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Od 1. 3. 2006 (presnejšie od noci zo 
stredy 1. na štvrtok 2. 3. 2006) došlo 
k celkovej zmene trás a cestovných 
poriadkov nočných liniek MHD v 
Košiciach. Spojenie so sídliskom Ťa-
hanovce je riešené v nočných hodi-
nách nasledovne:
Nočné autobusové linky budú pre-
mávať po týchto zmene-

ných základných trasách:
linka č. 100 
Žel. stanica -> Nám. osloboditeľov -> 
Nám. Marat. mieru -> Mier -> HM 
Tesco -> obec Ťahanovce -> Sídl. Ťa-
hanovce -> Dargovských hrdinov -> 
Sečovská -> Nám. osloboditeľov -> 

Žel. stanica

linka č. 101 
Žel. stanica -> Nám. Marat. mieru 
-> Nám. osloboditeľov -> Sečovská 
-> Dargovských hrdinov -> Sídl. Ťa-
hanovce -> obec Ťahanovce -> HM 
Tesco -> Mier -> Nám. osloboditeľov 
-> Žel. stanica
 Okrem týchto základných trás 
budú všetky spoje uvedených auto-
busových liniek zachádzať na požia-
danie aj do týchto oblastí mesta:
linka č. 100, 101: Kostolianska cesta 
(až po most), Džungľa (až po Člnko-
vú), Koš. Nová Ves (až po konečnú)
· Pravidlá pre vykonávanie podmie-
nečných zachádzok sú nasledovné:
* Dôvodom pre vykonanie pod-
mienečnej zachádzky spoja je len 
požiadavka na nástup alebo výstup 
cestujúceho v niektorej zastávke zo 

zoznamu podmienečných zastávok 
nočných liniek MHD. Tieto za-
stávky sú v zastávkových cestovných 
poriadkoch osobitne vyznačené. Pre-
prava len medzi 2 zastávkami v rám-
ci tej istej zachádzky nie je povolená.
* Ak cestujúci nastupuje na základ-
nej trase a chce vystúpiť na podmie-
nečnej zastávke, stačí, ak požiada 
o zachádzku vodiča pri nástupe do 
vozidla.
* Ak chce cestujúci v podmienečnej 
zastávke nastúpiť, musí o to požiadať 
telefonicky na tel. č. 6 407 431 (volať 
možno len z čísla zverejneného v te-
lefónnom zozname), a to najneskôr 
45 minút pred odchodom požadova-
ného spoja z východzej zastávky.
 Dispečer požiadavku telefonicky 
overí a v rámci možností ju akceptu-
je. Ak požiadavku z technických prí-
čin nebude možné akceptovať, dis-
pečer žiadateľovi navrhne náhradné 
riešenie (spravidla nasledujúci spoj).

DPMK

 Mesto Košice sa nachádza v súčasnosti v situá-
cii neustáleho narastania trestnej činnosti, ktoré je 
alarmujúce. Tento stav sa týka aj okresu Košice I, 
obvodu Košice – Sever, a teda aj našej mestskej 
časti. Už v roku 2003 požiadal starosta mestskej 
časti Cyril Betuš služobným postupom priamo 
prezidenta Policajného zboru SR Antona Kulicha 
o zriadenie Obvodného oddelenia PZ SR v mest-
skej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce s ponukou 
využiť na tento účel priestory v nedostavaných 
objektoch na sídlisku. Žiaľ nepochodil. Situácia 
sa však neustále zhoršuje. Starostove stále upozor-
nenia a požiadavky na zvýšenie počtu policajtov a 
zriadenie nočných služieb v úradovni, ktorú mes-

tská časť poskytla pre OO PZ SR Košice 
– Sever, kde nepravidelne slúžia štyria 

príslušníci, neboli riešené údajne pre nedos-
tatok finančných prostriedkov v rezorte. Staros-

tovi občania i poslanci miestneho zastupi-
teľstva vyčítajú, že veci nerieši a vôbec ich 
nezaujímajú argumenty zo strany rezortu. 

Platia poctivo dane štátu a od neho vyžadujú 
adekvátnu ochranu ich životov, zdravia a majet-

ku.

Mestská časť Ko-
šice – Sídlisko 

Ťahanovce ako samos-
tatná obec doposiaľ 
nemala vlastný erb ani 
vlajku a v zmysle § 85 
Štatútu mesta Košice 
používa mestský sym-
bol, ktorým je štít erbu 
mesta Košice. Je však už 
len otázkou času, kedy 
sa táto skutočnosť zmení. 
Miestnou radou i miestnym 
zastupiteľstvom už totiž prešli návrhy 
nových symbolov sídliska Ťahanovce, ktoré na-
vrhol Mgr. Gabriel Kládek.
 V návrhu erbu je použitý motív, ktorým je 
renesančná vežovitá stavba postavená v polo-
vici 17. storočia, ktorá sa nachádza pri vstupe 
na sídlisko z centra (areál Národnej diaľničnej 
spoločnosti). K uvedenému stĺpu sa viaže vý-

znamná historická 
udalosť, ktorou 
bola revolúcia v ro-

koch 1848 – 1849, kedy boli 
v blízkosti renesančného stĺpa 
pochovaní poľskí dobrovoľní-
ci, ktorí sa zúčastnili bojov pri 
Košiciach. Vlajka mestskej časti 
vychádza z farieb mesta (žltá, 
modrá) doplnených farbami, 
ktoré korešpondujú s farebným 
návrhom erbu.
 Návrhy oboch symbolov 

mestskej časti Košice – Sídlisko 
Ťahanovce budú ešte predmetom 

ďalšieho schválenia a zápisu do heral-
dického re-

gistra Sloven-
skej republiky. 
Až potom sa 
budú môcť 
oficiálne pou-
žívať.

Budeme mať vlastný erb i vlajku

Od marca nočné spoje po novom

Polícia na sídlisku je nevyhnutná

pokračovanie na strane 4

Deň narcisov Civilná ochrana Poplatky za ko-
munálny odpad

Plavci z nášhO
sídliska

čítajte na strane 2 strana 3 viac na strane 5 športová strana 8
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Čo sa podarilo v roku 2005

 Zo zdrojov, ktoré mala mestská 
časť k dispozícii vo svojom rozpočte, 
sa podarilo v roku 2005 uskutočniť 
niekoľko investičných akcií. Predo-
všetkým boli vybudované nové par-
kovacie miesta, a to pozdĺž Európskej 
triedy pred vežovými domami na 
Európskej 9 a 11 s kapacitou 28 par-
kovacích miest, pozdĺž Bukureštskej 
ulice pred bytovými domami Buku-
reštská 18 – 22 s kapacitou 15 parko-
vacích miest a parkovisko na Buda-
peštianskej ulici za bytovým domom 
Európska trieda 1 – 7 s kapacitou 18 
parkovacích miest. Celková hodnota 
vykonaných prác je 892 tisíc korún.
Z rozpočtových zdrojov boli v mi-

nulom roku vybudované vyhovu-
júce stanovištia pre umiestnenie 
kontajnerov na zber komunálneho 
odpadu v dvoch najproblémovejších 
lokalitách sídliska, ktorými sú dvory 
Bukureštská a Berlínska. Na každom 
novom stanovišti s výmerou 8,8 m2 
sú umiestnené štyri 1100 litrové 
kontajnery. Vybetónovaná plocha je 
oplotená oceľovou konštrukciou. Na 
Berlínskej ulici vzniklo 9 takýchto 
stanovíšť a na Bukureštskej ulici 11 
stanovíšť. Celkové náklady na výstav-
bu sa vyšplhali na 550 tisíc korún.
 V roku 2005 začala výstavba 
viacúčelových športovísk na Aténskej 
ulici, ktoré sa majú sprevádzkovať 
počas tohto leta. Na výstavbu budú 
použité prostriedky v hodnote vyše 

dvoch miliónov korún.
 Z bežného rozpočtu mestskej časti 
bola v roku 2005 financovaná pre-
vádzka a zimná údržba chodníkov a 
parkovísk vrátane dopravného zna-
čenia, revitalizácia detských ihrísk 
na I. a II. stavbe sídliska v lokalitách 
Hanojská, Pekinská, Havanská, Be-
lehradská a Budapeštianska.
 Na revitalizáciu verejnej zelene, 
konkrétne na pomocné práce pre 
potreby údržby zdevastovaných 
plôch zelene, na výmenu a doplne-
nie vzrastlých stromov v parku a na 
prevádzku fontány vynaložila mest-
ská časť v minulom roku 300 tisíc 
korún.

