002.
■ Kúpna cena bola stanovená na 25 600 000 slovenských 

korún.
■ Mestská časť Staré Mesto si na kúpu vzala úver, po započí-

taní všetkých nákladov vyšla cena plavárne na 30 022 000 
slovenských korún.

■ MČ Staré Mesto investovala zo svojich rozpočtov za 18 ro-
kov spolu cca 2 044 000 eur.

■ Výstavba Mestskej krytej plavárne bola dokončená v roku 
1985, trvala osem rokov od roku 1977 a stála celkom 
57 miliónov československých korún.

■ MČ Staré Mesto ročne prispieva sumou vyše 300 tisíc eur 
zo svojho rozpočtu, ďalších cca 160 až 180 tisíc prispieva 
Mesto Košice.

Foto: Pavel KOŠÍK
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Koncom júna čelilo vedenie na Mestskej krytej plavárni ob-
rovskej vlne kritiky za zakalenú vodu v bazéne. Problémy so zá-
kalom vody sa objavili po obnovení prevádzky po viac ako troj-
mesačnej odstávke plavárne v rámci koronových opatrení. Podľa 
slov riaditeľa sa snažili situáciu vyriešiť popri bežnej prevádzke, 
aby nemuseli jediný 50 – metrový bazén v kraji odstaviť, čo sa, 
žiaľ, nepodarilo.

„Aj keď sme urobili opatrenia pre zamedzenie znižovania pre-

hľadnosti, jej kvalita sa zhoršovala. Bez vypustenia vody v bazé-

noch nebolo možné preveriť stav technológie. Z hygienického hľa-

diska bola voda, aj napriek zakalenosti zdravotne nezávadná,“ 

vysvetľoval exriaditeľ MKP Vladimír Hlivák situáciu koncom júna 
2020, keď starosta rozhodol o okamžitom uzavretí plavárne.

V prevádzke na MKP je iba jedno fi ltračné zariadenie, ktoré sa 
inštalovalo pred necelým rokom, keď sa potvrdilo, že všetky staré 
fi ltrácie sú nefunkčné. 

„Jeden fi lter samozrejme nestačí. Ak sa nepodarí dohodnúť 

s mestom na podmienkach kúpy, chceme pokračovať cestou ener-

getických úspor a ďalších investícií - nákupu fi ltračného zariade-

nia číslo 2, novej lampy a atypického bazénového vysávača,“ vy-
svetľuje starosta Igor Petrovčik.

Starosta pripomenul, že na plavárni dochádza k postupnej vý-
mene technológie nahradzovaním za novú. Projekt Garantova-
nej energetickej služby, ktorý sa zrealizoval v roku 2019, umožnil 
vymeniť jeden pieskový fi lter, fi ltračné čerpadlo, osvetlenie ba-
zénovej haly, riadiacu jednotku vo výmenníkovej stanici tepla.

Od začiatku augusta je Mestská krytá plaváreň v  plnej pre-
vádzke k spokojnosti plavcov a športových klubov.                     (ren)

aktuality 

Novým riaditeľom je 
Róbert Köglovitsch

Dlhoročného riaditeľa MKP Vladimíra Hliváka, ktorý ku 
koncu júna požiadal o rozviazanie pracovného pomeru do-
hodou, nahradil od júla 2020 vo funkcii Róbert Köglovitsch. 

Situáciu na plavárni dobre pozná, osem rokov v nej praco-
val ako prevádzkar.

Nový riaditeľ bol poverený vedením plavárne, riadne vý-
berové konanie sa vypíše, ak sa MČ Staré Mesto nedohodne 
s Mestom Košice na predaji. Róbert Köglovitsch má nielen 
skúsenosti, ale je aj všeobecne akceptovaný zamestnancami 
i športovými klubmi, ktoré patria ku klientom plavárne. Ako 
bývalý vodnopólista rozumie ich potrebám. 

Plaváreň potrebuje 
veľké investície

■ Zatvorenie MKP kvôli opatreniam proti CO-
VID 19 a následná technická porucha na fi ltrač-
nom zariadení spôsobili, že plaváreň v tomto roku 
nefungovala viac ako štyri mesiace a výpadky 
v príjmoch presiahli 115 tisíc eur.

<

Zrevitalizovali sme 
10 kontajnerovísk

■■■

Ďalšie dve kontajneroviská v lokalite Stará Baštová a Tatranská boli 
na základe podnetu poslankyne L. Blaškovičovej zaradené zatiaľ len 
na vykonanie prieskumu inžinierskych sietí v prípade, že by sa Mesto 
Košice konečne pustilo do projektu budovania polopodzemných kon-
tajnerovísk.

„Netrpezlivo čakáme, kedy Mesto Košice od-

štartuje projekt výstavby polopodzemných kon-

tajnerovísk, na ktorom budeme s nadšením spo-

lupracovať, keďže máme odozvu od obyvateľov, 

že si tento typ pochvaľujú a želajú v mnohých 

lokalitách. Zatiaľ ich máme v mestskej časti dve, 

minulý rok sme jedno vybudovali vo vlastnej ré-

žii na Kuzmányho, druhé je na Braniskovej 5,“ 
vysvetľuje starosta Igor Petrovčik. 

Údržbu a modernizáciu oplotených kontaj-
nerovísk pravidelne konzultujeme so spoloč-
nosťou KOSIT, aby boli stojiská dostupné pre 
odvoz.                                                                      (ren)

■ Už aj obyvatelia Vojenskej a Jakobyho ulice majú 
oklietkované kontajneroviská na kľúč. Tešia sa aj Sta-
romešťania, bývajúci na Komenskeho 26, Alvinczyho 19 
i na Magurskej. Päť už je hotových a päť sa v súčasnosti 
fi nalizuje. V súlade so starostovými prioritami v oblasti 
čistoty a rozhodnutím Komisie fi nančnej, výstavby a ve-
rejného poriadku s prihliadnutím na dopad korona krí-
zy na vývoj príjmovej časti rozpočtu poslanci určili po-
radie 10 lokalít, ktoré v roku 2020 mestská časť opraví, 
zastreší a odovzdá na kľúč užívateľom, aby sa predišlo 
rozhadzovaniu odpadu asociálmi po okolí. 

REKONŠTRUKCIA 
KONTAJNEROVÍSK
  1. Komenského 27
  2. Alvinczyho 19
  3. Magurská
  4. Vojenská 6
  5. Svätoplukova 27
  7. Haviarska 8
  8. Branisková 2
  9. Kpt. Nálepku 17
10. Jakobyho 13

PRIORITOU ČISTOTA

Kontajnerovisko na Vojenskej dostalo nový asfaltový podklad.

