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Od nešťastnej havárie
električky číslo 6, ku ktorej
došlo 30. októbra 1978, už
uplynulo štyridsať rokov.
Pamätník z dielne výtvarníka
Zbigniewa Nišponského – Gut
už síce od jeho vzniku pred
desiatimi rokmi poznačil čas,
no aktuálne je opravený a do
roka by sa mal zaskvieť v úpl-
ne novom šate.

K osudnému nešťastiu má
umelec zvlášť intenzívny
vzťah, keďže sa v električke
viezla aj jeho neter. „Zhodou
okolností stála vedľa vodičky
a mala šťastie, že to prežila. Už
v tom čase som nosil v hlave
výtvarný nápad, ako by sa to
mohlo spracovať,“ zaspomínal
si výtvarník, ktorý potom po
rokoch uvítal možnosť zapojiť
sa do súťaže o čo najvhodnejší
návrh pamätníka, ktorú vy-
hlásil staromestský úrad.

Slávnostnému vysväteniu a
odhaleniu pamätníka v kerami-

ke 30. októbra 2008 predchá -
dzalo z jeho strany množstvo
náčrtov a niekoľko modelov.

Samotné dielo má rozmery
860 krát 70 centimetrov a je
koncipované ako šikmá plocha.
„Predstavuje šikmú dráhu elekt-
ričky idúcej smerom z Terasy.
Na reliéfe sú zobrazené koľaje,
ktorých jedna časť mieri do bo-
du vykoľajenia a druhá do ne-
známa… Dominujú aj budova

staromestskej Radnice,
znak mesta a stručný
nápis.“

Večná podoba v silumíne
Žiaľ, od vandalov i od

počasia došlo k narušeniu
pamätníka, vznikli trhliny,
ktoré sa naďalej rozširovali
kvôli mrazu a postupne ho
zničili. „Niekoľkokrát som
ho opravoval a aktuálne je v

stave, že môže dôstoj-
ne absolvovať oslavu
40. výročia. Uvedo-
mil som si však, že v
podmienkach, aké panujú
v Košiciach, musí byť vy-
hotovený z iného mate -
riálu. Navrhol som preto
nový z bieleho kovu (silu-
mín – pozn. red.), ktorý by
už nepoškodili vandali ani
mráz,“ objasnil nám Z. Ni-
šponský – Gut.

Na samotnom pamät-
níku pribudne veža Kal-
várie, ktorá bola nemým

svedkom nešťastnej udalosti a
podstavec bude vyšší pre
prípadný podrobnejší popis.
Uvádzať mená obetí umelec
rozhodne neodporúča. „Po-
trebné bude skultúrniť aj blízke
okolie a verím, že vynovený
pamätník sa do roka zaskvie v
novej a snáď i večnej podobe. S
Katedrou metalurgie železa a
zlievárenstva Technickej univer-
zity je dohodnuté, že ho budú
odlievať.“

Prilepšíme seniorom
V porovnaní so zahraničím sú slovenské dôchodky

naozaj biedne, čo si naši seniori, ktorí celé roky tvrdo
pracovali, nezaslúžia. Aj preto v nedávnej minulosti
staromestská časť finančne prispievala svojim senio-
rom s najnižšími dôchodkami pred veľkonočnými a
vianočnými sviatkami. Z dôvodu zmeny VZN o po-
skytovaní príspevku sa v minulom období okruh pri-
jímateľov výrazne znížil. V snahe vylepšiť finančný
rozpočet staromestských seniorov a pritom nezaťažiť
rozpočet mestskej časti pre nich pripravilo jej vedenie
STAROMESTSKÚ KARTU VÝHOD. Vďaka nej si
budú môcť vo vybraných prevádzkach a podnikoch
uplatňovať 5 až 25% zľavu na tovar a poskytované
služby.

Zoznam prevádzok a zariadení, ktorý sa bude priebež -
ne rozširovať, bude k dispozícii na sekretariáte  starostu.

Kartu výhod, ktorá bude platiť s občianskym preuka-
zom, si môžete od 15. októbra priebežne vyzdvihnúť na se-
kretariáte starostu, prípadne na Referáte sociálnych služieb
– č. dverí 37.

