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Od nešťastnej
havárie električky
číslo 6, ku ktorej do-
šlo 30. októbra 1978,
uplynulo 30. októb-
ra štyridsať rokov.
Vedenie MČ Košice
– Staré Mesto si
uctilo pamiatku obe-
tí symbolickým po-
ložením smútočného
venca k pamätníku
z dielne Z. Nišpon-
ského - Gut. Pietneho aktu sa
zúčastnili aj pani Terézia Šestáková,
ktorá počas tragédie prišla o dcéru a
pani Soňa Klemová, ktorá bola pria-
mom účastníčkou „jazdy smrti“.

Prítomní si pamiatku obetí uctili
zapálením sviečok a položením kve-
tov k pamätníku.

Mama jednej z obetí: “Dcérka by
mala 56 rokov“

Pani Terézia Šestáková prišla v
osudný deň pred štyridsiatimi rokmi o
jedinú dcéru Janku. „Nedá sa na to za-
budnúť. Odvtedy vôbec nechodím
električkou. Dcérka by mala teraz 56
rokov. Ja sa tu pri pamätníku vždy za-
stavím, zapálim sviečku a idem ďalej.
Už nemôžem nič viac urobiť. Bola štu-
dentka gymnázia - prvý ročník. Chodi-
la na matematickú olympiádu, veľmi
múdre dievčatko to bolo,“ zverila sa
so slzami v očiach pani Terézia.

Soňa Klemová: 
„Som tá, ktorá prežila“

Viac šťastia ako jej dcéra mala
pani Soňa Klemová. Tá z električky

vyviazla takpovediac neporušená.
„Som tá, ktorá prežila. Štyridsať ro-
kov sa denne budím s tým, že mi dal
Pánbožko druhú šancu. Pamätám si
to veľmi živo, dodnes je to trauma,
keď električka zaškrípe, alebo vydá
podozrivý zvuk. Učila som v tom ča-
se na Konzervatóriu a z našej školy
sme tam boli piati. V druhom vozni
som sa viezla so Štefanom Margitom,
ktorý bol vtedy na našej škole štu-
dentom a s Maruškou Nedomovou,
ktorá dnes hrá v Radošinskom naiv-
nom divadle,“ zaspomínala si S. Kle-
mová.  Že niečo s električkou nie je v
poriadku si všimla až vo chvíli, keď
nabrala vysokú rýchlosť a nad hlavou
jej začali iskriť elektrické drôty.
„Chytila som sa pevnejšie, naraz len
všetci zhíkli a nastalo hrobové ticho.
A potom chvíľu neviem, čo bolo.
Precitla som tak, že som ležala na ľu-
ďoch. Mojím šťastím bolo, že som si
počas jazdy presadla z pravej strany
od dverí na ľavú.“ Keďže ich zo ško-
ly prežilo všetkých päť, rozhodli sa
vytvoriť akýsi patronát nad okolím
pamätníka  a pravidelne sa oňho sta-
rajú.  Andrea Bercik

Hokejová hala Aréna Sršňov  na
sídlisku KVP v areáli ZŠ Drábova dis-
ponuje špičkovou ľadovou plochou s
celoročnou prevádzkou i kvalitným
zázemím v podobe moderných šatní.
Zimný štadión sa však v ostatnom ob-
dobí posunul opäť ďalej. „Už pri otvo-
rení haly sme si boli vedomí toho, že
pred nami je ešte veľmi veľa práce,"
rozhovoril sa majiteľ a šéf Arény
Sršňov Marek Mergleský.

„Podarilo sa nám dobudovať ďalšie
šatne a momentálne preto organizujeme
detské turnaje s väčším počtom hráčov.
Rodičia malých hokejistov v našom det-
skom hokejovom klube HK Sršne Košice
si pochvaľujú čerstvo spustenú tribúnu v
hľadisku, odkiaľ môžu sledovať svoje ra-
tolesti. Na prvom podlaží máme krásnu
vstupnú halu, pribudol obchod s hokejo-
vými potrebami i brúsením korčúľ. Ho-
rúcou novinkou je otvorenie reštaurácie s
priamym výhľadom na ľadovú plochu.“

Malí i veľkí hokejisti aj hokejbalisti
Že Aréna Sršňov už nie je len zim-

ným štadiónom, ale stáva sa aj športo-
vým areálom, svedčí aj fakt, že pribudlo

nové multifunkčné ihrisko s odpruženým
povrchom , ktoré využíva  hokejový klub
v rámci letnej prípravy a samozrejme aj
susedná škola ZŠ Drábova. Košický ho-
kejbalisti si tu našli nové hokejbalové ih-
risko, ktoré už spĺňa všetky parametre na
účasť družstiev v Slovenskej hokej-
balovej extralige . V letnom období
uviedli do prevádzky  nový altánok a
vonkajšiu terasu.