Čo plánujeme v roku 2006

 Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 
2006 poslanci odsúhlasili finančné 
prostriedky na výstavbu parkovísk, 
konkrétne na výstavbu 60 parkova-

cích miest na ploche medzi Hanoj-
skou a Pekinskou ulicou, 16 parko-
vacích miest na Havanskej ulici a 
8 parkovacích miest na Bruselskej 
ulici, plánuje sa s výstavbou ďalších 
stanovíšť kontajnerov a s výrobou a 
montážou klietok pre kontajnery, 
v letných mesiacoch by mala byť 
ukončená výstavba viacúčelového 
športoviska s umelým povrchom.
 Medzi drobné investičné akcie 
bola v tomto roku zaradená úprava 
územia zastávky MHD na Európskej 
triede, vybavenie plôch v lesopar-
ku betónovými stolmi, lavicami a 
ohniskami, výstavba dvoch lávok cez 
záchytnú priekopu pod lesom, opra-
va schodov na Varšavskej ulici a na 
Ázijskej triede a tiež výroba a mon-
táž chýbajúcich oceľových zábradlí 
na terénnych schodoch a opornom 
múre na Havanskej ulici.

-výst-

investície

 Miestne zastupiteľstvo sídliska Ťa-
hanoviec, ktoré zasadalo 15. februára 
2006, okrem iného schválilo i návr-
hy na tohtoročné udelenie verejných 
ocenení a to nielen na miestnej, ale 
aj na mestskej a regionálnej úrov-
ni. Návrhy poslancom doporučila 
Komisia pre udeľovanie verejných 
ocenení a vyznamenaní Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Košice 
– Sídlisko Ťahanovce. 
 Cena mestskej časti je tohto roku 
udelená kolektívu tanečníkov scé-
nického tanca T.S.T. Košice, ktorý 
získal majstrovký titul na minulo-
ročných majstrovstvách Európy v 
Rakúsku a jednotlivcom Dušanovi 
Bačovčinovi z basketbalového od-

dielu UNION Košice za dlhodobú 
športovú výchovu mládeže, repre-
zentačnému trénerovi v basketbale 
Jánovi Krajňákovi za reprezentáciu 
mestskej časti v basketbale a repre-
zentantovi Slovenska v karate Pet-
rovi Šimkovi, ktorý je vicemajstrom 
Európy v sezóne 2004/2005 a na 
majstrovstvách sveta na Cypre v no-
vembri 2005 získal štvrté miesto. 
 Cenu mesta Košice navrhuje 
miestne zastupiteľstvo udeliť staros-
tovi mestskej časti Košice – Sídlisko 
Ťahanovce JUDr. Cyrilovi Betušovi 
a na cenu Košického samosprávne-
ho kraja poslanci schválili fitnisku 
Klaudiu Kinskú.

-raj-

Návrh na udelenie ocenení MČ, 
ceny mesta a KSK

Od júna minulého roku sme 
mohli vidieť aktivistov z radov 

občanov a poslancov miestneho za-
stupiteľstva pri zbieraní podpisov, 
ktoré by malo prispieť k dosiahnutiu 
zlepšenia mestskej hromadnej do-
pravy na sídlisku Ťahanovce a v obci 
Ťahanovce.
 Petičnému výboru v zložení Ing.
Ľubomír Zavarský, MVDr. Miroslav 
Orság,CSc., Ing. Miloš Ihnát, JUDr. 
Tibor Krinický, Ing. Daniela Vnuko-
vá, Ružena Slivová a MVDr. Tatiana 
Golítková sa podarilo vyzbierať cez 
4000 podpisov. 19. decembra 2005 
sa v priestoroch Slovenského Syndi-
kátu Novinárov uskutočnila tlačová 
konferencia za účasti viacerých mé-
dií a mala pozitívny ohlas. Informá-

cie o petícii priniesli TASR, denníky 
Nový čas, Korzár, TV NAŠA a rádio 
Expres.
 V náväznosti na tlačovú konfe-
renciu prijal petičný výbor na ma-
gistráte mesta zástupca primátora 
Ing. František Knapík v prítomnosti 
zástupcov magistrátu zodpovedných 
za danú problematiku a v prítom-
nosti predstaviteľov Dopravného 
podniku mesta Košice. Predseda 
petičného výboru Miroslav Orság 
odovzdal vyzbierané petičné hárky, 
ktoré zástupcovia magistrátu prijali 
a prejavili záujem riešiť danú proble-
matiku v oblasti MHD. Z rokovania 
boli prijaté závery, ktoré napomôžu 
k urýchlenému riešeniu súčasnej 
problematiky prepravy občanov zo 

sídliska a na sídlisko. Ide predo-
všetkým o prepojenie sídliska 
Ťahanovce so sídliskom Dar-
govských hrdinov, posilnenie 
spojov z Námestia oslobodi-
teľov na Ťahanovce, najmä vo 
večerných hodinách, otázka 
kultúry prepravy do spoloč-
nosti USS Košice a perspek-
tíva električkovej prepravy.

Petičný výbor

Petícia za zlepšenie Mhd

Už desiaty raz sa v uliciach na-
šich miest, v kanceláriách, 

triedach aj na nemocničných od-
deleniach objavia malé žlté kvietky, 
ako symbol ľudskej spolupatričnosti 
a pomoci onkologickým pacien-
tom. Už desiaty raz máte príležitosť 
vyjadriť takto svoju účasť s postih-
nutými a ich rodinami a podporiť 
výskum, preventívne programy, ako 
aj samotných onkologických pa-
cientov prostredníctvom Ligy proti 
rakovine. 
 Deň narcisov – čas na pochope-
nie hodnoty vlastného života, ale 
aj tých, ktorí nás obklopujú, no 
zajtra už nemusia. Buďme preto 

všetci 7.apríla silno spätí s onkolo-
gicky chorými a prispejme finanč-
nou čiastkou na boj proti rakovi-
ne. Pomáhajme dobrej veci a toto 
posolstvo dobra odovzdávajme ako 
štafetu ďalej. Aj poslanci Miestneho 
zastupiteľstva MČ Košice – Sídlis-
ko Ťahanovce a členky Združenia 
žien Slovenska – Klubu Košice I. sa 
zapojili do humanitnej akcie. Do-
teraz vyzbierali cez 5.000 Sk. Tie-
to peniaze chcú odovzdať košickej 
pobočke Ligy proti rakovine, aby 
tieto finančné prostriedky pomohli 
chorým v našom regióne. 

Helena Červeňáková
predsedníčka zdravotnej komisie MZ 

7. apríl – Deň narcisovLiNKa č. 39 Sa zatiaľ Neruší
 Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že na autobusovej linke číslo 39 sa 
predlžuje skúšobná doba o 3 mesiace (do 30. 6. 2006). Čas prevádzky a in-
terval linky sa nemení. Linka bude aj naďalej premávať cez pracovné dni 
v čase cca 5.30 - 10.00 a 12.30 - 17.00 hod., cez voľné dni v čase cca 14.00 
- 19.00 hod.