PO…  

…  PRED
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Vedenie MČ Staré Mesto žiada o zrušenie 
zákazu odbočenia na Puškinovu ulicu<<

„Najprv pred rokmi „dočasné trvalé“ otočenie Pribinovej (poza 
Dargov), ktoré poslalo všetky autá z Moyzesovej na Puškinovu cez 
6 semafórov okolo Auparku a teraz ešte aj toto! Ten kto toto navrhu-
je a schvaľuje zrejme nežije v tomto meste,“ protestuje vicestaros-
ta Andy Ďurica a riešenie so starostom Igorom Petrovčikom označili 
za „Zbohom, zdravý rozum.“ 

Zároveň sa listom obrátili na Magistrát mesta Košice a Krajský 
dopravný inšpektorát PZ v Košiciach so žiadosťou o zrušenie zme-
ny organizácie dopravy na danej križovatke. Zároveň navrhujú, aby 
v rámci zefektívnenia plynulosti cestnej dopravy v mestskej časti Ko-

šice – Staré Mesto došlo k prehodnoteniu spôsobu premávky na ulici 
Pribinova. Navrhujú, aby premávka na tejto ulici bola obojsmerná. 

„Nie je štandardné a ani slušné, že MČ Staré Mesto nebola 
k návrhu riešenia dopravy prizvaná a nemohla sa k riešeniu ani vy-
jadriť,“ dodal rozhorčený starosta Igor Petrovčik.                                (ren)

■ Za nelogické riešenie z dielne Krajského doprav-
ného inšpektorátu považuje zástupca starostu Andy 
Ďurica zákaz odbočenia na Puškinovu ulicu od McDo-
nald´s, ktorý platí od polovice júna a rozhneval stovky 
Staromešťanov, bývajúcich v tejto najhustejšie osídle-
nej lokalite historického jadra. 

Verejná  zeleň  sa tak vracia do užívania  obyvateľom Kuzmányho 
sídliska, práce na demontovaní 300 metrov plechového plotu prebie-
hali vyše týždňa, lebo po demontáži plechov sa rezali stĺpy.

„Otvorenie zeleného verejného priestranstva po dlhých 20 rokoch 

sa podarilo vďaka mojej kooperácii s vedením Mesta Košice, najmä 

námestníčkou primátora pre školstvo a cirkevné záležitosti Lucie Gur-

baľovej a členmi majetkovej komisie. Všetkým ďakujeme za pomoc,

“ povedal starosta Igor Petrovčik.
Pre zaujímavosť pripomenieme, že pozemok na ulici ČSA na stav-

bu chrámu kúpila cirkev ešte v roku 1995. Už stavebné konanie spre-
vádzali petície občanov, aj nesúhlasné stanoviská MČ Staré Mesto.

Plot nekopíroval nájomnú zmluvu, zabral o dva metre po obvode 
viac a problémom bola i jeho zanedbanosť a nebezpečenstvo úrazu, 
keďže v silnom vetre sa časti uvoľnili. Starosta Igor Petrovčik napadol 
nájomnú zmluvu na majetkovej komisii mestského zastupiteľstva,
 tá odporučila vypovedať zmluvu alebo nájsť dohodu. 

Demontážou plotu sa priestor zazelenal a otvoril, pretože 
plotom cirkev prehradila prirodzený tranzit na Tatranskú ulicu 
a väčšina starších obyvateľov s rôznymi indispozíciami musela ísť ob-
chádzkou.

Pravoslávna cirkev predala časť svojho pozemku súkromnej fi rme, 
ktorá chcela na tomto území postaviť predajňu potravín a komunitné 
centrum pre cirkev. Proti tomuto zámeru boli obyvatelia predmet-
nej lokality, nesúhlasné stanovisko dal aj Útvar hlavného architekta 
mesta Košice. V súčasnosti sa so žiadnou výstavbou na predmetnom 
území neuvažuje.                                                                                              (ren)

■ Starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik v júni 
s radosťou vítal pracovníkov Bytového podniku 
mesta Košice, ktorí po neuveriteľných 20 rokoch 
začali s demontážou ohyzdného plechového plotu 
okolo pravoslávneho chrámu v lokalite ulice Česko-
slovenskej armády.

<< Po 20 rokoch zmizol plot 
okolo pravoslávneho chrámu
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Návrhy na verejné oce-
nenia mestskej časti Ko-
šice – Staré Mesto schvá-
lili poslanci miestneho 
zastupiteľstva na septem-
brovom zasadnutí. 

V kategórii jednotlivcov 
bude v novembri na slávnosti 
ocenený JUDr. JOZEF KIRST, sil-
ný lokálpatriot, ktorý bol riadi-
teľom Archívu mesta Košice 
vyše 36 rokov. 

Ďalším oceneným bude 

MUDr. Róbert ROLAND, ktorý 
vybudoval samostatné trans-
plantačné oddelenie, ako prvé 
na Slovensku.

Oceníme aj MUDr. Juditu 

ON DREJKOVÚ, súčasnú prezi-
dentku Ligy proti osteoporóze. 
V kategórii kolektív dostane 
ocenenie Občianske združe-
nie Maják nádeje, ktorého 

hlavnú činnosť tvorí aktívna 
práca s klientskymi rodinami 
v teréne a zmierňovanie chu-
doby rodín pomocou fi nančnej 
a potravinovej pomoci.      (ren)

aktuality

Koncert pod záštitou starostu MČ Staré Mesto Igora Petrovčika 
mal charitatívny rozmer, hostia pomohli deťom z chudobných rodín 
prostredníctvom Úsmev ako dar a zároveň si minútou ticha uctili 
obete z 11. septembra 2001, po útoku teroristov na budovy Svetové-
ho obchodného centra v New Yorku. 

Pri úžasnej muzike si návštevnici vychutnali atmosféru historické-
ho námestia. Diváci mali možnosť zapojiť sa pod vedením skúsených 
učiteľov z Múzea Vojtecha Löffl  era do plenéru a namaľovať portrét. 
Na stene sa premietali čarovné fotografi e Pavla Košíka.

Návštevníci koncertu vyzbierali 457,38 eur plus stravné lístky 
a naplnili celú školskú tašku pre dve sociálne slabé rodiny so školopo-
vinnými deťmi. Ďakujeme. 

Zámer starostu, ktorý bol autorom nápadu i hostiteľom, prilákať 
na historické námestie Košičanov aj mimo prevádzky trhu a ukázať 
im magickú krásu historickej lokality s originálnymi gastro podnik-
mi, sa naplnil na jednotku. Námestie pulzovalo životom a výbornou 
atmosférou.                                                                                                     (ren)

„ Starý pľac “ ovládla magická atmosféra 

Medzi ocenenými za rok 2020 
lekári, charita i heraldik 

Kaschauer Klezmer Bandu tlieskalo plné námestie

■■■
■ Jedinečný koncert kapely Kaschauer Klezmer 
Band pod holým nebom v kulisách nádherne na-
svieteného najstaršieho kostola v meste na Domini-
kánskom námestí si 11. septembra večer prišli vypo-
čuť desiatky Košičanov. Bola to unikátna rozlúčka 
s letom.