V priestoroch haly vznikol nový
mládežnícky hokejový klub HK
Sršne Košice. „Aby sme dostali čo
najväčšie množstvo detí na ľad,
spustili sme akciu, že každému die-
ťaťu od 4 do 8 rokov , ktoré  sa prih-
lási do našej hokejovej prípravky ,
zapožičiame korčule , hokejku a pril-
bu . Na hokej u Sršňov tak dnes stačí
doniesť si len športové oblečenie a
chuť športovať . Prvé tri tréningy sú
zadarmo, nech si to všetky deti prídu
vyskúšať . Neskôr je mesačný popla-
tok 35 eur.“ V tejto chvíli je v prí-
pravke 190 detí.

Nezabudlo sa ani na dospelých
amatérskych hokejistov, kvôli kto-
rým vznikol projekt - Cassovia Hoc-
key League. „V tejto chvíli funguje

osemnásť družstiev , hráči sú rozdelení
podľa výkonnosti do dvoch líg .Samo -
zrejmosťou je pre širokú verejnosť  ve-
rejné korčuľovanie , ktoré sa koná vždy
v sobotu a v nedeľu v čase od 14:45 hod.

(red)

Október sa v Dennom centre začal
príjemným posedením pri gulášiku na
Hornom Bankove. Pochutnalo si na
ňom 42 členov centra. Dámy sa 11. ok-
tóbra zúčastnili petangového zápasu s
členkami MK Csemadok. Lahôdky od
výmyslu sveta sa ochutnávali 14. októb-
ra v rámci jednodňového výletu na tra-
dičné podujatie Margecianske fajnoty.
Následne sa opäť predvádzali petangové
zručnosti, a to 15. októbra v rámci zápa-

su s členmi DC MČ – Juh. O deň neskôr
sa dámy predviedli v turnaji, v ktorom lie -
tali šípky. Až 124 staromestských senio-
rov sa zúčastnilo podujatia Deň úcty k
starším 18. októbra v Radničnej sále. Ra-
da seniorov pripravila na 22.,23. a 24. ok-
tóbra bály i klobúkovú párty, ktoré sa
stretli s vysokou účasťou. Úspech zožala
aj premiéra hry Miroslava Horníčka Dva-
ja muži v šachu 25. októbra, v ktorej sa
predstavili aj členovia DC. (ak)

Uctili sme si pamiatku obetí električkovej havárie

MŠ Rumanova

Čas už stihol osusiť slzičky
niektorých novoprijatých detí,
ktoré sa v septembri ťažšie lúčili
so svojimi rodičmi pri príchode
do našej materskej školy. Veľmi
rýchlo zabudli na ťažké chvíle a
k tomu im dopomohol aj perso-
nál MŠ, hračky a moderné
učebné pomôcky, ale aj príjemné
aktivity a hry.

12 mesiačikov 
i Usmievanka Anka
Deti už bol rozveseliť aj hu-

dobník s rozprávkou o 12-tich
mesiačikoch, navštívil ich Miku-
láš a „Usmievanka Anka“, nauči-
li sa prvé anglické slovíčka, Es-
terka a Laurika nás úspešne re-
prezentovali v speváckej súťaži
„Spev bez hraníc“. Deti prí-
pravného ročníka absolvovali
návštevu v Základnej škole Laca
Novomeského 2 a v ZŠ Masary-
kova, s ktorými máme podpísanú
spoluprácu.

Naša trojtriedna materská
škola s kapacitou 60 detí je zame-
raná okrem edukácie na uspoko-
jovanie individuálnych potrieb
detí so zameraním na rozvoj in-
telektu vo všetkých oblastiach, a
to v oblasti telovýchovy a športu,
umeleckého cítenia,  tvorivosti  a
zdravého životného štýlu. Deťom
s poruchami reči sa venuje pani
logopedička, prebieha u nás tiež
program „Jednou nohou v škole“.
O pohybovú kultúru detí sa stará
skúsená a ocenená členka baletu

ŠD a tanečná pedagogička CVČ
Erika Nová.