DPMK, a.s., Bardejovská 6, 043 29 Košice
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Možné ohrozenie
obyvateľstva

 Chemické ohrozenie môže byť 
uskutočnené rozptýlením toxických 
chemických látok do životného 
prostredia v kvapalnom, plynnom, 
práškovom stave alebo použitím ae-
rosolov, najmä v priestoroch vysokej 
koncentrácie obyvateľstva (dopravné 
uzly, obytné štvrte, futbalové štadi-
óny, amfiteátre, nákupné strediská), 
alebo v objektoch a zariadeniach na 
hromadné zásobovanie (vodojemy, 
vodné zdroje, obilné silá, veľkosklady 
potravín, krmív a pod.).
 Vplyv toxických chemických látok 
na živé organizmy spôsobuje ich po-
škodenie alebo smrť. U ľudí dochá-
dza najmä k vyradeniu či poškode-
niu centrálneho nervového systému, 
dýchacích orgánov alebo zažívacieho 
traktu. Pľuzgierotvorné látky spôso-
bujú bolestivé, ťažko sa hojace rany a 
odumieranie zasiahnutého tkaniva.
 Biologické ohrozenie spôsobujú 
pôvodcovia hromadných prenosných 
ochorení – baktérie, rickettsie, víru-
sy, plesne a proteínové toxíny šírené:     
- nainfikovanými prenášačmi (hmyz, 
hlodavce, divožijúce zvieratá)
- kontaminovanými práškami, kva-
palinami alebo gélmi – pastami, ší-
renými v tubách, ampulkách, listoch 
a balíkoch, injekciách, kontamino-
vaných potravinách, nápojoch a kr-
movinách.
 Spôsobujú nákazlivé prenosné 
ochorenia ľudí a zvierat.

Príznaky chemického a 
biologického terorizmu
 Teroristické použitie toxických 
chemických látok a biologických 
prostriedkov je zákerné a ráta s one-
skorenou reakciou na vzniknutú 
skutočnosť. Preto je dôležité včas 
rozpoznať príznaky použitia týchto 
prostriedkov. Akým javom je potreb-

né venovať zvýšenú pozornosť?
- počuteľným a viditeľným tlmeným 
výbuchom munície, po ktorých ná-
sledne vzniká oblak aerosolu, šíriaci 
sa v smere prízemného vetra,
- drobným olejovitým kvapkám, 
jemnému poprašku, viditeľným na 
teréne s vegetáciou a na rôznych ma-
teriáloch,
- zjavnému plošnému poškodeniu a 
zničeniu vegetácie (nápadná zmena 
farby, uschnutie),
- známemu aj neznámemu hmyzu 
(vši, blchy, muchy, kliešte), ktorý sa 
v teréne pohybuje a šíri v nezvyklom 
množstve a ročnej dobe, uhynutým 
hlodavcom, neznámym predmetom 
a neidentifikovateľným obalom,
- vode v otvorených vodných zdro-
joch – riekach, potokoch a rybní-
koch – ktorá je nezvykle číra, nakoľ-
ko pôsobením toxickej chemickej 
látky boli zničené bežné drobné or-
ganizmy (dafnie, vodomerky, larvy a 
pod.),
- náhlym hromadným prenosným 
ochoreniam, ktoré sa bez zjavnej prí-
činy šíria medzi obyvateľmi a zviera-
tami, prejavujú sa príznaky otravy 
(intoxikácie), zapríčiňujú hromadné 
poškodenia zdravia, úmrtia obyvate-
ľov a úhyn zvierat.

Základné pokyny na 
ochranu pri ohrození

 Ak zistíte, alebo máte podozrenie, 
že sa pripravuje teroristická akcia s 
použitím toxických chemických lá-
tok alebo biologických prostriedkov, 
okamžite volajte telefónne čísla ties-
ňového volania.

 Pri volaní na tiesňové číslo tiesňo-
vého volania uveďte:
- svoje meno, číslo telefónu odkiaľ 
voláte,
- čo sa stalo, priestor vzniku a po-
zorované následky (objekt, ulica, 
obytný blok, mesto a pod.), možné 
prístupové cesty,
- po ukončení hovoru počkajte na 
spätný telefonát, ktorým si operátor 
overí pravdivosť a oprávnenosť vola-
nia.

Všeobecné pokyny
- zachovajte pokoj a rozvahu, nešírte 
paniku, pomáhajte zamedziť jej šíre-
niu,
- improvizovane si chráňte dýchacie 
orgány vlhkou tkaninou,
- urýchlene opustite ohrozený 
priestor kolmo na smer prízemného 
vetra,
- po návrate z kontaminovaného 
priestoru do budovy (bytu) odložte 
vrchný odev do igelitového obalu a 
zaviažte ho. Ak je to možné, ospr-
chujte sa,
- sledujte informácie z oficiálnych 
zdrojov (z televízie, rozhlasu a obec-
ného rozhlasu)
- plňte pokyny vydané oprávnený-
mi osobami (starosta obce, primátor 
mesta, veliteľ zásahu, prednosta ob-
vodného úradu),
- poskytnite pomoc najmä deťom, 
tehotným ženám, starým, chorým a 
bezvládnym osobám.

Keď zaznie varovný 
signál

 Pri ohrození bude obyvateľstvo va-
rované prostredníctvom nasledovné-
ho varovného signálu civilnej ochra-
ny

Po jeho vypočutí:
- ak sa nachádzate v domácnosti, 
zhromaždite celú rodinu a byt neo-
púšťajte,
- nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl 

a predškolských zariadení, bude o ne 
postarané
- presvedčte sa, či vo vašej blízkosti 
nie sú starí ľudia, chorí, neschopní 
pohybu – pomôžte im,
- postarajte sa o deti bez dozoru,
- uhaste otvorený oheň,
- postarajte sa o domáce a hospodár-
ske zvieratá,
- čakajte doma na ďalšie pokyny,
- pri pobyte mimo budovu vyhľadaj-
te čo najrýchlejšie úkryt, prípadne 
vstúpte do najbližšej budovy,
- nevracajte sa domov, zvuk sirény to 
neprikazuje,
- vytvorte izolovaný uzavretý priestor 
– uzavrite a utesnite okná, dvere a 
vetráky, odstavte klimatizáciu (netes-
nosti prelepte páskou, väčšie netes-
nosti môžete utesniť tkanivami na-
močenými vo vode s rozpustenými 
saponátmi),
- vyhotovte si improvizované 
prostriedky na ochranu dýchacích 
orgánov, očí a kože z vlastných odev-
ných súčastí a pomôcok a použite 
ich,
- nepoužívajte vodu z neznámych a 
neskontrolovaných zdrojov, použí-
vajte len vodu a potraviny chránené 
pevnými a uzatvorenými obalmi,
- udržujte čistotu tela i za nepriazni-
vých podmienok, zbytočne sa nedo-
týkajte podozrivých predmetov, 
- dodržiavajte nariadené hygienické, 
protiepidemické a protiepizootické 
opatrenia, v prípade príznakov ocho-
renia ihneď vyhľadajte zdravotnícku 
pomoc,
- ak cestujete autom a počujete va-
rovný signál, je potrebné auto zapar-
kovať a ukryť sa v najbližšej budove.

- toxické chemické látky a biologické 
prostriedky sa vo forme oblaku šíria 
vždy v smere prízemného vetra,
- teroristické napadnutie vyvolá ča-
sovú tieseň, do príchodu zásahových 
jednotiek integrovaného záchranné-
ho systému sa musíte spoľahnúť sami 
na seba, kolegov, rodinných prísluš-
níkov a susedov,
- pred účinkami toxických chemic-
kých látok si chráňte aj kožu, lebo 
majú schopnosť prenikať cez ňu 
dovnútra organizmu, chráňte si oči, 
ktoré sú najrizikovejšou vstupnou 
bránou.

