
Sociána pomoc arcidiecéznej charity

Program Dní mestskej časti

7. ročník futbalovej miniligy

SAMOSPRÁVA

ZO ŽIVOTA SÍDLISKA

ŠPORT

štvrťročník MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce apríl 2013 ročník X číslo 1

str. 3

str. 7

str. 8

Veľká noc nám dáva veľké možnosti
Milí spoluobčania,
zima sa pomaly  dala na ústup 

a kým pred koncom roka   pôso-
bilo skracovanie dní na naše telo 
depresívne, tak v tomto predveľko-
nočnom období sa začínajú dni pre-
dlžovať, slniečko sa  z juhu vracia 
a stále viac cítime jeho teplé lúče. 
Mnohým z nás sa prílevom tohto 
prirodzeného tepla do žíl vlievajú 
nové sily a každým dňom cítime, 
ako sa v nás prebúdza naše dušev-
no, ktoré bolo v zime viac či menej 
zatláčané do úzadia. K našim teles-
ným pocitom prispieva aj matka prí-
roda, ktorá sa pomaly tiež prebúdza 
k životu, na stromoch sa objavujú 
nové výhonky a či už na poliach, 
lúkach a lesoch alebo na hospodár-
skych dvoroch začínajú zvieratá 
vyvádzať svoje  mláďatá. Veľká 
noc nám dáva veľké možnosti, 
aby sme okrem duchovnej obnovy, 
ktorú kresťanom dáva vzkriesenie a 
nanebovstúpenie Pána, obnovili aj 
naše vzťahové hodnoty. Dáva nám 

možnosť navštíviť ľudí, ktorých 
sme dávno nevideli, zájsť k pria-
teľom, na ktorých v uponáhľanom 
svete nemáme čas, navštíviť našich 
rodičov a spoločne sa potešiť zo 
života, ktorý nám darovali. Nemali 
by sme zabudnúť ani na susedov, 
s ktorými na sídlisku zdieľame 
bydlisko, či rôzne spoločenstvá, 
členmi ktorých sme a vyvíjame v 
nich záujmovú činnosť. Mali by 
sme si rezervovať viac času na to 
najdrahšie čo v živote máme – naše 
deti. Sú to ratolesti na strome nášho 
života a pokiaľ im do žíl pustíme 
našou starostlivosťou viac životo-
darnej miazgy, budú sa zelenať a 

košatieť tak, že budeme môcť byť 
na nich právom hrdí. Pokiaľ tak 
ale neučiníme, zakrpatejú, uschnú 
a nakoniec z nášho stromu života 
suché odpadnú. Aj v našej mestskej 
časti máme nie jednu takú uschnutú 
ratolesť, o ktorú sa rodičovský 
strom nestará. Je to smutný pohľad, 
ako sa tieto uschnuté ratolesti pre-
dierajú životom samé, mnohokrát 
aj zmietajúce sa, nenachádzajúc 
svoje vlastné hniezdo, vlastné kore-
ne, vlastnú rodinu. Apelujem preto 
na rodičov, ktorí často  ani netušia, 
kde sa ich potomkovia nachádzajú 
a čím sa zaoberajú, aby sa z nečin-
ných prizerajúcich sa stali znovu 
milujúcimi a starostlivými rodičmi, 
ktorí svoje deti usmernia a pomôžu 
im nájsť vlastné miesto v živote. Z 
takého vzťahu budú určite profito-
vať obidve strany a Veľká noc je 
priam stvorená na to, aby sme sa o 
to aspoň pokúsili.

Prajem Vám príjemné sviatky
Emil Petrvalský - starosta             

Šachový turnaj 
prilákal aj 
cezpoľných

Šach si získava stále viac 
priaznivcov nielen medzi dospelý-
mi, ale v poslednom čase i medzi  
mládežou. Kráľovská hra, ktorá 
cibrí mozgové závity a  rozvíja 
strategické myslenie, prilákala v 
sobotu 23. februára do kultúrneho 
strediska mestskej časti 44 mla-
dých šachistov z Košíc i okolia. 
Podujatie sa uskutočnilo v spolu-
práci s CVČ Domino Košice a po-
slancov MZ MČ Košice - Sídlisko 
Ťahanovce.

pokračovanie na strane 8 »

Uršula Ambrušová

Rozpočet mesta na rok 2013 mestskej časti nepridal, ale ani neubral
Janka Rajňáková

Košice by mali v tomto roku 
hospodáriť s rozpočtom  takmer 
180 miliónov eur.

Mesto sa spolieha na daňové 
príjmy, ktoré v roku predpokladá 
vo výške 87,23 milióna eur, ďal-
ších viac ako 50 milióna eur pred-
pokladá získať z predaja majetku.

Poslanci zvýšili 
výdavky na školstvo 
o 330 000 eur, cel-
kovo tak rozpočet 
predpokladá výdavky 
na kapitolu školstva 
vo výške 47,60 mi-
lióna eur. Na projekt 
EHMK najmä na jeho 
investičnú časť plánu-
je mesto výdavky vo 
výške 38,11 milióna 

eur.
Na dopravu prispeje mesto 

sumou 21,61 milióna eur, projekt 
bezpečnosti si vyžiada sumu 7,46 
milióna eur.