Športové aktivity
Pani učiteľky s deťmi nacvi-

čili hodnotné programy na viano-
čné besiedky. Zúčastnili sme sa aj
„Behu starostu“, kde sme ukázali,
akých máme nádejných športov-
cov. Už teraz máme zaplnený ce-
lý hárok, na ktorom rodičia pri-
hlasujú deti na predplavecký vý-
cvik. Tešíme sa na všetky aktivity
a projekty, ktoré nás ešte v tomto
školskom roku čakajú a veríme,
že deti budú počas roka zdravé,
šťastné a spokojné, a tým pádom
budú šťastní aj ich rodičia a učite-
lia. To si želáme. A zároveň chce-
me poďakovať rodičom za ich
pomoc a príspevky škole, čo si
veľmi vážime.

Eva Pačaiová, riaditeľka MŠ

MŠ Hrnčiarska

Deti, ktoré navštevujú našu
materskú školu, mali možnosť
zúčastňovať sa od začiatku škol-
ského roka rôznych zaujímavých
aktivít.

Už tradične pred veľkolepým
Medzinárodným maratónom mie -
ru organizuje mestská časť Koši-
ce -Staré mesto Beh o pohár sta-
rostu, na ktorom sa pravidelne
zúčastňujú aj naše deti. Nebolo to
inak ani 4. októbra, kde sa deti s
nadšením postavili na štart ako
naozajstní bežci.

Svoje športové nadšenie si
každoročne deti predškolského
veku užívajú  aj na mestskej pla-

várni, kde sa zúčastňujú pla-
veckého výcviku a po jeho absol-
vovaní si odnášajú za svoj výkon
mokré vysvedčenie.

Naša materská škola však
nežije iba športom, ale i kultúrou.
Veľmi obľúbenou akciou sú hu-
dobné rozprávky uja Ľuba, kde sa
deti s oduševnením  púšťajú do
spoznávania nových piesní, ale
záujmu sa teší aj ponuka divadel-
ných predstavení. V novembri
sme takto navštívili Malú scénu a
rozprávku O troch prasiatkach.

Na profesionálnej speváckej
úrovni sa každoročne zúčastňuje-
me aj detskej speváckej súťaže
Spev bez hraníc. Tento rok nás v
súťaži reprezentovala Sárka Gert-
hofferová s pesničkou Lentilka.

Záver školského roka sa ne-
sie v duchu Vianoc. V školskej je-
dálni rozvoniavajú medovníčky,
ktoré si deti s láskou vykroja a za
pomoci dospelých upečú v
príjemnej atmosfére vianočných
kolied. A takto s rozžiarenými
detskými očkami čakáme na
príchod Mikuláša i Ježiška.

Renáta Maťašová

MŠ Park 
Angelinum

Sférické kino:
Býva zvykom, že diváci cho-

dia do kina, ale u nás prišlo kino
za deťmi. A nie hocijaké, ale sfé-
rické, ukryté vo veľkej nafúknutej
pologuli. Diváci sedeli pohodlne
na podložkách a po stranách po-
logule so záujmom sledovali „Ta-
jomstvo stromov“. Lienka a mra-

vček prezradili, ako rastú, dýcha-
jú, ako sa im rozrastajú korene a
prečo musíme stromy chrániť.
Bol to skvelý zážitok.

Čisté zúbky:
Zavítala k nám milá návšte-

va, pani doktorka Gregová, zubná
lekárka. Veselou a zábavnou for-
mou priblížila našim školákom,
ako sa majú starať o svoje zúbky.
Deti si aj prakticky vyskúšali, ako
správne držať kefku a pomalým
pohybom vyčistiť každý zub.

Beh o pohár starostu:
Naša MŠ sa zapojila do behu

a desať malých športovcov - 5
chlapcov a 5 dievčat zabehlo na
Hlavnej ulici trať dlhú 100 met-
rov. Diváci nám tlieskali a skvelo
povzbudzovali. Naše dievčatá si
vybojovali 1. a 3. miesto. Víťazi
v behu dostali pohár, medailu,
dip lom a hodnotné vecné ceny.
Akcia sa páčila všetkým a určite
vzbudila záujem detí o pravidelné
športovanie.