Aj záhradka môže uči�

Učitelia a žiaci ZŠ Park Angelinum 8 na 2. októbra len tak nezabud-
nú.  Na ich škole sa totiž uskutočnilo slávnostné otvorenie projektu ,,Zá-
hrada, ktorá učí.“

Zastrešuje ho nezisková organizácia ŽIVICA, ktorá sa  venuje vzdelávaniu
a ekoporadenstvu. Cieľom je vytvoriť vhodné podmienky pre výučbu rôz-

nych predmetov v záhrade a rozmanité
prírodné prvky, ktoré budú môcť žiaci a
učitelia využiť pri svojich hodinách.

Na úvod akcie zaznela krásna ľudo-
vá pieseň a báseň o záhrade v podaní
žia čok Zuzky a Esterky. Pedagógovia a
žiaci si pripravili ukážkové hodiny z
predmetov matematika, biológia, geogra-
fia a prírodoveda. Aj keď nám počasie
veľmi neprialo, žiaci si užívali výučbu v
peknom prostredí záhrady. Na zahriatie
sa podávali bylinkové čaje a úroda jabĺk
a hrozna. Všetci  sa už teraz tešíme na
ďalšiu výučbu v školskej záhrade.

- Z. Kočiková, M. Lukáč, 
ZŠ Park Angelinum 8 -

Titul Dvaja muži v šachu
od Miroslava Horníčka je
predzvesťou toho, že o zábavu
nebude núdza. Presvedčiť sa o
tom môžete na premiére diva-
dla Milénium, a to už 24. ok-
tóbra v staromestskej Radni-
čnej sále. Kolektív seniorov ale
aj mladších hercov,  pod vede-
ním skúseného režiséra Gejzu
Tótha, v týchto dňoch pilne
cibrí posledné detaily.

„Odkedy som od Brigitky
Bobulovej prebral divadlo
Milénium, snažím sa do reper-
toáru zaraďovať predstavenia s
humorom. Herci sa v tom dob-
re cítia a užívajú si to,“ vysvet-
lil režisér, ktorý si už na prácu
so zrelými hercami – dôchod-
cami zvykol. „Keď som s nimi
začal spolupracovať, musel
som k nim pristupovať opatr-

nejšie, boli totiž zvyknutí na
úplne iný systém práce. Trošku
možno reptali, ale dnes sa už
tešia. Dávam im totiž viac pri-
estoru, aby sa herecky prejavili.
Réžiu som študoval u už žiaľ
nebohého Petra Scherhaufera a
on nám vždy tvrdil, že režisér
tvorí inscenáciu a postavu tvorí
herec.“

Starší = skúsenosť, 
mladší = výbušnosť

G. Tóth priznáva, že práca
so seniormi nie je štandardná,
ale stále sa to zlepšuje. Súbor sa
trošku omladzuje, takže v ostat-
nej premiérovanej hre Lysistrata
účinkovali 82-ročná herečka i
17-ročný herec. „Starší predsta-
vujú skúsenosť, mladší energiu
a výbušnosť. Keď sa to skĺbi, je
to dokonalé,“ dodal režisér, kto-
rý mieni v zaraďovaní vtipných

hier do repertoáru divadla po-
kračovať. Zastáva totiž názor, že
tragédií je v živote viac ako dosť
a divadlo je tu na to, aby ľuďom
náladu zlepšovalo.

Aktuálny titul rozpovie
príbeh krajiny malých kniežats-
tiev, ktoré neustále bojujú o
moc. Najvytrvalejší bojovníci

Giacomo a Marcelo sa zajmú
navzájom pri statku krásnej Bi-
anky.  Dôstojnícka a šľachtická
česť ich núti držať svojho zajat-
ca, kým neprídu posily, čo v ich
prípade trvá už rok. O množstvo
zábavných zápletiek  vyplýva-
júcich z tejto situácie preto ne-
bude núdza.