Mgr. Ivan Varholák

V tejto časti rubriky ,,Civilná ochrana informuje“ vám chce-
me poskytnúť základné informácie využiteľné pri ochrane 
života a zdravia pred možnými následkami chemického te-

rorizmu a bioterorizmu.
 Pomôžu vám osvojiť si postupy a spôsoby činností na ochranu ži-
vota a zdravia vašej rodiny, spolupracovníkov, či spoluobyvateľov 
vo vašom najbližšom okolí v prípade teroristickej akcie s použitím 
toxických chemických látok alebo biologických prostriedkov.

civilná ochrana informuje
OChrana ObyVateľOV Pred MOžnýMi následKaMi CheMiCKéhO terOriZMu a biOterOriZMu

112 Integrovaný záchranný 
systém

158 Policajný zbor

150 Hasičšký a záchranný 
zbor

155 Záchranná zdravotná 
služba

Varovný signál VŠEOBECNÉ 
OHROZENIE sa vyhlasuje dvoj-
minútovým kolísavým tónom sirén 
a vždy je doplnený slovnou – ho-
vorenou informáciou o podrobnos-
tiach a charaktere ohrozenia.

2 min.

Signál kOniec OhrOzenia sa 
vyhlasuje dvojminútovým stálym 
tónom sirén bez opakovania

2 min.
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Preventívno-bezpečnostná akcia mestskej polície
 Početné sťažnosti na chovateľov psov na sídlisku boli dôvodom na usku-
točnenie preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na voľný pohyb psov 
a znečistenie verejných priestranstiev psími exkrementami. Kontrolu vyko-
návali príslušníci mestskej polície v dňoch 25. a 26. februára vo večerných 
hodinách. U osemnástich kontrolovaných majiteľov psov kontrola dopadla 
veľmi dobre a mestská polícia nezistila žiadne závady. V trinástich prípa-
doch majitelia nechali svojho psa behať voľne, títo boli riešení dohovorom. 
V dvoch prípadoch psy nemali evidenčnú známku. Podobné preventívne 
akcie sa chystajú mestskí policajti robiť častejšie.  -raj-

Na januárovom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva košickí 

poslanci schválili okrem iného aj 
zaujímavý projekt, zaoberajúci sa 
riešením aktuálnej potreby posky-
tovania sociálnych služieb ohroze-
ným skupinám občanov. Krízové 
centrum, ktoré chcú otvoriť na 
Hemerkovej ulici v Košiciach, je 
cieľom spoločného projektu Nadá-
cie DeDo a Spoločnosti priateľov 
detí z detských domovov Úsmev 
ako dar a bude poskytovať bývanie 
a sociálne služby predovšetkým pre 
občanov mesta Košice a Košického 
samosprávneho kraja.
 Riešitelia projektu plánujú v bý-
valom Centre voľného času na 
Hemerkovej ulici vytvoriť Domov 
pre osamelých rodičov s kapacitou 
22 rodín, Domovské vzdelávacie 

centrum - útulok s kapaci-
tou 14 mladých dospelých 
a Krízové stredisko s inter-
nou kapacitou v objekte 10 
detí v samostatnej výchov-
nej skupine a s kapacitou 10 
detí v piatich profesionál-

nych náhradných rodinách v exter-
nom prostredí.
 Nezisková organizácia bude hos-
podáriť so zdrojmi získanými z roz-
počtu Košického samosprávneho 
kraja, príspevkami a štátnymi trans-
fermi Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Košiciach, zdrojmi získa-
nými od klientov, ako aj grantovými 
a sponzorskými prostriedkami.
 Realizáciou tohto projektu, to 
znamená úspešnou prácou s rodi-
nami v krízových situáciách ušetrí 
mesto Košice finančné zdroje, kto-
ré by muselo na základe Zákona č. 
305/2005 o sociálnoprávnej ochrane 
detí a o sociálnej kuratele vynaložiť 
na realizáciu uvedených ustanovení 
zákona.

- soc-

 Pri náleze uhynutých vtákov 
dodržať nasledovný postup: Pri 
náleze kadávera /uhynutého 
vtáka/ ohlásiť túto skutočnosť koordináto-
rovi Regionálnej veterinárnej a potravinovej 
správy Košice - mesto, Hlinkova č. l/C, 
resp. Spoločnosti pre ochranu vtáctva 
na Slovensku (SOVS)
- kadávera sa nedotýkať
- inšpektor Regionálnej veterinárnej 

a potravinovej správy Košice-mes-
to vykoná obhliadku kadávera a 
posúdi, či uhynutý vták je vhodný 
na odber vzorky na testovanie na 
AI, pri týchto nálezoch budú od-
borníci odoberať kloakálne výtery, 
resp. celé telo uhynutého zvieraťa, 

ktoré budú následne zaslané na vyšetrenie 
(inšpektor RVPS v prípade, že materiál je 
vhodný na testovanie odoberie vzorku, za-
balí a dopraví na zberné miesto ŠVÚ Zvo-
len)

- inšpektor Regionálnej veterinárnej a potra-
vinovej správy Košice - mesto za-
bezpečí odoslanie celého tela ako 
vzorky, resp. neškodné odstráne-
nie kadávera na mieste alebo od-

voz do kafilérie
- v prípade potvrdenia ochorenia sa bude po-

stupovať podľa prijatého pohotovostného 
plánu
 V prípade nájdenia uhynutého 

vtáctva obráťte sa na Veterinárnu asa-
načnú službu Košice, telefonický 

kontakt: 055 / 671 10 18, 0903 
350 372, alebo na záznamník 

Regionálnej veterinárnej a 
potravinovej správy Ko-

šice - mesto: 055/63 
256 23

Doporučenie primátora mesta Košice vyplýva-
júce zo súčasnej hygienicko-epidemiologickej 
a epizootickej situácie na území mesta Košice 

Vtáčia chrípka

S príchodom jari a leta sa každo-
ročne vytvárajú vplyvom teplé-
ho a slnečného počasia priaz-

nivé podmienky pre vznik a šírenie 
požiarov v prírode. Vysušené zostat-
ky minuloročnej trávy, lístia a ihličia 
predstavujú horľavý súbor, ktorý 
ak sa vznieti, ľahko vznikne požiar, 
ktorý sa pod vplyvom vetra môže 
rýchle rozšíriť a zachvátiť veľké lesné 
plochy. Mnohí z nás konajú nezod-

povedne a neuvedomujú si následky 
svojej nepozornosti. Obraciame sa 
na Vás, vážení občania, aby sme Vám 
pripomenuli, že každý občan je po-
vinný podľa zákona č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi počínať si 
tak, aby nedochádzalo k vzniku po-
žiarov. 
 V súlade s týmto zákonom vydal 
starosta mestskej časti zákaz vypa-
ľovať porasty a zakladať oheň na 

miestach, kde by sa mohol rozšíriť. 
Povinnosťou občanov je plniť príka-
zy, týkajúce sa ochrany pred požiar-
mi na označených miestach. Medzi 
ďalšie povinnosti občanov patrí vy-
konať nevyhnutné opatrenia na zá-
chranu ohrozených osôb pri požiari, 
uhasiť požiar, ak je to možné, alebo 
vykonať nevyhnutné opatrenia na 
zamedzenie šírenia požiaru, oznámiť 
okamžite vznik požiaru na miestnu 
ohlasovňu požiarov alebo zabezpečiť 
jeho ohlásenie a poskytnúť osobnú 
pomoc hasičskej jednotke na výzvu 
veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jed-

notky, alebo orgánu obce. 
 Porušenie uvedených povinností 
občanov na úseku ochrany pred po-
žiarmi zakladajú skutkovú  podstatu 
priestupku, za ktorý im môže byť 
uložené pokarhanie alebo pokuta 
až do výšky 10 000 korún v zmysle 
§ 61 ods. 4 písm. f zákona č. 314 
/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
Vážení občania, veríme, že si uvedo-
mujete svoje povinnosti a zodpoved-
nosť na úseku ochrany pred požiarmi 
a svojou opatrnosťou a ostražitosťou 
napomôžete predchádzať vzniku po-
žiarov.