Rozpočet pamätá aj na soci-
álnu oblasť, podporu rodiny, prí-

spevok na stravovanie dôchodcov, 
či príspevky pre mestské časti. 
Mestská časť Košice-Sídlisko 
Ťahanovce má v rozpočte mesta 
pridelený podiel vo výške 544 032 
€, čo je rovnaká suma, ako v roku 
2012.

Z rokovania 
marcového  miestneho 

zastupiteľstva
Dôležitými bodmi programu 

13. zasadnutia miestneho zastupi-
teľstva našej mestskej časti, ktoré 
sa konalo 20. marca 2013 bola 
správa o činnosti mestskej polície, 
ktorú predkladal veliteľ stanice 
JUDr. Štefan Fejedelem, ďalej 
zmena programového rozpočtu 

na rok 2013 –  vyplývajúca  z 
pridelenia kapitálovej dotácie z 
rozpočtu mesta vo výške 30 000 
€. Táto musela byť dodatočne 
zapracovaná do rozpočtu mestskej 
časti. Okrem iného sa poslanci za-
oberali návrhom VZN o určovaní 
pravidiel času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb na území 
mestskej časti Košice – Sídlisko 
Ťahanovce. Celé znenie VZN 
je zverejnené na webovom sídle 
mestskej časti www.tahanovce.net 

Poslanci  sa ďalej zaoberali ná-
vrhmi na udelenie Cien mestskej 
časti a Ceny starostu mestskej časti 
na rok 2013. Schválené návrhy sa 
nám do uzávierky Ťahanovských 
novín nepodarilo získať.
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Mestská časť likvidovala panely za Helsinskou a Viedenskou
Mestská časť Košice – Sídlisko 

Ťahanovce v polovici februára zabezpe-
čila prostredníctvom firmy NOVEL, s.r.o. 
likvidáciu skládky panelov za bytovými 
domami Helsinská 21 a Viedenská 1, oby-
vatelia ktorých sa často sťažovali hlavne na 
ich zneužívanie neprispôsobivou mládežou 
k rôznym, nie vždy bohumilým, aktivitám. 
Likvidácia tejto skládky, ktorá mala cel-
kový objem 20,3 m3 železobetónu bola 
financovaná z rozpočtu mestskej časti vo 
výške 2132,64 €.

Firma NOVEL s.r.o., s ktorou mestská 
časť uzavrela dohodu o likvidácii ďalších 
dvoch skládok takýchto železobetónových pre-
fabrikátov, a to za bytovým domom Viedenská 
17 a medzi bytovým domom Helsinská 1 a 
gréckokatolíckym kostolom, zlikvidovala v 

priebehu mesiaca marec skládky odpadu, kde 
sa nachádzalo 22 m3 železobetónu a likvidácia 
si vyžiadala náklady vo výške cca 3400 €. Išlo 
o prefabrikáty rôzneho vyhotovenia, ako sú 
základové rošty, stenové panely, stropné panely, 

prefabrikáty z kolektorov, cestné panely, 
železobetónové rúry a železobetónové pod-
valy pod žeriavové dráhy. Prevažne sú to 
prefabrikáty s vyšším stupňom vystuženia. 
Tieto divoké skládky, pozostatok bývalého 
systému bytovej výstavby, sú nebezpečné 
pre pohyb osôb v ich bezprostrednej blíz-
kosti a napriek tomu slúžili ako priestor 
pre zhromažďovanie mládeže zo sídliska, 
ktorý využívala najmä vo večerných a 
nočných hodinách. Sprievodným javom 
týchto aktivít bolo rušenie nočného kľudu 
a značná produkcia odpadu, akým sú PET 
fľaše, sklenené fľaše od alkoholu a pod. 

Likvidácia panelov predpokladá elimináciu 
týchto negatívnych vplyvov na bývanie v okra-
jových častiach sídliska. 

-raj-

Emil Petrvalský

 NOVOTVORENÁ PREDAJŇA SUDOVÉHO VÍNA PRI OC MILLA 
V našej predajní nájdete širokú ponuku kvalitného sudového vína z rôznych oblastí Slovenska a Moravy.  

 
V ČOM SPOČÍVA KVALITA SUDOVÉHO VÍNA V NAŠEJ PREDAJNI ? 

Kvalitné víno si zaslúži kvalitné uskladnenie. V našej predajni je víno uskladnené v nerezových sudoch, 
ktoré sú k chuti vína neutrálne. Hnacím plynom  pre výčap je dusík, ktorý zabráni prístupu vzduchu a víno sa 
tak nepokazí. 

 PONUKA SUDOVÉHO VÍNA 

• FRANKOVKA MODRÁ suché                     1,77 €/L 
• FURMINT suché                                           1,65 €/L 
• VELTLÍNSKE ZELENÉ   suché                   1,44 €/L 
• SVÄTOVAVRINECKÉ ružové polosuché   1,91 €/L 
• SKLEPMISTR ČERVENÉ  polosladké        1,54 €/L 
• SKLEPMISTR  BIELY  polosladké              1,44 €/L 
• RULANDSKÉ BIELE  suché                        1,82 €/L 
• SVÄTÝ URBAN polosladké                         1,65 €/L 
• SVÄTOVAVRINECKÉ suché                       1,83 €/L 
• VLČIA KRV sladké                                       1,59 €/L 
    
 
 
 
 OTVORENÉ  Pondelok-Streda 13,00- 18,30 Štvrtok 11,00-18,30  Piatok 10,00-19,00 Sobota 8,30-13,00 

        KDE NÁS NÁJDETE ? 
 Budapeštianska 14, vedľa pizzerie Milano 
 bývalé sídlo mestskej polície 

Starosta obdaroval osamelé matky
Vo chvíli sviatočnej sa často zamýšľame aj 

nad životnými situáciami ľudí, ktorým osud veľa 
blahobytu nenadelil a často sa v živote dotýkajú 
svojho vnútorného i materiálneho dna. Bohužiaľ 
medzi núdznymi sa v posledných rokoch ocitá 
čoraz viac ľudí bez domova, bez práce, bez akej-
koľvek pomoci. V časoch, kedy sa k nim rodina, 
či spoločnosť obrátila chrbtom, je charitatívna 
pomoc veľakrát bytostne dôležitou. 