<<
JUDR. Jozef KIRST MUDr. Róbert ROLAND MUDr. Judita ONDREJKOVÁ
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Komisia kultúry, školstva a športu poctivo vyberala jednotli-
vých umelcov na najväčšie letné podujatie. Zámerom bolo dať 
šancu aj mladým talentom z umeleckých škôl, priniesť kultúru na 
historické miesto a originálne spríjemniť obľúbené sobotné pre-
chádzky a nákupy čerstvej zeleniny a ovocia, či stretnutia pri káve 
s priateľmi.

Po vydarenom koncerte harfi stky Zsofi e Szabó z Konzervatória 

■ Živé koncerty na trhu na Dominikánskom ná-
mestí v priestore pri vchode do najstaršieho kostola 
a DKC Veritas prinieslo tohtoročné Staromestské 
kultúrne leto 2020.

udalosť

STAROMESTSKÉ KULTÚRNE LETO 20

Trh sa stal srdcom Košíc



9STAROMESTSKÉ  LISTY  2 | 2020

na Timonovej ulici v Košiciach, ľudia nadšene tancovali na kon-
certe multižánrovej cimbalovej kapely SILBAND. Temperamentní 
muzikanti odpálili v netradičnom prevedení hity svetových hviezd 
(Michael Jackson, Led Zeppelin, ACDC, Beatles).

S vlastnými cover verziami slovenských, českých, ale aj zahra-
ničných skladieb sa predstavila košická amatérska formácia FUN-
NY BAND, ale i Timolatino – muzikantské duo otca a dcéry Pet-
ra a Martiny Timkovcov, ktorí zahrali a zaspievali známe svetové 
skladby.

Potešili aj páni z Retro Dixielandu s tradičnm jazzom, očarila 
skupina dobovej hudby PATRIA, ktorá má vo svojom repertoári 
skladby zo stredovekých a renesančných zborníkov. Výnimočnosť 
skupiny spočíva v unikátnych dobových nástrojoch, na ktorých 
hrajú (ninera, kobza, gajdy, tárogáto, darbuka).

Žilky rozihrala ženská spevácka skupina FORTUNA POPROČ 
a veľkým prekvapením pre deťúrence bolo predstavenie Bábkové-
ho divadla v Košiciach s hrou Guľko Bombuľko.

Staromestské kultúrne leto 2020 uzavreli Lilly & Moni – dve 
mladé, talentované dievčatá, ktoré vo vlastných aranžmánoch 
interpretujú prevažne popové skladby s prvkami jazzu, soulu 
či funku. 

Myšlienka starostu Igora Petrovčika podporiť v ťažkej dobe tra-
dičných remeselníkov a zároveň umožniť návštevníkom vidieť ich 
kumšt na vlastné oči odštartoval úspešnú spoluprácu MČ Staré 
Mesto s Regionálnym centrom Ústredia ľudovej umeleckej čin-
nosti (ÚĽUV) v Košiciach.

Nadšené publikum i pozitívne reakcie ľudí potvrdili, že uspo-
riadať Staromestské kultúrne leto na Dominikánskom námestí 
bol dobrý nápad.                                                                                             (ren)

udalosť

bboll dodoobbrbrýý ý ýýýýýýýýý ánánápapap dd.d.d                     

020 NA DOMINIKÁNSKOM NÁMESTÍ
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Čo sa v minulom roku urobilo
Správanie sa prostitútok na uliciach v blízkosti stavebnej prie-

myslovky a Mestského parku otravovalo a znepríjemňovalo život 
tamojších obyvateľov neprípustným spôsobom. 

„Zorganizovali sme už niekoľkokrát komplexné vyčistenie lo-
kality od použitých kondómov, prázdnych fl iaš od alkoholických 
nápojov a množstva odpadkov, ktoré po nich ostávajú v blízkosti 
obytných domov,“ hovorí starosta Igor Petrovčik.

Mestská polícia Stanica Stred bola prostredníctvom svojho ve-
liteľa vyzvaná, aby častejšie v lokalite hliadkovala a legitimovala 
ženy, stojace na chodníkoch, keďže existuje podozrenie, že sex za 
peniaze ponúkajú aj mladistvé. 

Efektívnym riešením sa javilo namontovanie množstva kamier 
na budovy na dotknutých uliciach, ktoré odradia nielen prostitút-
ky, pasákov, ale aj veľakrát ctihodných občanov, ktorí do lokality 
prichádzajú v luxusných autách za účelom predajného sexu. 

„Bol som presvedčený, že obavy, že ich možno zaberie priemy-

selná kamera mestskej časti, budú určite dostatočne odstrašujúce 
a keď nebude zákazníkov, nebude ani dôvod postávať na uliciach 
a problém časom zmizne sám,“ dodáva starosta.

Mestská časť Staré Mesto uspela v minulom roku s projektom 
rozšírenia kamerového systému v mestskej časti. Získané pro-
striedky v objeme 36 461 eur využila na uliciach Löffl  erova, Thur-
zova a Jiskrova, kde už bolo inštalovaných 5 kamier s pripojením 
na pult Mestskej polície. 

Problémy robia na Masarykovej pri škole
Prostitútky sa z lokality pri stavebnej priemyslovke stiahli, ale 

presunuli sa na iné ulice. „Najviac nás trápi ich postávanie na 
Masarykovej ulici v blízkosti základnej školy. Vďaka dobrej spolu-
práci s jej riaditeľom pánom Radoslavom Lukácsom a mestskou 
i štátnou políciou, sa darí predajné ženy vytlačiť z ulice,“ vysvetľuje 
Petrovčik.

Zmenia poslanci zákon? Pomôžu ďalšie kamery?
Zdôrazňuje, že veľa iných možností v súčasnosti nemá, pretože 

stáť na ulici trestné nie je. Aby mohla represívne zasiahnuť štátna 
polícia, musel by sa zmeniť trestný zákon v Národnej rade SR. 