 Pohár trpezlivosti pretiekol. Vy-
číňanie vandalov, ktorí zničili obvo-
dové múry predsadenej občianskej 
vybavenosti na Budapeštianskej uli-
ci postriekaním farbou a poškriabali 
sklá veľkoplošných výkladov, čím 
spôsobili škody na majetku v hod-
note 336 tisíc korún, sa rozhodla 
mestská časť Košice - Sídlisko Ťa-
hanovce riešiť podaním trestného 
oznámenia na neznámeho pácha-

teľa. V súčasnosti sa vecou zaoberá 
Úrad justičnej a kriminálnej polície. 
Páchateľom tohto druhu trestnej 
činnosti v závislosti od výšky škody 
podľa trestného zákona hrozí trest 
odňatia slobody až do výšky troch 
rokov.

trestné stíhanie

Koncom februára tohto 
roku zvolal riaditeľ OR PZ SR v Košiciach Peter 
Havaj pracovné stretnutie starostov mestských častí 
týkajúce sa zhodnotenia bezpečnostnej situácie na 
teritóriu okresu Košice I. Na tomto stretnutí sta-
rosta mestskej časti opätovne predložil požiadavku 
na zriadenie vlastného obvodného oddelenia PZ v 
sile 12 policajtov s 24 hodinovou službou.
 Na februárovom rokovaní miestnych poslancov 
bolo prijaté aj odporúčajúce uznesenie poslancov 
v tejto veci.
 Najčerstvejšou aktivitou starostu mestskej časti 
je žiadosť ministrovi vnútra SR z 30. marca 2006, 
v ktorej s vymenovaním všetkých predchádzajúcich 
iniciatív opäť dokladuje nevyhnutnosť posilnenia 
ochrannej a bezpečnostnej zložky v mestskej časti 
formou zriadenia obvodného oddelenia Policajné-
ho zboru SR. Verme, že tentoraz jeho iniciatíva 
bude úspešná.

Ing. Janka Rajňáková

OPatrenia

Pribudne
krízové centrum

Zákaz vypaľovania trávy

Polícia na sídlisku je nevyhnutná
pokračovanie zo strany 1
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 Dnešnému človeku sa zdá 
zložité rešpektovať „duchovné 
zákony“. Aby sme sa naučili ich 
rešpektovať a rešpektovať aj svo-
ju dušu, môžeme si pomôcť tré-
ningom a rôznymi cvičeniami. 
Tieto pravdy poznali ľudia už v 
dávnych dobách a tak vytvárali 
rôzne formy cvičení s rôznym 
obsahom.

Prečo cvičiť duchovné cvičenia 

 Odpradávna v ľuďoch sídli zve-
davosť. Tá nás z času na čas núti 
pýtať sa: „Kto vlastne sme, odkiaľ 
pochádzame a kam smerujeme? 
Aký má zmysel všetko okolo nás, 
aký zmysel majú jednotlivé veci, 
ktoré denne prežívame?“ Ďalším z 
dôvodov pre duchovné cvičenia 
je napríklad choroba alebo iný 
životný problém. Človek, kto-
rý hľadá pomoc, sa mnohokrát 
zamotá do rôznych liečiteľských 
praktík.

Cvičenia otvárania srdca

 Tieto cvičenia smerujú k pre-
hodnocovaniu vlastnej osobnos-
ti, do popredia vystupujú hod-
noty človeka, ako je odpúšťanie, 
pokora, prijímanie životných 
skúšok, pomáhajú oslobodzovať 
od rôznych závislostí a pripú-
tanosti a naopak pripútavajú k 
najvyššej podstate bytia. Tým, že 
pracujeme s najvyššími rovinami 
duše, vyhodnocujú sa príčiny 
problémov a tým sa aj ich dô-
sledky zmierňujú alebo odstra-
ňujú.
 „Ochota prijímať utrpenie mení 
utrpenie na životnú skúšku, ktorá 
má zmysel pre náš vývoj“

Miroslav Maglen
 Aktivisti Občianskeho združenia 
Otvorená cesta, ktoré tieto duchovné 
cvičenia organizuje, sídlia v Centre 
voľného času MIKÁDO na Vieden-
skej 24. Meditačné cvičenia môžete 
navštíviť každý štvrtok o 18. hodine. 
Bližšie informácie získate u p.  Ivany 

Duchovné cvičenia -
- cvičenia, ktorými otvárame srdce

Z ustanovení VZN o poplatkoch 
vyberáme:

 Poplatník je povinný podať po-
platkové priznanie na tlačive urče-
nom mestom Košice a ohlásiť kaž-
dú skutočnosť, 
ktorá má vplyv 
na zmenu alebo 
zánik poplatkovej 
povinnosti najne-
skôr do jedného 
mesiaca odo dňa 
vzniku poplatko-
vej povinnosti alebo odo dňa, keď 
nastala skutočnosť, ktorá má vplyv 
na zmenu alebo zánik poplatkovej 
povinnosti. S ohlásením poplatník 
zároveň predloží na Magistrát mesta 
Košice doklady preukazujúce uvá-
dzané skutočnosti.
 Mesto Košice vyberá paušálny po-
platok za komunálny odpad od fyzic-
kých osôb bývajúcich v bytových do-
moch. Základná sadzba paušálneho 

poplatku na osobu a deň je 1,78 Sk.
 Primátor mesta môže na základe 
písomnej žiadosti znížiť poplatok 
a) o 30% z ročnej sadzby fyzickej 
osobe vo veku nad 70 rokov

b) o 50% z ročnej sadzby osamelej 
fyzickej osobe vo veku nad 70 rokov
 Zníženie si môže poplatník uplat-
niť najneskôr do 31. decembra roku, 
v ktorom dôjde ku skutočnosti za-
kladajúcej nárok na zníženie poplat-
ku. Zníženie bude poskytnuté od 
1. januára roku nasledujúceho po 
uplatnení nároku.
 Primátor mesta Košice môže v prí-
padoch hodných osobitného zreteľa 

na písomnú žiadosť odpustiť popla-
tok poplatníkovi, ktorého mesačný 
príjem a príjem osôb, ktorých príjmy 
sa posudzujú spoločne, nedosahuje 
životné minimum.

Dlhodobú ne-
prítomnosť na 
území mesta, 
ktorá poplat-
níka oprávňu-
je na zníženie 
alebo odpus-
tenie poplatku 

poplatník preukazuje z dôvodu, že 
sa dlhodobo zdržiava 
alebo zdržiaval v za-
hraničí slovenskou 
verziou potvrdenia 
zamestnávateľa, školy 
a pod. o zahraničnom 
pobyte. 
 Poplatky mesto Koši-
ce vyrubuje platobným 
výmerom na obdobie 

jedného kalendárneho roka.
 Poplatok je splatný v štyroch splát-
kach.
 

Poplatok môže byť splatný aj jedno-
rázovo, naraz celoročnou splátkou v 
lehote do 31. marca. Poplatky mož-
no platiť bezhotovostným prevodom 
na určený účet mesta Košice s uve-
dením prideleného konštantného a 
variabilného symbolu, platbou do 
pokladnice mesta Košice alebo pros-
tredníctvom SIPO.

-raj-

Poplatky za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 72 o komunálnych 
odpadoch a drobných stavebných odpadoch na území mesta 

Košice zo 7. decembra 2004 upravuje nakladanie s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom a miestne poplatky za 
komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Splátkový kalendár
1. do 31. marca
2. do 30. júna
3. do 30. septembra
4. do 30. novembra

Po vstupe do Európskej únie sa Slo-
venská republika prostredníctvom 
Štatistického úradu Slovenskej re-
publiky zapojila do realizácie Zisťo-
vania o príjmoch a životných pod-
mienkach domácností ako projektu 
európskych štatistických zisťovaní. 
Cieľom tohoto zisťovania je vytvo-
riť spoločný rámec na systematickú 
tvorbu štatistík krajín Európskej únie 
o príjmoch a životných podmien-
kach domácností. Táto štatistika 
bude novým zdrojom údajov o príj-
moch, úrovni a štruktúre chudoby 
a sociálneho vylúčenia v krajinách 
Európskej únie. Bude predstavovať 
významný zdroj údajov a informá-
cií pre medzinárodné porovnávanie 
Slovenska v rámci Európskej únie 
a na analýzy životnej úrovne domác-
ností na Slovensku.