Löfflerova vila sa pýši novou strechou
Vila významného sochára Vojtecha Löfflera na Kmeťovej uli-

ci 34 je opäť o čosi krajšia. Havarijný stav si vyžiadal radikálne
opatrenia, a tak MČ Košice – Staré Mesto zainvestovala 16 108 eur
do opravy strechy a približne 9 500 eur do ďalších prác v interiéri.

Strešná konštrukcia vrátane stropu boli v havarijnom stave.
Tento problém je už našťastie minulosťou a vďaka opravám sa
zlepšil aj svetelné pomery.

Löfflerovu vilu získala MČ ako dar a jeho podmienkou bolo
využívať ju na umelecko-výtvarnú činnosť. Priestory pôvodného
ateliéru majstra Löfflera má už desať rokov v prenájme OZ Ro-
vás, ktoré MČ ročne platí nájomné 11 680 eur. Využíva ich na
umeleckú činnosť talentovanej mládeže.

Budúcnosť vily už budú riešiť miestni poslanci zvolení v na-
sledujúcich komunálnych voľbách. Zvažovali sa už možnosti si-
tuovať tu materskú školu s výtvarným zameraním či vytvoriť z
nej ubytovací priestor pre umelcov zo zahraničia.

Keramický pamätník obetiam električkového
neš�astia nahradí jeho kovová verzia

Premiéra divadla Milénium bude plná humoru

S cieľom rozšíriť rehabilitačné možnosti pre seniorov pri-
budne na miestnom úrade k Slender stolom masážne lôžko CE-
RAGEM. Jeho prevádzka štartuje v pondelok 8. októbra a bude
prebiehať vždy v pondelky a stredy v čase od 13.00 do 16.00
hod. Je potrebné vopred sa objednať u informátorky v Dennom
centre v budove MÚ MČ Košice – Staré
Mesto. Prístroj pomáha pri deformá -
ciách chrbtice, bolestiach krížov,
kĺbov či ramien, stuhnutom
krku, napätí svalov,
problémoch s krv-
ným obehom,
psychickej vy-
čerpanosti, osla-
benej imunite a
podobne.

Dolná brána ožila
v rámci Košických
dní vína remeslami.
Staromestské trhy v
centre mesta ponúkli
takmer tridsiatku vý-
stavných stánkov s
rozmanitými lákad-
lami.

Pastvou pre oči bo-
li rôzne výrobky z dreva, ale i
bulharská keramika, tkané vý-
tvory, šperky, háčkované hra-
čky, darčekové predmety zdo-
bené servítkovou technikou či
tričká s originálnou potlačou
zdobené autorskými motívmi.
Návštevníci si tiež mohli kúpiť
atypické druhy korenín, prútené
košíky a samozrejme, nechýba-
lo ani niečo dobré pod zub.

Magnetom na ľudí boli 
tričká s autorskou potlačou

Azda najväčšiu koncent-
ráciu ľudí sme zaznamenali pri
stánku s originálnymi tričkami.
„Venujem sa tomu intenzívne
rok a pol, ale predtým som štu-

dovala ilustráciu na univerzite
vo Veľkej Británii. Práve tam
som sa naučila rozmanité tech-
niky, vrátane sieťotlače. Všet-
ky motívy na tričkách sú moje
autorské a práve to ľudia oce-
ňujú. Najkrajšia na mojej práci
je priama spätná väzba. Takto
na trhoch vidím, čo sa zákaz-
níkom páči, čo menej a viem
sa zlepšovať, “ prezradila nám
Eva Vaverčáková zo Spišského
Podhradia. Mimoriadny záu-
jem vzbudzovali najmä jej
výrobky s ľudovými motívmi,
ktoré nekopíruje, ale prispôso-
buje  si ich podľa seba.

Umenie motorovou pílou
Verejnosť zaujal

i umelecký rezbár
Dávid Máriássy, kto-
rý priamo na mieste
vyrezával z dreva
sochu motorovou
pílou. Svoje umenie
priamo na mieste
predvádzal aj ume-
lecký rezbár Milan
Krajňák.

Na Staromestských trhoch sa
nakupovalo, obdivovalo i pílilo