„A práve preto zvoláme v krátkom čase stretnutie všetkých Ko-
šičanov, ktorí sú poslancami parlamentu, aby sa prišli pozrieť na 
situáciu v Starom Meste a pomohli aj legislatívne vyriešiť prob-
lém, ktorý už 20 rokov trápi občanov v tejto lokalite.“ 

Ak by sa prostitúcia na uliciach stala trestným činom, štátna 
polícia bude mať možnosť pokutovať, čo dnes nemôže. „Hoci koro-
na kríza má len málo pozitív, v tejto oblasti si ju ľudia pochvaľujú, 
pretože najagresívnejšie a najhlučnejšie prostitútky, ktoré svoje 
služby ponúkajú aj krikom a otravovaním mužov na parkovisku 
a vzbudzujú svojim chovaním a vyzývavým oblečením verejné 
pohoršenie, pochádzajú z Maďarska a po zavretí hraníc do Košíc 
nechodia.“ 

Starosta dodal, že aj na Masarykovu chce v dohľadnom čase in-
štalovať ďalšie kamery v prípade, že sa mu podarí uspieť v podob-
nej výzve ako v minulom roku.                                             

(ren)

■ Problém pouličnej prostitúcie v Mestskej časti Sta-
ré Mesto v lokalite od železničnej stanice popri Pošte 2, 
trápi občanov už vyše dvoch volebných období.

<<Prostitútky migrujú ďalej od kamier

<<Skrášľujeme mestskú časť

Pribudlo 14 nových 
lavičiek
Aby sa vám v Starom Meste komfort-

nejšie žilo, inštalovali sme tri nové lavič-
ky na ulici Laca Novomeského, dve pred 
hviezdicou na Československej armády, 
dve lavičky sa opravili na crossfi tovom ih-
risku na Jakobyho ulici a dve nové lavičky 
boli umiestnené vo dvore obytného domu 
Masarykovej kolónie. Ďalších päť lavičiek 

bude osadených podľa dohody s poslanca-
mi v rôznych lokalitách.

Radnicu skrášľujú 
kvety i lavička
Starosta Igor Petrovčik dohodol s ria-

diteľkou Správy mestskej zelene nový, lo-
gický systém kosby, na Dominikánskom 
námestí pribudlo 15 väčších i menších kve-
tinových košov a pred budovou staromest-
skej radnice bohatá kvetinová výzdoba 
i lavička na odpočinok pre občanov.

Rozmiestnili sme 
ďalšie betónové koše
Teší nás, že k 9 betónovým košom, ktoré 

sme rozmiestnili vo februári v rôznych lo-
kalitách mestskej časti, pribudlo v lete ďal-

ších 6 a to na rohu Strojárenskej a Hviezdo-
slavovej, na ČSA 21, na Námestí Laca 
Novomeského a ČSA 14, na rohu Vojenskej 
a Škultétyho a na Masarykovej 8. Pokračo-
valo sa vo výmene nových košov na psie 
exkrementy a na Vojenskej sa na žiadosť 
občanov zrušil oplotený výbeh pre psov.

Nové nátery na plôtikoch
Aj malé detaily vytvárajú dobrý celko-

vý dojem. Po rokoch sa nového farebného 
náteru dočkali aj plôtiky na uliciach Ha-
viarska, Alvinczyho, Lomená a hneď vyzerá 
prostredie okolo obytných domov estetic-
kejšie. Natierali sme plôtiky i stĺpiky aj na 
rôznych miestach Kuzmányho sídliska. 

Text a foto: (ren)

Veľa zelene, kvetov a komfort 
pre občanov patrí k prioritám 
súčasného vedenia MČ Staré 
Mesto a poslancov. 

Foto: 
FB STOP PROSTITÚCII 

V MČ STARÉ MESTO
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šport

„S radosťou som privítal možnosť zapojiť sa do projektu Active 
Life Spoznaj behom MČ Staré Mesto, v ktorom sa spája zdravie, ra-
dosť i poznávanie originálnych zákutí najkrajšej mestskej časti. Štart 
na legendárnom Dominikánskom námestí v srdci Starého Mesta 
s vysvieteným najstarším kostolom vytvoril úžasnú kulisu vydarenej 
športovej akcie,“  povedal starosta Igor Petrovčik, ktorý je aktívny 
športovec a trať zabehol spolu s poslancami Petrom Gacíkom i Mi-
chalom Djordjevičom. 

Viac ako 350 bežcov privítal aj „kráľ“ Staromestského kráľov-
stva známy starožitník a lokálpatriot Karol Linhart. Ocenil, že „Sta-
romestské kráľovstvo“ naplno žije a spolu s MČ Staré Mesto všet-
kých pozýva na pravidelné Staromestské burzy starožitností vždy 
v piatok pred prvou nedeľou v mesiaci pri Urbanovej veži.

Bohatá tombola s množstvom atraktívnych cien (vstupenky 
do divadla odovzdával generálny riaditeľ Štátneho divadla Košice 
Ondrej Šoth osobne), ale i plné košíky čerstvého ovocia a zeleniny, 
knihy Staromestské poviedky, či pamätné medaily starostu bežcov 
motivovali k výkonu a potešili.

Za bohaté, kulinársky vyšperkované pohostenie ďakujeme 
úžasným gastro prevádzkam zo Starého mesta - špeciálne Bulli 
Kebab, Koshi Sushi, zmrzlinárskej famílii Rudepiovcov, ktorí prišli 
z chorvátskeho Splitu a ich cukráreň pri bývalom Tescu sa teší veľ-
kej obľube, Pivovaru Golem za skvelé kvasinkove pivo, Pivární Do-
minik za kofolu, Pojazdnej kaviarni Dáme kávu za skvelú kávičku. 
Ďakujeme i šikovnej študentke Ester Tomajkovej z Lekárskej fakul-
ty UPJŠ za promptne zorganizovanie merania tlaku športovcom. 

Všetkým bežcom, Tomášovi Gállovi, organizačnému štábu 
z ACTIVE LIFE, dídžejom, správcom trhu, Dominikánom a každému, 
kto priložil ruku k super vydarenej akcii ešte raz ďakujeme.     

 (ren)

■ Všetci sa zhodli: Bola to vynikajúca akcia. Super 
atmosféra, úžasné prostredie, perfektné počasie, tom-
bola, trať i muzika.

<<Spoznaj behom Staré Mesto: 
Rekordný počet nadšencov na trati

Družstvo BLACK STREET obhájilo
Staromestský streetballový pohár

V sobotu 8. augusta 2020 sa na „Pajorke“ 
uskutočnil druhý ročník športového podu-
jatia Staromestský streetballový pohár. Or-
ganizuje ho Košická streetballová liga (KSL) 
v spolupráci s MČ Košice-Staré Mesto. Teší 
nás, že záujem o pohár oproti minulému 
roku výrazne stúpol. Kým vlani sa prihlási-
lo šesť tímov, tentoraz si prišlo zmerať sily 
rovných 10 družstiev. Jeden mančaft dora-
zil až z Rimavskej Soboty, ďalší chlapci prišli 
z Humenného. Exotikou bolo družstvo Koza-
ki, zložené z Ukrajincov, ktorí žijú a pracujú 
v Košiciach. Opäť sme mali jeden ženský tím 
(Tri bandurky) a baby bojovali ako o život, ani 
favoritom to nedali zadarmo. Spomedzi ex-
traligistov si zahral košický odchovanec Filip 
Tchúr, aktuálne obliekajúci dres tímu Spišskí 
Rytieri. Z kádra niekdajšieho vicemajstra ex-
traligy KB Košice sa predstavili Branislav Já-
ray a Dávid Matys. 