V našej republike bolo do zis-
ťovania pre rok 2006 vybra-
ných 304 obcí, medzi nimi aj 
sídlisko Ťahanovce. Do zisťo-
vania je zaradených takmer 
6000 domácností.
Zisťovanie sa uskutoční od 3. 

apríla do 28. apríla 2006.
V tomto období vybrané domác-
nosti v našej mestskej časti navštívi 
pracovník poverený funkciou opyto-
vateľa, ktorý je povinný sa v domác-
nostiach preukázať osobitným pove-
rením. Všetky informácie a názory, 
ktoré štatistickému úradu v rámci 
tohoto zisťovania domácnosti po-
skytnú, budú anonymné a použité 
výlučne na štatistické účely. Ochra-
nu dôverných údajov upravuje zákon 
č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike. 
Za ochranu dôverných údajov zod-
povedá Štatistický úrad Slovenskej 
republiky.
Charakter zisťovania a potreba sle-
dovania zmien v čase si vyžaduje 
v niektorých prípadoch opätovné 
navštívenie domácností, ktoré sa zú-
častnili zisťovania v roku 2005. 

novootvorené solárium na Budapeštianskej ulici
 Milovníci bronzovej pokožky majú od prvého apríla o jednu príležitosť 
zhnednúť viac. Na Budapeštianskej 26, v priestoroch, kde predtým sídlila 
predajňa a opravovňa bicyklov, teraz ponúka svoje služby solárium RIA-
SUN. K dispozícii sú dva druhy solárnych boxov na opaľovanie aj vo vo ver-
tikálnej polohe. Od mája podľa prevádzkovateľa pribudne  aj ďalšia služba 
– relaxačná masáž.     -raj-

Štatistické
zisťovanie
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Salón Magic Lady Vás pozýva do nových priestorov,
kde si môžete vybrať z tejto palety služieb:

Kontakt:
055/79 01 701, 0908 455 347
Juhoslovanská (v objekte ARÉNA)

Po - Pia
08:00 - 19:00
Sobota
09:00 - 12:00

Kozmetika, Kaderníctvo,
Turbo solárium, Bioptron-lampa

Manikúra, Pedikúra, Masáže celého tela

Ťahanovský klub dôchodcov, 
založený v roku 2001, funguje 

v priestoroch Kultúrneho strediska 
mestskej časti, kde sa seniori stretá-
vajú pravidelne každú stredu popo-
ludní. Činnosť klubu je zameraná 
na niekoľko oblastí, a to na špor-
tovú, kultúrnu, spoločenskú, turis-
tickú a poznávaciu. Záujem členov 
sa sústreďuje na poznávacie zájazdy 
spojené s návštevou termálnych kú-
peľov, prípadne nákupmi. V oblasti 
turistickej poriadame každý ponde-
lok spoločné vychádzky v záujme 
utužovania zdravia a poznávania prí-
rody a okolia Košíc. Klub dôchod-
cov organizuje vlastné športové hry 
podľa plánu činnosti, ktorý si každý 
rok vypracováva. Aktívni členovia 
klubu sa zároveň zúčastňujú aj ďal-
ších športových podujatí pre senio-
rov, organizovaných v rámci mesta 
Košice, ale aj v zahraničí. Náš člen 
Milan Dadej sa zúčastnil šachového 
turnaja v Chorvátsku.

 V kultúrnej oblasti bolo najväč-
ším úspechom založenie skupiny 
ľudového spevu a humorného slova, 
ktorú vedie Štefan Dadej. Táto sku-
pina pripravuje a prezentuje kultúr-
ny program na spestrenie klubových 
stretnutí. Odkedy má zabezpečený 
hudobný doprovod, rozšírila svoju 
pôsobnosť aj na ďalšie kultúrno-spo-
ločenské príležitosti, ako napríklad 
fašiangová slávnosť v Lorinčíku, 
stretnutie jubilantov, či MDŽ v Klu-
be dôchodcov Sever. V najbližšom 
období vystúpi na Veľkonočných tr-
hoch mestskej časti, zúčastní sa súťa-
že Šačianska ruža, pripraví program 
pre vlastný klub, na požiadanie aj 
pre ďalšie kluby dôchodcov. Zúčast-
níme sa májových osláv v Košiciach, 
Zemplínskych slávností a všetkých 
dostupných akcií tohto druhu.
 Pozývame medzi nás všetkých 
duchom mladých seniorov, ktorí sú 
športovo, či kultúrne založení.
Mária Kiráľová - predsedníčka klubu

klub dôchodcov pripravuje

 Knižnica pre mládež mesta Košice 
pripravila na prvý aprílový týždeň 
pre deti mnoho zaujímavých podu-
jatí. 
 2. apríl – Medzinárodný deň 
detskej knihy – je dňom narodenia 
veľkého rozprávkára dánskeho spiso-
vateľa Hansa Christiana Andersena. 
Podnet k oslavám tohto dňa dala 
v roku 1967 medzinárodná mimo-
vládna organizácia UNESCO IBBY 
– Medzinárodná únia pre detskú 
knihu. Jej cieľom je podpora vydá-
vania a rozširovania hodnotných 
detských kníh. Po roku 1986 má 
Slovensko aj v roku 2006 patronát 
nad celosvetovými oslavami tohto 
dňa. 

 V rámci Týždňa detskej knihy 
sa v pobočkách knižníc uskutočnia 
besedy so spisovateľmi píšucimi pre 
deti. Konkrétne na ťahanovských 
školách to bude v stredu 5. apríla 
o 10.00h v knižnici Základnej školy 
Belehradská beseda so spisovateľom 
Jaroslavom Rezníkom o jeho novej 
knihe pre deti s názvom Rozprávky 
o mladuškovi, vo štvrtok 6. apríla 
o 9. hodine sa na Základnej ško-
le Bruselská stretnú mladí čitatelia 
s Romanom Bratom, autorom kniž-
ky O malom obrovi, no a v ten istý 
deň o dve hodiny neskôr o 11. ho-
dine príde ten istý spisovateľ medzi 
svojich čitateľov na Základnú školu 
Juhoslovanská.  -raj-

Pozvánka na týždeň detskej knihy

 Tento rok táto sedemčlenná rodi-
na zažila nezvyčajné Vianoce. Naj-
väčší darček dostali už vopred, kedy 
na ich domový zvonček zazvonili zá-
stupcovia materského centra Radosť 
z Košíc a doniesli im 60 litrov trvan-
livého mlieka Milli. Tešilo sa z neho 
všetkých sedem členov rodiny. Deti 
Jarka (13 rokov), Paľko (12 rokov), 
Gabko (10 rokov), Eva Mária (8 ro-
kov), a malý Dávid (8 mesiacov – pil 

ho ale cez mamu, keď sa zmenilo na 
materské mlieko), aj rodičia - otec 
Miloš (40) a mama Jaroslava (35). 
Deti si darček vychutnávali najmä 
na raňajky zmiešané spolu s cereália-
mi, dospelí si ho pridávali do kávy, 
alebo ním zapíjali bryndzové haluš-
ky. Deti si ho veľmi obľúbili, pretože 
bolo chutnejšie ako mlieko, ktoré 
sme kupovali predtým. No a deti 
si ho veľmi nešetrili. Minulo sa na 
Troch kráľov. 
 Za najväčší darček, ktorý kedy 
dostali na Vianoce, sa chce celá ro-
dina poďakovať darcom – Materské-
mu centru Radosť z Košíc a taktiež 
aj firme Friesland, ktorá podporuje 
Úniu materských centier na Sloven-
sku. 
 Veľká vďaka Vám všetkým za ra-
dostné Vianoce, ktoré prežila celá 
rodina Kozákovcov aj vďaka najlep-
šiemu mlieku Milli, ktoré si všetci 
obľúbili.
Tina Marková, MC Radosť Košice

Únia materských centier je mimo-
vládna organizácia, ktorá v súčas-
nosti združuje 63 materských centier 
na celom Slovensku. Materské cen-
trum Radosť je členom Únie ma-
terských centier, ktorá v spolupráci 
s firmou Friesland food, a.s. z Nitry 
vytvorila projekt MILLI na podporu 
sociálne slabším a mnohodetným ro-
dinám. Ďakujeme a sme veľmi radi, 
že sme mohli prostredníctvom tohto 
projektu podporiť košickú rodinku 
Kozákovcov.