Krehkou sa veľmi často stáva najmä rea-

lita života osamelých matiek s deťmi a práve 
na ne sa zameral starosta mestskej časti Emil 
Petrvalský, keď sa rozhodol rozdeliť zbierku, 
ktorá vznikla v predvianočnom čase z výnosu 
starostovského punču (130 eur) a z príspevkov 
spoločnosti METRO Košice (170 eur), miestne-
ho zväzu SDKÚ DS (200 eur) a starostu mest-
skej časti (100 eur). Ešte v decembri si darček v 
podobe príspevku odniesli štyri z nich, ďalších 
šesť obdarovaných si z rúk štatutára prevzalo 

svoj valentínsky darček vo štvrtok 14. februára.

Pomoc matkám pokračovala v 
marci

Začiatkom marca  odovzdal starosta mestskej 
časti Emil Petrvalský darček ďalším deviatim 
osamelým matkám zo sídliska Ťahanovce. 
Príspevok v celkovej hodnote 450 eur tvoril 
výťažok z tomboly nedávneho reprezentačného 
plesu mestskej časti, výťažok starostovského 
punču a príspevok z reprefondu štatutára mest-
skej časti. Deväť žien, ktoré osud ťažko skúša, 
tak symbolicky v predvečer Medzinárodného dňa 
žien spolu s kvietkom obdržalo 50 eurový darček.
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Milí čitatelia v našej ankete sme sa pokúsili zistiť, či sa k vám dostáva 
štvrťročník našej samosprávy Ťahanovké noviny, či ho čítate a či  v ňom 
nachádzate  dostatok informácií, ktoré vás zaujímajú, akými témami by 
sme sa v nich mali zaoberať a či by ste vy, ako naši čitatelia, boli ochotní 
prispieť vašimi postrehmi, názormi, problémami zo života na sídlisku, aby 
sme ich mohli spoločne riešiť. Tu sú vaše odpovede:

-raj-

Danica Nagyová

A N K E T A

Iveta, 48 rokov: Ťahanovské noviny dostávam 
pravidelne, ale pre nedostatok času ich čítam iba 
sporadicky. Trápi ma, že nedisciplinovaní majitelia 
psov neupracú neporiadok po svojich miláčikoch. 
Dlhší čas som žila v Amerike a tam sa tieto veci prís-
ne kontrolovali, za neodpratanie psích exkrementov 
nasledovala vysoká pokuta. Pre mládež vo veku 15 až 

19 rokov tu chýbajú ihriská s basketbalovými košmi, kde by si mládež 
mohla zašportovať, mohol by sa využiť priestor na Helsinskej ulici. 
Na našom sídlisku mi chýbajú obchodné reťazce, ostatné sídliská ich 
majú oveľa viac. Vadí mi vyčíňanie a vandalizmus mládeže, ktorú by 
bolo potrebné častejšie kontrolovať. Vcelku som so životom na sídlisku 
spokojná.

Michaela, 21 rokov: Ťahanovské noviny po-
znám, prelistujem ich. Dozviem sa, čo je nového na 
sídlisku, s obsahom som spokojná. Mám malé dieťa,  
nepáčia sa mi poškodené ihriská napr. na Havanskej. 
Veľkým problémom sú aj výtlky na cestách.

Marta 53 rokov: V Ťahanovských novinách, 
ktoré rada čítam,  je dostatok informácii. Na spes-
trenie ich obsahu by som privítala recepty, ale aj 
krížovku.

Tibor 48 rokov: Ťahanovské noviny čítam spo-
radicky, sú tu informácie o mnohom, čo sa na sídlisku 
deje, ale problémy hlavne  s parkovaním pretrvávajú. 
Parkovanie je podľa mňa najväčším problémom náš-
ho sídliska. Zaparkovať večer je nemožné. Privítal 
by som viac informácií o činnosti mestskej polície, 
pretože ďalším problémom je vandalizmus mládeže, 
drogy a výtržníctvo. 

Zuzana, 37 rokov: Ťahanovské noviny sa mi 
páčia, je v nich dostatok informácií zo zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva. Viac by sa malo písať o 
problémoch s mládežou a ich riešení. 

Adriana 46 rokov: Ťahanovské noviny poznám, 
dostávam ich pravidelne. Málo sa píše o aktivitách 
pre mládež. Zaujímalo by ma, či tohto roku fungo-
valo klzisko. Privítala by som témy, ako sa riešia 
parkovacie miesta na sídlisku, ktorých je žalostne 
málo. Využiť by sa mali plochy pod Havanskou č. 15  
napr. od výmenníka zdola pod kanál by mohlo byť 

šikmé státie, v slepej uličke, na nevyužitom trávniku. Riešiť by sa mal 
neporiadok za Metrom, kde je množstvo papierov a iného neporiadku. 
Do Ťahanovských novín by som aj ja prispela návrhmi na vytvorenie 
nových parkovacích miest.

Sociálna pomoc 
pre starkých   

„Ste pracujúci človek a 
žijete v spoločnej domácnosti 
so svojimi starými rodičmi, 
príbuznými, o ktorých sa počas 
dňa nemá kto postarať? Alebo 
máte rodičov, starých rodičov, 
príbuzných, ktorí žijú osamelo 
a potrebovali by počas dňa po-
moc, podporu, odbornú starost-
livosť a zmysluplné naplnenie 
dňa?“

Arcidiecézna charita 
Košice ponúka sociálnu služ-
bu – DENNÝ STACIONÁR v 
pracovných dňoch od 7.00 do 
17.00h.

Služby
• pomoc pri rôznych úkonoch 

podľa konkrétnej potreby a 
zdravotného stavu

• dohľad nad užívaním liekov
• 3x denne strava (desiata, 

obed, olovrant)
• záujmové aktivity na príjem-

né strávenie dňa
Služby denného stacionára, 

čas nástupu a dobu zotrvania 
možno individuálne dohodnúť 
podľa možností a potrieb jednot-
livých záujemcov.

PODMIENKA: pre poskyto-
vanie služby je potrebný posudok 
o odkázanosti (pomoc inej osoby) 
na denný stacionár (bezplatne 
vám pomôžeme pri vybavení zá-
ležitosti na posudkovom oddelení 
Magistrátu mesta Košice a v prí-
pade, že je záujemca obyvateľom 
priľahlej obce, na obecnom úrade 

v mieste trvalého bydliska).
Stacionár môže využiť aj 

samoplatca bez posudku o odká-
zanosti na denný stacionár.

Cena za služby pre 
osobu s posudkom o 

odkázanosti:
• 1€/deň – pri využití služieb 

stacionára do 4 hodín
• 2€/deň – pri využití služieb 

stacionára nad 4 hodiny do 
10 hodín.

Strava
• 0,30€ – desiata
• 1,60€ – obed
• 0,30€ – olovrant  

(2,20€ za kompletne odobratú 
stravu)

Cena za služby pre 
samoplatcu

• 10€/deň – pri využití služieb 
stacionára + 2,20€ za stravu

Bližšie informácie o sociálnej 
službe v dennom stacionári vám 
poskytneme telefonicky alebo pri 
osobnom stretnutí.  SME TU PRE 
VÁS A VAŠICH BLÍZKYCH!

Kontakt 
Ing. Mária Sabolová 

koordinátorka DS
tel. : 055/ 625 20 00 ústredňa, 

zvoľte 7, 
mobil: 0911 273 877

e-mail: stacionarkosice@gmail.com

Nebezpečná stavba na 
Čínskej je už minulosťou

Po štyroch rokoch inten-
zívneho snaženia o odstránenie 
zdevastovanej a asociálmi na-

vštevovanej stavby 
dreveného stánku 
Lagúna, ktorý strašil 
okolie Čínskej ulice, 
sa podarilo nebezpeč-
né zhorenisko  odstrá-
niť. Starosta mestskej 
časti vyjadril - listom 
primátorovi - po-
ďakovanie mestu 
Košice  za súčinnosť 
pri likvidácii stavby, 

ktorá znepríjemňovala život 
obyvateľom sídliska.
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-raj-

-raj-

-raj-

Zrekonštruovaná škôlka na Havanskej

Vedomosti predškolákov šokovali

Miestny úrad vyzdobili obrazy žiakov ZUŠ

Havarijný stav, ktorý už roky 
pretrvával a na ktorý neustále upo-
zorňovala riaditeľka materskej školy 
na Havanskej ulici, sa za intervencie 

Emila Petrvalského, ktorý 
je starostom mestskej čas-
ti a súčasne pracuje aj v 
komisii škostva pri mest-
skom zastupiteľstve v 
Košiciach (mesto Košice 
je zriaďovateľom MŠ) 
napokon podarilo úspešne 
odvrátiť. Materská škola 
sa dočkala rekonštruk-
cie priestorov, ktoré už 
doslova volali po oprave 

a ohrozovali prevádzku zariadenia. 
Začiatkom februára nás zrekonštruo-
vanými priestormi škôlky sprevádzala 

riaditeľka Renáta Cymbaláková.
Podľa vyjadrenia pani riaditeľky, ale 
aj na základe samotnej prehliadky 
sme sa dozvedeli, že sa investovalo 
do rekonštrukcie obvodového plášťa, 
vnútorných priestorov školy a za-
riadenia kuchyne, ktorá na tom bola 
najhoršie. Dnes sa malí škôlkári tešia 
z krásne vymaľovaných čistých tried, 
hygienických zariadení, prezliekární, 
upraveného balkóna a novozariadenej 
kuchyne, v ktorej v čase našej náv-
števy rozvoniaval čokoládový závin. 
Ďalším čakateľom na rekonštrukciu je 
MŠ na Belehradsej ulici.

Materská škola Budapeštianska 1 
sa v rámci metodického dňa 6. 
marca 2013 prezentovala prá-
cou krúžkových činností podľa  
spracovaného projektu Evička 
nám ochorela, ktorý tvorí na 
škole súčasť učebných osnov. 
V uvedený deň svoju krúžkovú 
činnosť prezentovali  učiteľky, 
ktoré spoločne nadviazali na 
tému ochrany ľudského zdravia 
a formou zážitkového učenia 
poukázali, akým spôsobom vedia 
deti privolať pomoc dospelého v 
krízových zdravie ohrozujúcich 
situáciách. Deti predviedli vedo-
mosti a schopnosti rozlíšiť nebez-
pečenstvo, ako aj vedieť pomôcť 
raneným. Vo vytvorených mo-
delových situáciách poukázali 
na  dôležitosť a užitočnosť práce 
hasičov (krúžok mladých hasičov 
s vybavenosťou   vhodnými a 
názornými pomôckami  hasil  
fiktívny požiar, ktorý spôsobili 
deti manipuláciou so zápalka-
mi). Záchranu života, pomoc 
zdravotníkov a ochranu zdravia 
predviedli deti v situačnej hre. Tu 
ukázali,  ako vedia chrániť svoje 
telo a prezentovali svoj vzťah  k 
zdraviu. Ukázali prítomným, ako 
poznajú a rozlišujú jednotlivé 

funkcie orgánov ľudského tela. 
Krúžok mladých záchranárov 
pracuje na škole už 6 rokov, spo-
lupracuje s Červeným krížom, re-
prezentuje školu na Ťahanovskej 
kvapke a v posledných rokoch aj 
na Primátorskej kvapke krvi, Dni 
narcisov, pomáha onkologicky 
chorým deťom finančnými zbier-
kami, a spolupracuje s nadáciou 
Červený nos.

V multifunkčnej miestnosti 
deti prezentovali elementárne 
základy práce s počítačmi,  pra-
covali s detskými edukačnými 
programami, (PC, Lego dacta, 

výtvarný krúžok), ktoré im pri-
pravili pani učiteľky  na tému 
zdravia.

Súčasťou programu meto-
dického dňa bolo aj slávnostné 
otvorenie detského fitnesscentra 
v zrekonštruovanej miestnosti 
materskej školy. Pásku sláv-
nostne prestrihla viceprimátorka 
Košíc Renáta Lenártová, ktorá 
bola spolu so starostom mestskej 
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
Emilom Petrvalským a vedúcou 
referátu školstva  mestského 
magistrátu Máriou Kavečanskou 
hosťami metodického dňa.

Myšlienka využitia priestorov 
miestneho úradu pre výstavy vý-
tvarných prác sa v prvý marcový 
týždeň stala realitou. V spolupráci so 
Základnou umeleckou školou Irkutská, 
pobočka Sídlisko Ťahanovce sa poda-
rilo nainštalovať prvé práce malých 
výtvarníkov, ktoré od 6. marca skráš-
ľujú verejné priestory úradu a prinášajú 
do fádnych chodieb veselé farby. Touto 

cestou pozývame všetkých, ktorí v do-
hľadnom čase navštívia sídlo miestnej 
samosprávy na Americkej triede 15, 
aby si pozreli, ako sa dívajú na svet oči 
nadaných 5 až 10 ročných detí.

Tematické výstavy, či prezentácie 
výtvarníkov budú krášliť priestory 
miestneho úradu aj v budúcnosti, verí-
me, že si nájdu medzi občanmi svojich 
obdivovateľov.

-raj-

Spoločnosť seniorov mestskej časti 
Košice-Sídlisko Ťahanovce sa stretla 6. 
marca na výročnej členskej schôdzi, na 
ktorej jej členovia zhodnotili prácu za 
uplynulý rok a nastolili  plány pre rok 
2013. Ciele a úlohy, ktoré si dôchodcovia 
vytýčili, kopírujú predošlé roky. Jedným 
z pozitív, ktoré predsedníčka Spoločnosti 
vo svojej správe predniesla,  je, že počet 
členov sa zvyšuje a seniori majú chuť 
združovať sa. Zostáva už len veriť, 
že sa konečne nájde priestor, kde by 
Spoločnosť seniorov sídlila a pracovala.

Seniorklub 
sa rozrastá

-raj-

Každoročne pred sviatkami jari 
strihajú, maľujú, lepia a šikovnými 
rukami vytvárajú veľkonočné deko-
rácie členky Združenia žien Košice 
spolu s deťmi zo sídliska, pre ktoré 
pripravujú tvorivé dielne. Ani tento 
rok nebol výnimkou. Tvorivé deti 
neodradila ani fujavica, ktorá zúrila za 
oknami kultúrneho strediska mestskej 
časti, kde sa 14. marca malí kreatívci 
stretli. Nápady na dekorácie určite 
inšpirovali aj rodičov, ktorí ich na 
podujatie sprevádzali.

Tvorivé dielne 
hýrili farbami
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V zasadačke MÚ zneli ľudové piesne Z tvorivých dielní OZ Maják nádeje
Rok 2013 začal aj v mestskej časti 

v znamení kultúry. Napriek nepriazni 
počasia, ktorá so sebou priniesla rôzne 
virózy a prechladnutia, sa u nás na 
Ťahanovciach opäť zišli začínajúci i 
pokročilí speváci, speváčky , aby si 
zmerali sily v prednese ľudových pies-

ní. Na Ťahanovskej ruži sa predstavili 
žiaci zo štyroch základných škôl v 
troch vekových kategóriách. Porote, 
ktorá hodnotila výkon mladých spe-
vákov, predsedal starosta mestskej 
časti Emil Petrvalský. Víťazi získali 
od mestskej časti hodnotné ceny.

Malá výstavka prác z tvori-
vých dielní občianskeho združenia 
Maják nádeje sídliaceho na sídlisku 
Ťahanovce, ktoré je často poslednou 
slamkou pre ľudí v núdzi, je ukážkou 
toho, ako s deťmi i celými rodinami 
jeho členovia pracujú, aký zmysel 
svojej práci dávajú. Nielen materiál-
na, ale aj psychická a morálna pomoc 
a empatia je pre tých, ktorí sa ocitnú 
na dne, nesmierne dôležitá.

Činnosť združenia pri napĺňaní 
jeho cieľov spočíva najmä vo finanč-
nej a materiálnej pomoci pre rodiny 
v núdzi, zakúpenie konkrétnych 
materiálnych potrieb do domácnosti, 
uhradenie táborov a výchovno - vzde-
lávacích programov pre deti v soci-

álne slabých rodinách, prednášková 
činnosť v oblasti ekologickej výchovy 
a prevencia pred rôznymi formami 
závislosti, dobrovoľné aktivity v spo-
lupráci s Červeným Krížom, Charitou 
a inými organizáciami, potravinová 
pomoc rodinám v núdzi, zber a dis-
tribúcia šatstva a predmetov domácej 
spotreby.

Mestská časť sa v roku 2013 
prispela dotáciou na aktivity tohto 
občianskeho združenia a s jeho zá-
stupcami je v stálom kontakte.

Výstavku prác si môžete pozrieť 
a bližšie informácie o činnosti zdru-
ženia môžete získať vo vstupných 
priestoroch miestneho úradu.

http://www.majak-nadeje.eu/Vyhodnotenie súťaže:
I. kategória:

1. Dorotka Jaščurová - CZŠ sv. Gorazda
2. Linda Turčanyiová - ZŠ Belehradská

3. Lukáš Leško - ZŠ Bruselská
II. kategória

1. Martin Juščák - ZŠ Juhoslovanská
2. Cynthia Sajková - ZŠ Bruselská

3. Marianna Kordiaková -CZŠ sv. Gorazda
III. kategória

1. Barbora Diňová - ZŠ Belehradská
2. Monika Rapavá - ZŠ Bruselská

3. Barbora Hančikovská - ZŠ Bruselská
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Zverejnenie evidencie psov 
zabralo

Hneď v prvé dni po zverej-
není evidencie psov v mestskej 
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
(10. marca 2013) bol zazname-
naný nárast  v počte prihlásených 
havkáčov.  

Mestská časť pristúpila k 
zverejneniu zoznamu prihlá-
sených psov aj preto, lebo po 
príklade iných mestských častí sa 
ho dožadovali samotní obyvatelia 
sídliska.

Za posledný rok pribudlo  na 
sídlisko Ťahanovce 63 evidova-
ných psov. O tom, či sa situácia 
po verejnej kontrole dramaticky 
zmenila, vás budeme s odstupom 
času informovať. 

Zároveň chceme touto cestou 
upozorniť majiteľov psov na 
zmenu legislatívy  týkajúcej sa 
držania psov – týka sa to povin-
ného čipovania a zmien v poplat-
koch za držanie psa.

-raj-

-raj-

Umenie ako liek
Vo vstupnom priestore miestneho 

úradu si do konca apríla môžete po-
zrieť výstavu prác Mariána Slunečku, 
zdravotne ťažko postihnutého ama-
térskeho maliara, ktorý svoj talent 
i vzťah k umeniu objavil len pred 
šiestimi rokmi vďaka svojmu osobné-
mu asistentovi – dizajnérovi. V rámci 
psychoterapie i tréningu  jemnej moto-
riky  začal kresliť, maľovať. Odvtedy 
navštevuje Základnú umeleckú školu 
Irkutská  - štúdium pre dospelých pod 
vedením Mgr. Jany Vojtkovej.

Svojimi dielami sa úspešne pre-
zentoval na  celoslovenskej súťažnej 

prehliadke zdravotne ťažko postih-
nutých v Bardejove, kde získal prvé 
miesto,  na výstave v rámci benefič-
ného podujatia MOSTY, dvakrát sa 
zúčastnil Košicej palety, kde získal za 
svoju prácu Čestné uznanie.

Každý krôčik dopredu a každý 
úspech Mariána posúva dopredu, 
dáva mu možnosť byť súčasťou sveta, 
ktorý ho obklopuje. Prostredníctvom 
obrázkov vyjadruje svoje pocity, 
nálady , cez výtvarné umenie sa snaží 
komunikovať. Maľovanie dáva jeho 
životu ťažko skúšaného človeka, nový 
rozmer. 
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-boz-

Navštívte nás v novootvorenej predajni detského bazáru 
Ponúkame detské oblečenie vo veľkosti 50 až 146 

Denne dopĺňame tovar 
 

Nájdete nás: 
v OC MILA, 1. poschodie, Americká trieda 13, Košice 

(pri predajni elektronických cigariet) 
 

Otváracie hodiny  
pondelok - piatok od 9:30 do 17:00 

 
Tešíme sa na Vašu návštevu... 

www.topbabybazar.sk, www.facebook.com/topbabybazar 

Janka Rajňáková

Program Dní mestskej časti 
Košice-Sídlisko  Ťahanovce

Už niekoľko rokov sú súčasťou programu Dní mesta Košice aj pod-
ujatia, organizované v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, pri 
príležitosti osláv Dní mestskej časti, ktoré  termínovo spadajú do prvého 
májového týždňa.

1. máj 2013 – Tenisový turnaj v štvorhre „ O pohár 
starostu mestskej časti“ 

Športové podujatie, ktoré symbolicky otvára tenisovú sezónu na dvor-
coch športového areálu Olympia na Čínskej ulici. Jeho súčasťou bude 
aj turnaj v minifutbale. Na každého zaregistrovaného účastníka čaká 
porcia chutného gulášu.
Začiatok: 9.00 h
Miesto: Tenisové kurty ŠA Olympia , Čínska 33 Košice

2. máj 2013 – Detská tvorivá dielňa 
Podujatie pre kreatívne deti a ich rodičov zamerané na výrobu dekorácií 
a darčekových predmetov
Začiatok: 15.00 h
Miesto: Kultúrne stredisko mestskej časti, Budapeštianska 30, Košice

4. máj 2013 – Vernisáž  výstavy fotosúťaže s ná-
zvom „MOJE SÍDLISKO“  

Výstava prác  fotoamatérov v troch vekových kategóriách, ktorá zachy-
táva život na sídlisku
Začiatok: 10.00 h
Miesto: vstupný priestor miestneho úradu, Americká trieda 15, Košice

2. máj 2013 – Zobúdzanie fontány 
Podujatie spojené s vystúpením žiakov základných a materských škôl 
na rozprávkovú tému, v závere ktorého sa spustí fontána v miestnom 
parku.
Začiatok: 10.00 h
Miesto: park Americká trieda Košice

13. máj 2013 – ŤAHANOVSKÁ KVAPKA  
Mobilný odber krvi 
Začiatok: 8.00 h
Miesto: Kultúrne stredisko mestskej časti, Budapeštianska 30, Košice

4. máj 2013 – Slávnostný ceremoniál odovzdáva-
nia verejných ocenení 

Starosta mestskej časti odovzdá Ceny mestskej časti a Cenu starostu 
mestskej časti kolektívu i jednotlivcom, ktorí sa významne podieľali na 
rozvoji mestskej časti a na šírení jej dobrého mena
Začiatok: 10.00 h
Miesto: Zasadačka miestneho úradu, Americká trieda 15, Košice

5. máj 2013 – BEH FIT  
Tradičné bežecké podujatie pre všetky vekové kategórie s možnosťou 
výberu trate podľa náročnosti od 2,5 do 8 km.
Začiatok: 15.00 h
Miesto: Lesopark nad sídliskom Ťahanovce , štart pri ŠA Olympia

6. ročník Memoriálu 
Michala Bozogáňa

Športová hala SOUŽ Košice 
bola  26. januára 2013  dejiskom 
už 6. ročníka Memoriálu Michala 
Bozogáňa v karate. Hlavným 
organizátorom súťaže, ktorá rok 
čo rok naberá na popularite, ale aj 
na kvalite, je Karate klub UNION 
Košice. Riaditeľom memoriálu 
je Ing. Peter Bozogáň. Pretekov 
sa  v tomto ročníku zúčastnilo 
vyše 300 pretekárov zo Slovenska, 
Maďarska,Rumunska, Ukrajiny a 
Lotyšska. Hlavným rozhodcom bol 
Ing. Imrich Bácskai. Na podujatie 
prijali pozvanie primátor mesta 
Košice Richard Raši, Starosta MČ 
Košice-Sídlisko Ťahanovce Emil 
Petrvalský, prezident SZK Daniel 

Líška, prezident VÚKABU Július 
Valenta, riaditelia ZŠ Belehradská 
a SOUŽ Košice Ladislav Graban a 
P. Korček.

Medzi najúspešnejšie kluby 
turnaja patrili Union Lviv, Dynamic 
Budapest a Arashi Budapest.  Za 
nimi na štvrtom mieste v celkovom 
bodovom hodnotení sa umiestnil 
domáci klub UNION Košice.

Organizátor memoriálu ďakuje 
sponzorom, predovšetkým generál-
nemu sponzorovi, firme Drimpex 
Košice a ďalším  - Pro East Košice, 
Havriservisw Košice , starosta MČ 
Košice-Sídlisko Ťahanovce - za to, 
že významne prispeli k úspešnému 
priebehu podujatia.
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Šachový turnaj prilákal aj cezpoľných

Turnaj bol rozdelený do dvoch vekových kategórií – mládež do 15 
rokov a dospelí.

 Šachového turnaja sa zúčastnil pomerne vysoký počet hráčov, a tak sa 
hralo  naraz pri 22 stoloch. Potešujúce bolo, že polovica účastníkov bola 
zo Sídliska Ťahanovce. Turnaj slávnostne otvorili organizátori: Imrich 
Jurčišin - vedúci šachového krúžku CVČ Domino, ktorý bol zároveň aj 
hlavným rozhodcom, predsedkyňa komisie komunitného rozvoja, kultúry 
a športu mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce Uršula Ambrušová, 
Ján Pavúk a  Jarmila Repčíková obaja členovia komisie komunitného roz-
voja, kultúry a športu. Hosťami podujatia boli poslaneci MZ Miloš Ihnát 
a  Pavel Naď. Medaily a vecné ceny venované miestnym zastupiteľstvom 
víťazom odovzdala predsedkyňa komisie komunitného rozvoja, kultúry a 
športu Uršula Ambrušová a poslanec MZ Miloš Ihnát.

Výsledky turnaja:
Kategória mládež chlapci:

1. miesto – Lukáš Varga, CVČ Popradská, Košice
2. miesto – Norbert Michel, CVČ Popradská, Košice

3. miesto – Martin Popovič, 1. KSS Košice

Kategória mládež dievčatá:
1. miesto – Jana Ľoncová, Šachy Reinter N. O. Humenné 

2. miesto – Viktória Nadzamová, 1. KSS Košice 
3. miesto – Viktória Barnová, Šachy Reinter N. O. Humenné

Kategória dospelí:
1. miesto – Attila Balázs, Sk CVČ Moldava nad Bodvou

2. miesto - Peter Kostelnik, TJ Slávia, Košice
3. miesto - Ladislav Balázs, Sk Bodva CVČ Moldava Nad Bodvou

V turnaji dospelých hrali aj 2 dievčatá (sestry Sofia Nadzamová a 
Rebeka Nadzamová) hoci vekom patrili do mládežníckeho turnaja. Bola 
to súčasť ich prípravy na MSR mládeže 2013, ktoré budú v apríli v Starej 
Ľubovni.

Výnimočne boli ocenení aj traja najmladší účastníci:
1. miesto - Vladimír Slanina, nar. 2005, KVP Košice. 

2. miesto - Viktória Nadzamová, nar. 2006, 1. KSS Košice. 
3. miesto - Filip Gajdoš, nar. 2006, ZŠ Juhoslovanská Košice. 

Kompletné výsledky z turnajov možno nájsť na stránke 
www.chess-results.com

Futbalová miniliga onedlho 
odštartuje svoj 7. ročník

Aj futbalová miniliga si 
pomaly, ale isto buduje svoju 
tradíciu. Jej siedny ročník od-
štartuje znova v máji. Do 20. 
apríla 2013 je potrebné prihlásiť 
družstvá (rodinné, blokové, 
uličné, či iné), ktorých počet 
hráčov je maximálne 15. Z nich 
aspoň desiati musia mať trvalý 
pobyt v mestskej časti Košice 
Sídlisko Ťahanovce. Prihlášku 
do tohtoročnej miniligy zašlite 
na adresu miestneho úradu 
(MÚ MČ Košice-Sídlisko 
Ťahanovce, Americká trieda 15, 
040 13 Košice), alebo e-mailom 
na adresu noviny@tahanovce.sk, 
prípadne osobne na podateľni 
miestneho úradu. V prihláške 
uveďte názov družstva, meno 
vedúceho družstva a telefonický 
kontakt, mená a priezviská čle-
nov družstva, ich trvalé bydlisko 
a dátum narodenia.

Pravidlá súťaže zostávajú 
nezmenené. Každý kop je pria-

mym kopom. Za priestupok vo 
vlastnom pokutovom území sa 
kope pokutový kop z hranice 
pokutového územia. Jednotlivé 
zápasy sa budú odohrávať v 
Športovom areáli na Európskej 
triede.

Vyžrebovanie miniligy sa 
uskutoční 24. apríla 2013 o 16. 
hodine. Riaditeľom súťaže je 
poslanec miestneho zastupiteľ-
stva mestskej časti Stanislav 
Výrostko.

Starosta prijal úradujúcu 
majsterku SR v šprinte

-raj-

Úradujúcu majsterku 
Slovenskej republiky v behu na 100 
a 200 m Alexandru Bezekovú prijal 
23. januára 2013 starosta mestskej 
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
Emil Petrvalský. Mladej nádejnej 
šprintérke vyjadril obdiv a vďaku 
za úspešnú reprezentáciu mestskej 
časti i mesta Košice.

Alexandra začala pretekať pod 
vedením trénera Rastislava Miška 
v ŠK Akademik TU Košice. Jej 
prvými pretekmi boli v auguste 
2007 Majstrovstvá východného 
Slovenska družstiev dorastu, kde 
vyhrala disciplíny na 100 a 200 
metrov. Otvtedy začali prichádzať 
ďalšie úspechy a medaily. Mladá 

atlétka vždy túžila po majstrovskom 
titule, ktorého sa dočkala v roku 2011 
na svojich posledných juniorských 
Majstrovstvách Slovenskej republi-
ky. Zvíťazila v oboch svojich hlav-
ných disciplínach. Svoje víťazstvo 
zopakovala o rok neskôr v roku 2012 
na Majstrovstvách Slovenskej repub-
liky mužov a žien v Banskej Bystrici, 
kde vynikajúcim výkonom potvrdila 
svoje kvality a získala majstrovský 
titul.  Z medzinárodných súťaží sa 
môže pochváliť titulom vicemaj-
sterky Írska v Belfaste a úspechmi 
na turnajoch v Českej republike, 
Rakúsku a Nemecku.V tomto roku 
sú pred mladou atlétkou ďalšie méty.  
Veríme, že po prvých úspechoch na 
halových majstrovstvách Slovenska 
v Bratislave sa postupne pripoja 
aj ďalšie. Alexandra Bezeková je 
ďalším príkladom toho, že napriek 
náročným podmienkam pre rozvoj 
vrcholového športu u nás, dokážu na 
športovom nebi zažiariť stále nové 
nádejné hviezdy.