Favoritmi turnaja boli podľa papierových 
predpokladov Black Street a Vikings, zložené 
z bývalých či súčasných extraligistov a dlho-
ročných hráčov KSL. Oba tímy prešli základ-
nými skupinami bez problémov a narazili na 

seba v záverečnom fi nále. Vo vyrovnanom 
a dramatickom zápase zvíťazili Black Street 
16:12 a obhájili vlaňajšie prvenstvo. V súboji 
o tretie miesto uspeli ukrajinskí Kozaki, ktorí 
zdolali nádejných basketbalistov hrajúcich 
pod prezývkou Igiho chlapci 7:4. Filip Tchúr 
sa počas pohára predviedol niekoľkými efekt-
nými smečmi i ťažkými trojkami a zaslúžene 

získal ocenenie Najužitočnejší hráč turnaja. 
Športovcov prišiel povzbudiť aj starosta Igor 
Petrovčik a poslanci Peter Gacík, Magdaléna 
Galdunová a Martin Konečný.         

MARTIN KONEČNÝ

■■■

Poslanec MČ Košice-Staré Mesto 
Martin Konečný (vľavo) a Peter Berinšter 

z organizačného tímu KSL spolu s Martinom Lecom 
(v strede), členom známej slovenskej freestylovej 

skupiny Hands Up Crew. 

Víťazné družstvo turnaja.
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<< Novinky v Starom Meste 

Paradajky od Laca Jágra chutia znamenito

Račkov park ožil kávou 
i ochutnávkami

Vôňa kávy, vydarená ochutnáv-
ka pív malých pivovarov s prí-
jemnou muzikou a množstvo 
spokojných ľudí, ktorí ocenili 
nápad kaviarničky Nikolety 
Ripcsuovej z DameKavu a sta-
rostu Igora Petrovčika na ožive-
nie Račkovho parku na Komen-
ského ulici s charakteristickou 
výsadbou levandule. Minimál-
ne do konca babieho leta si v 
tejto lokalite môžete posedieť 
pri kávičke a v budúcej letnej 
sezóne sa chystajú ďalšie zaují-
mavé akcie pod holým nebom.
Tlačíme na vylepšenie 
parkovania
V záujme zlepšovania parkova-
cích možností pre občanov MČ 
Staré Mesto pozval starosta na 
rokovanie zástupcu riaditeľa 
ma gistrátu a šéfa parkovania 
JUDr. Petra Kaščáka, s ktorým 

prejednali nutnosť vyznačenia 
čiar na státie aút a to priorit-
ne na uliciach Masarykova, 
Branisko vá na rampovom par-
kovisku na Kasárenskom ná-
mestí pri kine Úsmev, parkovis-
ku pred ubytovňou na Bajzovej 
5, parkovisku pri Pošte Košice 
aj s opravou povrchu, na Sen-
nom trhu a priestore okolo, na 
Slovenskej jednoty pozdĺž byto-
vých domov 38 až 48.
Radosť na Jiskrovej ulici

Občania z Jiskrovej ulice sú 
po rokoch sťažností konečne 
spokojní! Tešíme sa, že sme im 
urobili život krajším opravou 
rozbitého vjazdu do dvora, kto-
rý je dnes komfortne vyasfalto-
vaný.
Prepadnuté parkovisko 
na Hradbovej už hotové
Z dôvodu havarijného stavu, 
ktorý vznikol na Hradbovej ako 
následok doslova kuriózne-

ho prepadnutia parkovacieho 
miesta bolo nutné odbornými 
sondami zistiť, či nedôjde k 
úniku plynu a deštrukcii ďal-
ších parkovacích miest a za-
bezpečiť opravu a prinavráte-
nie parkovacieho miesta do 
užívania schopného stavu, čo 
sa aj stalo.
Farmársky trh a Mame 
market  mali úspech
V zvyšovaní príjmov na trhovis-
ku na Dominikánskom námestí 
prispeli aj dve nové podujatia 
– Farmársky trh, na ktorom sa 
ponúkali mäsové a mliečne vý-

robky z dvora a Mame market, 
ktorý prezentoval produkty 
a výrobky košických, ale i slo-
venských dizajnérov. V orga-
nizovaní podobných podujatí 
chceme pokračovať. 
Spolupráca s otcom 
Petrom Gombitom

MČ Staré Mesto odštartova 
spoluprácu s Charitným do-
mom Sv. Alžbety na Bosákovej 
ulici a spoločnosťou Integra – 
sociálnym podnikom nezisko-
vého združenia Oáza – Nádej 
pre život kňaza Petra Gombitu 
v Bernátovciach. Ľudia, ktorí 
sa ocitli na okraji spoločnosti 
a potrebujú našu pomoc, sa 
takto aktívne zapájajú do ži-
vota, znovu získavajú pracovné 
návyky. Pomohli pri kosení ve-
rejných priestranstiev v mest-
skej časti, maľovaní a uprato-
vacích prácach.

Text a foto: ren

V skleníkoch i na poli s pýchou ukazuje 
svoje nádherné voňavé paradajky a pap-
riky, ktoré už ľudia poznajú podľa chuti. 
Okrem toho pestuje i uhorky, koreňovú ze-
leninu a cviklu.  

„Každá jedna paradajka, či paprika, kto-

rá sa vám podarí vypestovať bez použitia 
škodlivých chemikálií, je dnes malým zázra-
kom a dôkazom úspechu. Domáce chutia 
najlepšie,“ hovorí Laco Jáger, ktorý predáva 
na stole 27 a spoznáte ho podľa toho, že ho 
počuť široko ďaleko.

S manželkou sa veru nenudia, Ladislav 
totiž popri starostlivosti o skleníky i pole 
chodí stále do práce v elektrárni Vojany 
a manželka sa stará o chorú mamu. Vycho-
vali spolu tri deti a Bohu ďakujú za syna, 
ktorý prežil ťažký úraz. Dnes ako vyštu-
dovaný prírodovedec pracuje v Slovenskej 
akadémii vied. A rodičia sú naň právom 
hrdí.