Vďaka za najväčší vianočný darček

Oznamy rímskokatolíckej cirkvi
Program sv. omší a slávení v čase Veľkej noci v kaplnke sv. Dominika Savia

9.4.2006 Kvetná nedeľa 8:00 9:30 11:00 18:30
10.4.2006 Pondelok 18:30
11.4.2006 Utorok 18:30
12.4.2006 Streda 7:00
13.4.2006 Zelený štvrtok 18:30
14.4.2006 Veľký piatok 15:00
15.4.2006 Biela sobota (Vigília) 18:30
16.4.2006 Veľkonočná nedeľa 8:00 9:30 11:00 18:30
17.4.2006 Veľkonočný pondelok 8:00 9:30 11:00 18:30

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Košice – Sídlisko Ťahanovce, Sofijská 1, Koši-
ce, tel. 055/636 48 13, 0905 695 789, e-mail: tahanovce.sidlisko@rimkat.sk

Veľkonočná sviatosť zmierenia
6.4.2006 Štvrtok 15:00 - 18:00 19:30 - 20:30
9.4.2006 Nedeľa 15:00 - 18:00 19:30 - 20:30

 Požehnanie veľkonočných jedál 
bude: v sobotu 15.4.2006 o 15.00 
a o 16.30, v nedeľu 16.4.2006 
o 7.00.
 Zaopatrovanie chorých s vy-
slúžením sviatostí bude v utorok 
11.4.2006 od 10.00. Chorých je 
potrebné nahlásiť osobne alebo tele-
fonicky do 9.4.2006.
 Krížová cesta na Veľký piatok bude 
o 11.00. V tento deň je prísny pôst 

a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
 Z piatku na sobotu bude celonoč-
ná adorácia pri Božom hrobe.
 Na Zelený štvrtok a Veľkonočnú 
vigíliu bude projekcia obrazu pre 
tých, ktorí budú stáť vonku.
 V sobotu na Veľkonočnú vigíliu 
je obnova krstných sľubov. Prosím, 
doneste si sviece.

Mgr. Patrik Vojtek
farár

inzercia
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M e ra -

nie kostnej denzity
 V rámci zdravotnej prevencie 
obyvateľov nášho sídliska pripra-
vila mestská časť v spolupráci so 
Združením žien Slovenska – Klu-
bom Košice I. a TPS s.r.o. 21. feb-
ruára 2006 v našom kultúrnom 
stredisku zaujímavé podujatie. Me-
dzi občanov prišla MUDr. Judita 
Ondrejková, prezidentka Asociácie 
proti osteoporóze, ktorá bezplatne 
merala záujemcom kostnú denzitu. 
A keďže záujem bol veľký, mestská 
časť pripravila opakované poduja-

tie 28. marca 2006. 

Maľovanie kraslíc
Na sídlisku sa začali organizo-
vať aj kreatívne stretnutia žien. 
To prvé, venované maľovaniu 
kraslíc, sa usku- toč-
nilo 23. mar- ca 
2006. Do rôz-
nych techník 

zdobenia vajec 
zaúčali naše ženy 
obyvateľky síd-
liska pani Mária 
Mizíková a pani 
Anna Ško-
lová. A že o 
tvorivé stret-
nutia žien je na sídlisku záujem, 
svedčí i účasť. Veď ktorá z nás by 
sa nechcela pochváliť vlastnoručne 
vymaľovaným vajíčkom. Ďalšie ta-
kéto podujatie bude venované ser-
vítkovej technike a uskutoční sa v 
II. polroku t.r. Podobné podujatie 

pripravili organizátori aj pre ťaha-
novské deti.

Tvorivá dielňa
 Už štvrtá detská tvorivá dielňa sa 
uskutočnila 24. marca 2006. Deti si 

vyskúšali, ako sa maľujú kraslice, 
zhotovovali krásne papierové dar-
čekové škatuľky, maľovali odliat-

ky zo sádry, farbami na sklo 
vytvárali krásne obrázky. 
Pre tých najmenších boli 
pripravené omaľovánky. 
Niektorí prišli iba zo 
zvedavosti, ale odchá-
dzali s krásnymi výrob-
kami, ktorými sa 
určite pochvália 

doma i medzi svojimi roves-
níkmi. Deti i rodičia, ktorí 
prišli na toto vydarené 
podujatie, vyslovili názor, 
že takéto tvorivé stretnu-
tia by mohli byť častejšie. 
To najbližšie sa uskutoční 

5.5.2006 v rámci Dní mesta Košíc 
a Dňa našej mestskej časti od 15.00 
hod. na priestranstve pred miestnym 
úradom.

Veľkonočné trhy
 Vianočné a veľkonočné predajné 
trhy sa stali na sídlisku Ťahanovce 
už tradíciou. Tie veľkonočné sa ko-
nali 31. marca 2006 v pešej zóne na 
Budapeštianskej ulici. Vystavovate-
lia a zároveň predávajúci ponúkali 
obyvateľom to, čo by nemalo chýbať 
počas veľkonočných sviatkov doma 
– od maľovaných kraslíc, korbáčov, 
dekorácie, medovníčkov až po krás-
ne ručné práce šikovných žien. Ur-
čite obohatením tohtoročných trhov 
bol i majster ľudovej umeleckej vý-
roby Ján Krajčí z Košíc, ktorý svoje 
umenie dokazoval i prakticky vyre-
závaním výrobkov z dreva. Manželia 
Juraškovi z Kysaku ponúkali svoje 
prútené výrobky – korbáče a košíky. 

O dobrú at-
mosféru sa 
p o s t a r a -
li deti zo 
Základnej 

školy 

zorganizovali sme pre vás…
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8športapríl 2006

 K už tradične celosvetovo najsle-
dovanejším športom letných olym-
pijských hier patrí plávanie. Dlho-
ročným symbolom tohto športu u 
nás doma je olympijská medailistka 
Martina Moravcová. Nepochybne aj 
jej úspechy podnecujú mladých za-
čínajúcich športovcov - žiakov skúsiť 
svoje majstrovstvo práve v tomto 
športe. Možno práve takýto príklad 
priviedol k plávaniu aj dvoch chlap-
cov zo sídliska Ťahanovce Stanislava 
Szaba a Petra Marčáka, členov pla-
veckého oddielu ŠKP Košice. Keďže 
naše sídlisko nedáva (zatiaľ) možnosť 
venovať sa tomuto športu na jeho 
teritóriu, dochádzajú za každoden-
nou dvojfázovou tréningovou dri-
nou na mestskú krytú plaváreň a ZŠ 
Tomášikova. Nekonečné kilometre 