Kolobežkový deň:
Upevniť základné pravidlá v

dopravných situáciách si vy-
skúšali deti na svojich kolobe-
žkách. Obliekli si reflexné vesty,
naštartovali kolobežky a za po-
vzbudzovania kamarátov a pod
dohľadom „pána policajta“ zajaz-
dili pripravenú trasu na doprav-
nom ihrisku ZŠ Park Angelinum.

Kurz korčuľovania:
Materská škola v spolupráci s

korčuliarskym klubom v Crow
aréne zorganizovala pre deti Kurz
korčuľovania. Prihlásilo sa 25 de-
tí, ktoré si postupne osvojili zá-
klady korčuľovania a pokročile-
jší si upevnili svoje doterajšie
znalosti.

Deň zdravej výživy:
Jesenne vyzdobená školská

jedáleň sa zmenila na voňavú re-
štauráciu. Rôzne vône lákali rodi-
čov na ochutnávku netradičných

pomazánok, koláčov z mrkvy, ja-
bĺk, tekvice. Chutili aj zeleninové
fašírky a rôzne tvarohové pudingy
a krémy. Kto mal záujem, mohol
si zobrať recepty a zapísať svoje
dojmy do školskej kroniky.

Veselý cirkus:
Z ďalekého mesta Kyjev za-

vítal do našej MŠ veselý cirkus.
Predstavenie bolo pestré. Deti zau-
jalo kúzlenie so šatkami, stužkami,
žonglovanie, akrobacia na valcoch
a čarovanie s bublinami. Niektoré
deti boli pomocníkmi a mohli si
tak vyskúšať svoju šikovnosť.
Mária Vykoukalová, učiteľka MŠ

MŠ Tatranská

Ochutnávka zdravých lahôdok
Pri príležitosti Dňa mater-

ských škôl sa konal v našej MŠ
8. novembra Deň otvorených
dverí pre rodičov, ktorí sa mohli
zapojiť do aktivít spolu s deťmi.
Pani učiteľky pripravili tvorivé
dielne s jesennou tematikou.
Prichystaná bola aj ochutnávka
zdravej výživy. Rodičia sa moh-
li pohostiť dobrotami a ochutnať
zdravé pokrmy, ktoré deti v na-
šej materskej škole konzumujú.
Stretli sme sa s pozitívnou spät-
nou väzbou. Návštevníci vyjad-
rili uznanie a obdiv nad aktivita-
mi, výtvormi aj výkonmi, ktoré
ich deti v materskej škole
zvládajú. O tento deň prejavili
záujem, o čom svedčí ich účasť,
spokojnosť, pochvala a zvučný
potlesk, ktorým deti odmenili.

Dominika Basalová

MŠ Óvoda,
Zádielska

Nová kuchyňa
Prázdniny ubehli ako voda.

Tešíme sa z novej, zrekonštruo-
vanej školskej jedálne, ktorá bola
dokončená v poslednej chvíli.
Naše pani kuchárky pomaly no-
covali v materskej škole a urobili
všetko pre to, len aby sme 3. sep-
tembra mohli otvoriť jej brány.

Množstvo podujatí
Ani sme sa nenazdali a je tu

predvianočný čas. Deti usilovne
pracujú pod taktovkami  učiteli-
ek.  Absolvovali sme predplavec-
ký výcvik, Beh o pohár starostu
(naši predškoláci prispeli kultúr-
nym programom), vystúpenia pre
seniorov Starého Mesta, Spev bez
hraníc a tvorivé dielne pri príleži-
tosti Dňa úcty k starším.

Noc v materskej škole
Ani by ste neverili, čo všetko

sa deti od začiatku školského ro-
ka naučili. Pani učiteľky, ale aj
vplyv celého kolektívu, im dáva
pocit, že sa hrajú, a nie, že sa
učia. Plán práce materskej školy
je vytvorený tak, aby deti mali
neustále pestrý program. Už teraz
sa pripravujú na príchod zimy.
Nacvičujú program na vianočné
besiedky. 13. decembra  čaká te-
rajších, ale aj minuloročných pre-
dškolákov Noc v materskej škole,
ktorá je už tradičnou súčasťou
spolupráce so ZŠ Masarykova.
Lucia Leskovská, riaditeľka MŠ

Z NAŠICH MŠ

Pani Šestáková prišla v jazde smrti o dcéru,
štyridsa� rokov nejazdí električkou

V Dennom centre nuda rozhodne nehrozí

Tretia sezóna v Aréne Sršòov
Pýšia sa množstvom noviniek