So šibalským úsmevom Laco prezra-
dí, že starožitný voz, ktorý je pamiatkou 
na starých rodičov, sa zachoval len vďaka 
tomu, že ho dedo pred skonfi škovaním 
schoval v stodole pod senom, riskujúc 
mastnú pokutu, ba až väzenie.

Hoci uznáva, že pestovanie je tvrdá dri-
na a zárobky sa jej zďaleka nevyrovnajú, 
bez pôdy by už žiť nedokázal. Pestovanie je 
jeho hobby a relax v jednom.

Reportáže so skutočnými pestovateľ-
mi, ktorí predávajú svoju úrodu na Starom 
pľaci, natáča pravidelne šéf správy trhu 
a kultúry na Miestnom úrade MČ Staré 
Mesto Ján Spišák. Ak chcete byť informo-
vaní, sledujte nás na FB TRH Dominikán-
ske námestie Košice ONLINE.                 (ren)

■ V rodine Jágrovcov majú lásku k pôde a pestovaniu zeleniny doslova 
v génoch. Aj pradedo a dedo patrili k známym pestovateľom v regióne, 
Ladislav Jáger z Budiniec blízko ukrajinskej hranice chodí predávať na 
(Starý pľac) v Košiciach už neuveriteľných 31 rokov.

Foto: Ján Spišák

PREDSTAVUJEME PESTOVATEĽOV ZO STARÉHO PĽACU
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Vymaľovaná školská jedáleň, umyvárky i WC, ale aj komplex-
ná rekonštrukcia prístavby, kde sa triedi odpad, tri nové stojany 
na bicykle, vymenené pracovné stoly v kuchyni za nerezové – to 
sú novinky, ktoré nám predstavila riaditeľka MŠ Hrnčiarska 1 Eva 
Farkašová. 

V MŠ na Jarnej 4 na deti čakal kreatívne zmenený školský dvor, 
prezradila nám riaditeľka Dagmar Dvorská. Škôlkari sa tešili z kú-
tikov rôznych námetov – envirodomčeku, domčeku pre malých 
námorníkov a dievčatká z domčeku v štýle Candy s kuchynkou. 
Rodičia na brigáde pretierali lavičky, maľovali ploty, vysadili sa 
kvetinové záhony a chystá sa i bylinková záhrada.

„Nová maľovka, nová preliezka na ihrisku, nová práčka so su-
šičkou, akvárium s rybičkami i nové rolety a koberčeky prispejú 
k väčšiemu komfortu detí, ktoré navštevujú MŠ Park Angelinum 7,“ 
vymenovala najdôležitejšie novinky riaditeľka Dana Harvanová.

Doplnili sme hračky a učebné pomôcky, vymaľovali kabinet te-
lesnej výchovy, hlási riaditeľka MŠ Tatranská 23 Iveta Hnidiako-
vá. Dodáva, že zrekonštruovali a natreli hracie zariadenia v areáli 
školského dvora, na ktorom odstránili tie, ktoré už neslúžili deťom 
a zbytočne zavadzali.

Nový detský nábytok v dvoch triedach, nový nábytok v kuchyn-
kách, športové preliezačky na školskom dvore, vymaľovaný plot 
a vysadené kríky a stromy, vymenovala novinky riaditeľka MŠ Zá-
dielska 4 Lucia Lukácsová. 

Ani v MŠ Rumanova 4 v lete nezaháľali, vymaľovali triedy i celú 
kuchyňu, opravili lavičky i pieskovisko, upratali dvor. „Hneď je 
v škôlke krajšie,“ teší sa riaditeľka Eva Pačaiová.                           

(ren)
Foto na strane: Pavel KOŠÍK

<< Staromestské škôlky 
vynovené ako z rozprávky

■ Šesť materských škôlok v zriaďovateľskej pô-
sobnosti MČ Staré Mesto otvorilo v septembri svoje 
brány. Deťúrence privítali mnohými vylepšeniami a 
novinkami v triedach i na dvoroch. Nie nadarmo pat-
ria k najkrajším a najobľúbenejším v meste.

MŠ Tatranská MŠ Park Angelinum

MŠ Rumanova

MŠ Zádielska

MŠ Jarná

MŠ Hrnčiarska
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Potulky po Košiciach len pre nás

Nastala „doba rúšková“, náročná pre seniorov

<<
Obyvateľom našej najkrajšej mestskej časti je aj Milan Kolcun, 

najznámejší sprievodca turistov nielen v Košiciach, ale vari na ce-
lom Slovensku. Už roky každý mesiac sprevádza záujemcov o his-
tóriu nášho mesta po jeho rôznych zákutiach a objektoch, vždy 
pripraví zaujímavú tému s pútavým výkladom. Starosta MČ Staré 
Mesto Igor Petrovčik prišiel s nápadom ako spestriť v rámci mož-
ností život seniorom – členom denného centra, ktoré bolo ešte 
zatvorené, a dohodol s Milanom Kolcúnom na 6. augusta mimo-
riadne potulky po Košiciach, tentoraz po Hlavnej ulici. Množstvo 
legiend a „pikošiek“ z histórie seniorov zaujalo.                                          (kč) 

Generácia seniorov zažila už všeličo 
– tí najstarší dokonca ešte vojnové časy 
a oslobodenie, aj Február 1948, budova-
teľské nadšenie, výstavbu Východoslo-
venských železiarní, prudko sa rozširujúce 
mestá o nové sídliská i August 1968. Bolo 
toho dosť. A nakoniec v roku 2020, vraj 
magickom, seniori dostali možnosť zažiť aj 
„dobu rúškovú“. 

My, v Dennom centre seniorov MČ Koši-
ce - Staré Mesto, sme si začiatkom marca už 
prehrabávali šatník na spoločenské popolud-
nie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, 
ktoré pre nás pripravovalo vedenie mestskej 
časti a úradu, keď tu zrazu prišla stopka. Pre 
pribúdajúci počet chorých na COVID-19 sa ži-
vot na Slovensku takmer zastavil.

Na nedostatok rúšok sme ihneď vymysle-
li riešenie – viaceré seniorky vytiahli šijacie 
stroje, od známej získali strih a obšili rúška-
mi najprv rodinu a potom aj kamarátky. 
Starosta mestskej časti Igor Petrovčik vytu-
šil tento potenciál našich členiek a oslovil 
predsedníčku samosprávy DCS Máriu Rie-
sovú i mňa, či by boli naše zručné seniorky 
ochotné pomôcť a šiť rúška aj pre ostatných. 
Materiál zabezpečí a doručí. Nuž sme si sad-
li k telefónom a zakrátko sme mali zoznam 
mien ochotných - Anna Naštová, Ľudmila 
Drenčáková, Eva Fedorová, Darina Fitzová, 
Jana Mašlejová, Emília Bučková, Etela Diani-
šová a Irena Siryová. 