naplávané pod drobnohľadom od-
dielového trénera a zároveň asistenta 
reprezentačného trénera SR v pláva-
ní - ďalšieho „Ťahanovčana“ Mgr. 
Ivana Šuleka sa premietajú v úspeš-
nej reprezentácii oddielu ale i mesta 
na vrcholných plaveckých poduja-
tiach. Uplynulú sezónu 2005 môžu 
hodnotiť ako nanajvýš úspešnú, veď 
Stanislav Szabo (na obr.) žiak VIII.D 
triedy ZŠ Bruselská vybojoval na let-
ných a zimných majstrovstvách SR v 
plávaní v Žiline a Púchove v žiackej 
A- kategórii štyri tituly majstra SR 
v disciplínach 100m kraul, 100 a 
200m prsia, ku ktorým pridal strieb-
ro a bronz zo šprintérskej kraulovej 
päťdesiatky. Úspešné boli i jeho účas-
ti na ďalších plaveckých pretekoch 
doma i v zahraničí, kde napr. na me-

dzinárodných plaveckých pretekoch 
o Pohár rektora Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici zvíťazil vo 
všetkých disciplínach plaveckého 
trojboja a do Košíc putoval aj pohár 
rektora za najhodnotnejší výkon v 
disciplíne 50m prsia. Taktiež na me-
dzinárodných plaveckých pretekoch 
v Miškolci za účasti reprezentantov 
štyroch krajín- Slovenska, Bulharska, 
Rumunska a domáceho Maďarska 

získal v disciplínach 200m kraul a 
100m prsia dve zlaté medaily a pohár 
pre najlepšieho plavca súťaže. 
 Aj keď plávanie, ako snáď všetky 
športy v SR, zápasia s problémom 
– financie, úspechy mladých špor-
tovcov dávajú aspoň malú nádej, 
že vrcholové plávanie na Slovensku 
odchodom Martiny Moravcovej do 
plaveckého dôchodku neskončí.

Plavci z nášho sídliska

V nedeľu 19. marca 2006 sa v Ži-
line konali Majstrovstvá SR v 

karate, kde sa zúčastnili aj postupujúci 
karatisti z klubov Východoslovenskej 
únie karate a bojových umení (VÚ-
KABU). Prezident VÚKABU Július 
Valenta vyzdvihol úroveň turnaja: 
„Kvalita majstrovstiev bola oproti mi-
nulým rokom výrazne vyššia. Mnoho zá-
pasov malo európsku úroveň a som rád, 
že karatisti z klubov VÚKABU sa medzi 
slovenskou špičkou nestratili.“
 Predseda komisie štátnej reprezentá-
cie František Kretovič: „Bol som veľmi 
spokojný s úrovňou majstrovstiev, hlavne 
s reprezentantmi , ktorí sa pripravujú 
na ME v nórskom Stavangeri .Výborné 
výkony predviedli Klaudio Farmadin, 
Juraj Gažo, Eva Medveďová a Peter 
Macko. Z východniarov najviac zaujali 
Peter Šimko, Michal Dudič a Viktória 
Semaníková.“
 Tréner najúspešnejšieho klubu 
z klubov VÚKABU na turnaji KK 
Union Košice Ing. Peter Bozogáň 
zhodnotil majstrovstvá takto: „Aj keď 
na Majstrovstvá z Karate klubu Union 
postúpilo viac pretekárov, nakoniec ces-
tovalo len deväť pretekárov, pretože Pet-
rovi Kožákovi, Branislavovi Medvecovi, 
Lukášovi Bögöšovi, Tomášovi Friedman-

novi, Tímei Kaškovej a Lucii Ševčíkovej 
zranenia a študijné povinnosti zabránili 
zúčastniť sa. S bilanciou jedna strieborná 
a päť bronzových medailí sme spokojní, 
aj keď pri troche šťastia sme mohli mať 
jagavejšie medaily. Hlavne Peter Šimko 
a Michal Dudič prehrali semifinálové 
zápasy smoliarsky v predĺžení. O tretie 
miesto už nezaváhali. Ešte väčšiu smolu 
mal Stanislav Šimko, ktorý pri vede-
ní 6:2 bol kontaktovaný a s zraneným 
nosom nemohol ďalej pokračovať. Peter 
Varga sa do finále dostal, ale podľahol 
Fogadovi z Nitry v pomere 2:1. Bron-
zovú medailu vo veľmi silnej kategórii 
do 65kg vybojoval Erik Kaško. Príjemne 
prekvapili dvaja ostaršení pretekári len 
17 roční Peter Bozogáň a Petra Klimová. 
Pred bránami finále ich zastavili špičko-
ví pretekári Klaudio Farmadin a Eva 
Medveďová. Potom aj Bozogáň aj Kli-
mová vybojovali bronz. Podobnú cestu 
mal Richard Tomasch, ktorý v boji o fi-
nále podľahol Jurajovi Gažovi a neuspel 
ani v zápase o tretie miesto. V zápasoch 
s Farmadinom, Medveďovou a Gažom 
môžu naši mladí pretekári výkonnostne 
rásť a získať skúsenosti. Maroš Sokol sa 
do bojov o medaily neprebojoval.“

Ing. Martin Beca, PhD.
/prevzaté z denníka korzár/

Majstrovstvá slovenska v karate

 V jedálni ZŠ Belehradská sa 
26.3.2006 zišli vyznávači kráľovskej 
hry. Konal sa tu už tradičný Ťahanov-
ský šachový turnaj organizovaný Cen-
trom voľného času Domino Košice a 
poslancami MZ MČ Košice – Sídlisko 
Ťahanovce. Na turnaji sa zúčastnilo 34 
šachistov. Potešujúcim faktom aj tohto 
ročníka turnaja bola účasť šachistov z 
celého košického kraja. Pretekári bo-
jovali v dvoch kategóriách. Prvú ka-
tegóriu tvorili pretekári narodení pred 
1.1.1990 a druhú po tomto dátume. 
Hralo sa švajčiarskym systémom na 
7 kôl s časovým limitom 2x20 mi-
nút. Odborným garantom súťaže bol 
Imrich Jurčišin z CVČ Domino Koši-
ce. Turnaj otvoril a v jeho závere pohá-
re, medaily a diplomy, ktoré víťazom 
venovali poslanci MZ, odovzdal zá-
stupca starostu MČ Ing. RNDr. Emil 
Petrvalský CSc. 

kategória žiaci: 1.Jaroš Lukáš, 2.Tres-
sa Tomáš, 3.Kacer Dušan, 4.Barna 
Alexander, 5.Tressa Gerard ml., 6.Se-
peši Samuel, 7.Mikloš Matúš, 8.Pal-
kovič Ladislav, 9.Kacerová Dominika, 
10.Liščinský Martin, 11.Fogmeg Vla-
dimír a 12.Čislák Tomáš 
kategória dospelí: 1.Juhar Roman, 
2.Kostelník Peter ml., 3.Zavacký Pe-
ter, 4.Recký Norbert, 5.Kušiak, 6.Štec 
Juraj, 7.Rajnec Vojtech, 8.Derňár Ján, 
9.Hruška, 10.Derňár Marek, 11.Jurov 
Pavol, 12.Vasil Maroš, 13.Štofa Da-
vid, 14.Adam Dušan, 15.Kostelník 
Peter st., 16.Timko, 17.Tressa Gerard 
st., 18.Jurov Peter, 19.Revaj Miroslav, 
20.Čislák, 21.Jalč Martin a 22.Sepeši 
Erich. 
 Slečna Dominika Kacerová bola 
ocenená zástupcom starostu MČ ako 
jediná predstaviteľka nežného pohlavia 
na tomto turnaji. 

KK union Košice
Peter Varga 2. miesto kumite muži do 60kg
Petra Klimová 3. miesto kumite ženy do 60kg
Erik Kaško 3. miesto kumite muži do 65kg
Peter Šimko 3. miesto kumite muži do 70kg
Peter Bozogáň 3. miesto kumite muži do 75kg
Michal Dudič 3. miesto kumite muži do 80kg
Metropol Košice
Ján Olekšák 3. miesto kata muži

Ťahanovský šachový turnaj
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