Naše členky a aj ostatné dámy, ktoré 
šili, šili a šili rúška pre ostatných, násled-
ne v máji potešilo pozvanie pána starostu 

do radničnej sály, kde k slovám ocenenia 
a vďaky pridal ružu. Za stovky, ba až tisíce 
rúšok. Rekordérkami boli Zuzana Tegdová 
z Múzea Vojtecha Löffl  era a Anna Naštová 
z Denného centra seniorov.       

My, seniori, sme ťažko niesli predovšet-
kým izoláciu (dokonca aj od vlastných detí 
a vnúčat) v záujme ochrany nášho zdravia. 
Televízor, mobil ani internet nenahradí osob-
ný kontakt. Preto sme sa tešili na uvoľnenie 
opatrení, na možnosť opäť vyjsť medzi ľudí, 
na kultúru, koncerty na Dominikánskom 
námestí i v mestskom parku, na nákup na-
príklad na pľaci, na znovuotvorenie športo-
vo-relaxačného centra, plavárne a nakoniec 
aj denného centra. 

Žiaľ, nárast počtu infi kovaných vystríha 
pred pocitom, že všetko zlé už máme za se-
bou. Opäť núti k disciplinovanosti, ale nie 
k totálnemu pesimizmu. Neotravujme si 
navzájom život, potešme sa aj z maličkostí. 
Usmievajme sa, aj keď nám ústa nevidno. 
Tak aspoň očami. „Doba rúšková“ sa ešte 
neskončila…                                   

Katarína ČIŽMÁRIKOVÁ,
koordinátorka denného centra seniorov  

Táto zberateľka, dnes už v seniorskom 
veku, rástla vo výtvarne veľmi zaujíma-
vom prostredí. U nich doma sa stretávali 
známi košickí umelci – Löffl  er, Grotkovský, 
Majkut a Feld. Klára Samuelisová pôsobi-
la ako pedagogička v ĽŠU i na Technickej 
univerzite, založila na ZUŠ Bernolákova 
v Košiciach výtvarný odbor. Sklo a jeho 
rôznorodosť ju fascinovali mnoho rokov. 
Ale až pred 15 rokmi ho začala aj zbierať. 

„Zaujímavé kúsky som hľadala u známych, 
na blšáku, v záložniach,“ hovorí. Dnes má 
vo svojej zbierke okolo 600 kusov rôznych 

váz, tanierov, likérových súprav, posta-
vičiek a vo väčšine pozná aj ich autorov, 
mnohých z Čiech.                                           (ka)

Výstava Pohľady cez sklo nadchla i zabavila

Rekordérka v šiti rúšok Anna Naštová si 
rúško dala dole len kvôli pamätnej fotke.

naši seniori

Keďže členkám a členom nášho 
denného centra seniorov bolo už 
doma otupno, voľba padla na 
návštevu výstavy „Pohľad cez 
sklo“ v Slovenskom technickom 
múzeu, kde si pozreli nádher-
né exempláre zo zbierky Kláry 
Samuelisovej, ktorá ich osobne 
sprevádzala. 
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Zapojte sa do 
výtvarnej súťaže

Záleží nám na rozvíjaní kreativi-
ty detí, školákov, stredoškolákov, ale 
i dospelých a seniorov. Ak radi kreslíte 
a maľujete, Komisia kultúry, školstva 
a športu vás s radosťou pozýva zapojiť 
sa do novej výtvarnej súťaže, ktorej vy-
vrcholením bude výstava víťazných prác 
v Múzeu Vojtecha Löffl  era, ktorého zria-
ďovateľom je MČ Košice – Staré Mesto. 
Súťaž je určená pre všetkých, bez obme-
dzenia veku a súťažiť sa bude v piatich 
kategóriach od škôlkarov cez školákov, 
stredoškolákov až po dospelých. Témy 
i prihlášku máte na www. kosice-city.sk.
Ak sa chcete poradiť, píšte na e-mail: 
kultura@kosice-city.sk. Termín uzávier-
ky súťaže je november 2020. 

Súťaž Slovo bez hraníc
prebehne v novembri

Už 24. ročník obľúbenej celomest-
skej súťaže v prednese poézie a prózy 
sa uskutoční v dňoch 23. a 24. novem-
bra 2020.

Malí i veľkí, deťúrence zo škôlok, ale 
aj školáci, stredoškoláci, či seniori, kto-
rí milujú literatúru a nezabudli, že nie 
mobily, ale knihy sú zdrojom múdrosti, 
fantázie a rozvíjania slovnej zásoby. 

Termín uzávierky súťaže je stano-
vený na 13. november 2020. Prihlášku 
nájdete na webovej stránke MČ Košice 
- Staré Mesto  www.kosice-city.sk, kde 
budú uverejnené aj pozvánky s harmo-
nogramom. Ak sa chcete poradiť, píšte 
na e-mail: kultura@kosice-city.sk.

Ivana JAROŠÍKOVÁ

NEPREHLIADNITE

VÝSTAVA PLATÓ CREATIVE 
CLASH - REDEFINITION
15. október 2020
Kurátorka výstavy: Sláva Hriadelová

Inštalácia je kurátorským výberom no-
vých foriem komunikácie a vizuálnej pre-
zentácie módy. Súčasťou výstavy budú aj 
workshopy určené študentom dizajnu, ale 
môžu napomôcť aj návrhárom orientovať 
sa v nových trvalo udržateľných mate-
riáloch. Program je zacielený na komunitu 
budúcich dizajnérov, študentov stredných 
umeleckých škôl, návrhárskych škôl a štu-
dentov dizajnu. Výstava je určená aj širokej 
verejnosti, keďže veľký „reset“ v záujme 
životného prostredia a dôstojnej práce, či 
transparentnosti, môžeme začať vo vlast-
nom prístupe k odievaniu.

Projekt je postavený na princípoch po-
treby absolútnej zmeny v procese dizaj-
nérskej tvorby práve v implementácii na 
cirkulárnu ekonomiku, čiže ekonomický 

model eliminujúci plytvanie a obnovujúci 
cenné zdroje s minimom odpadu a dopadu 
na životné prostredie. 

FRANTIŠEK BLAŽO, 
MARKO BLAŽO, 
KATARÍNA TEKEĽOVÁ BLAŽOVÁ
26. november 2020
až 10. január 2020
Výstava novej tvorby ale aj prierez tvorbou 
umeleckej rodiny Blažových.
Kurátor: Vladimír Beskid

Múzeum Vojtecha Löfflera 
pripravuje:

■
■
■

Koncepcia Kabinetu kuriozít je založe-
ná na autorských skúmaniach súvisiacich 
s jeho prebiehajúcim doktorandským 
štúdiom na Fakulte umení Technickej uni-
verzity v Košiciach. Venuje sa skúmaniu 
sochy z pozícii súčasných fi lozofi ckých 
a umeleckohistorických teórií ako je ob-
rat k objektu (Object Turn), objektovo 
orientovaná ontológia a špekulatívny re-
alizmus. Pre tieto tendencie je príznačná 
nová citlivosť, zmena perspektív zažitého 
nazerania a pohyb po nepreskúmaných 
terénoch, v nových prostrediach a sna-
ha prekračovať bežne vytýčené hranice 

pojmov a poznávania. Názov výstavy od-
kazuje k fenoménu tzv. Wunderkammer, 
v ktorých sa zhromažďovali objekty naj-
rôznejšieho druhu - od umeleckých diel, 
cez prírodniny, bizarnosti, hračky prírody, 
relikvie a podvrhy. 

Predstavovali predobraz muzeálnej 
expozície, zárodky vedeckého nazerania 
na svet a pokus pochopiť a obdivovať 
univerzum v jeho komplexnosti. V sú-
časnom zložitom a globalizovanom sve-
te, predstavujúcom ťažko pochopiteľné 
a neprehľadné sústavy hyperobjektov, 
predstavuje Kabinet kuriozít metaforu 
poznávania a fascinácie utváraním a od-
krývaním nových vzťahov medzi objekt-
mi a subjektmi.

Autor v expozícii pracuje s priestoro-
vými dielami (sochy a objekty), plošnými 
dielami i intermediálnymi realizáciami 
s cieľom vytvoriť unikátny enviroment, 
refl ektujúci novú senzibilitu voči prírode 
a tematizujúci tribalizmus, prienik civili-
zácie do prírody, stret kultúr, hybridizáciu 
prostredí či Cargo kulty. 

Michal Machciník je absolvent (2015) 
magisterského štúdia na Technickej uni-
verzite v Košiciach (Ateliér slobodnej kre-
ativity 3D, Vedúci ateliéru: prof. Juraj Bar-
tusz, akad. sochár, Vedúci magisterskej 
práce: doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, 
ArtD.). Od roku 2016 je na košickej Fa-
kulte umení doktorandským študentom, 
jeho školiteľom je školiteľ: prof. PhDr. Pe-
ter Rónai, akad. mal.

Kurátor výstavy: Peter Megyessy
Výstava v Múzeu Vojtecha Löffl  era

na Alžbetinej 20 trvá do 11. 10. 2020

Košický sochár Michal Machciník
láka na Kabinet kuriozít

■ Výstavný projekt predstavu-
je výber z aktuálnej tvorby ko-
šického sochára Michala Mach-
ciníka (1989).

<<
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z dôvodu administratívnych zmien, ktoré súvisia 
s ochranou osobných údajov vás môže starosta 
mestskej časti Košice-Staré Mesto pozvať na sláv-
nosť pri príležitosti vášho životného jubilea len 
v prípade, že mestskej časti udelíte súhlas na 
spracovanie vašich osobných údajov na účely evi-
dencie jubilantov v konkrétnom roku. 

V prípade záujmu o zúčastnenie sa na sláv-
nosti s kultúrnym programom a darčekom, 
dajte nám vedieť. Je potrebné, aby ste vyplnili 
a podpísali formulár, ktorý nájdete na stránke 
www.kosice-city.sk alebo ho prídete vyplniť osob-
ne na úrad, kde vám ho vytlačíme. 

Radi by sme aktuálne zablahoželali jubilantom, ktorí sa narodi-
li v čase od 1. marca  do 31. decembra. To znamená, ak ste dosiahli
jubilejný vek 70, 75, 80, 85, 90 a viac, príďte vyplniť formulár osobne 
alebo si ho vytlačte zo stránky www.kosice-city.sk a vyplnený zašlite 
poštou na Miestny úrad MČ Košice-Staré Mesto, Oddelenie kultúry, 
Hviezdoslavova č. 7, 040 34 Košice, prípadne podpísaný naskenujte 
a pošlite mailom na adresu: kultura@kosice-city.sk. 

Pozvánku s presným termínom slávnosti vám zašleme. 

„Čas ráta roky v človeku 
a ladí v ňom struny
pre ľudskú pieseň odvekú
pre život šťastia plný…“

Milí jubilanti,

inzercia
oznamy

<<2,30 
             

0911
0917
0949

už od

€

            

OSOBNÁ TAXISLUŽBA - NÁKLADNÁ DOPRAVA - ROZVOZ TOVARU

PRIJMEME VODIČOV

Milí rodičia,
z dôvodu administratívnych zmien, ktoré súvisia s ochranou 
osobných údajov vás môže starosta mestskej časti Košice-Staré 
Mesto pozvať na slávnosť privítanie dieťaťa do života len v prípa-
de, že mestskej časti udelíte súhlas na spracovanie vašich osob-
ných údajov a údajov dieťaťa na účely evidencie. 

V prípade záujmu o zúčastnenie sa na slávnosti s kultúr-
nym programom a darčekom, dajte nám vedieť. Je potrebné, 
aby ste vyplnili a podpísali formulár, ktorý nájdete na stránke 
www.kosice-city.sk

Aktuálne chceme privítať detí narodené v období od 1. janu-
ára 2020 do 30. septembra 2020. Vyplnený a podpísaný formu-
lár môžete priniesť osobne alebo zaslať poštou na Miestny úrad 

MČ Košice-Staré Mesto, Oddelenie kultúry, Hviezdoslavova č. 7, 
040 34 Košice, prípadne podpísaný naskenujte a pošlite mailom 
na adresu: kultura@kosice-city.sk. 

Pozvánku s presným termínom slávnosti vám zašleme. 

„Každé dieťa sa rodí s túžbou byť milované
a nikdy z toho nevyrastie.“

                                                             Frank A. Clark

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
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vypracuje sa posudok           str. 4 - 5
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 Môžete si zacvičiť 
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M Č  S TA R É  M E S T O 
P O N Ú K A  N A  P R E N Á J O M :

■ Radničnú sálu s kapacitou 
120 miest v budove Miestne-
ho úradu na Hviezdoslavovej 7 
spľňa podmienky pre divadel-
né a koncertné predstavenia. 
Na javisku môžu vystupovať 
účinkujúci.    65 eur/hodina 

■ Sobášnú sieň s kapacitou 80 
miest na Hviezdoslavovej 7 
v Košiciach je vhodná na uspo-
riadanie banketov a podob-
ných akcií.      65 eur/hodina

■ Zasadačku na 1. poschodí 
v budove na Hviezdoslavovej 
ulici 7 s kapacitou 20 osôb.

27 eur/hodina

Radničná sála

POZOR!  DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE


