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Garážový komplex
na Sofijskej ulici

Investičný zámer vybudovať
garážovo parkovací komplex.

Ako triediť odpad?
Rozmiestnenie kontajnerov  
Triedenie odpadu a plán rozmiestnenia
veľkokapacitných kontajnerov.

Očistime náš vzťah
k životnému prostrediu

Vychovávať k čistote by sa mal 
naučiť každý doma, v rodine.53 8

Opäť prichádza jar
Po nepríjemnej zime, ktorá skúšala naše topánky i naše

kožuchy a skúšala aj pripravenosť mestských podnikov na zimnú
údržbu (mimochodom, výsledná známka pre ne nie je lichotivá),
nás konečne teší príchod jari. Prvé teplé lúče slnka zohrievajú
a prebúdzajú prírodu zo zimného spánku. Jarné dažde umývajú
trávu, ktorá sa sfarbuje do jasnej zelenej. Ožíva nielen zeleň
v našom okolí, aj svet fauny sa rozrastá o novú generáciu.
Zovšadiaľ pučí nový život.

Slávnostným zavŕšením jarného obdobia je Veľká noc.
Kresťania oslavujú svoj najväčší sviatok, pripomínajú si utrpenie,
smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. V tomto veľkonočnom
tajomstve sa prejavuje obrovská sila vzkriesenia. Aj toto je sym-
bol a nádej začiatku niečoho nového.

Podzemné kontajnery
Starosta mestskej časti JUDr. Cyril Betuš spolu s poslancami,

predsedami komisií MZ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce -
výstavby Ing. Ladislavom Olexom, PhD. a finančnej komisie
Ing. Milanom Drotárom navštívili mesto Moldava nad Bodvou
s cieľom zoznámiť sa s výstavbou a prevádzkou novozriadených
podzemných kontajnerovísk na komunálny odpad. 

Všetky potrebné informácie naši predstavitelia získali priamo
od primátora Moldavy JUDr. Ing. Slavomíra Borovského, za čo
srdečne ďakujeme. 

Ťahanovskej samospráve ostáva rozhodnúť sa po prerokovaní
s mestom Košice a Fy. Kosit a.s. Košice, ktorú cestu naša mestská
časť perspektívne zvolí - či uzamykateľné kontajnery, podzemné
kontajneroviská alebo kombinovaný spôsob.

Janka Rajňáková
Foto: archív

Tak ako sa prebúdza a ožíva príroda, tak by sme sa mali
prebudiť aj my, ľudia. Buďme k sebe dobrí, milí, priateľskí,
otvorení, ústretoví. Nezabudnime, že sme služobníkmi prírod-
ného sveta. Chráňme našu prírodu, chráňme sa navzájom, len
tak môžeme žiť v harmónii a láske. Starajme sa o svoje zdravie,
svoje rodiny i o prostredie, v ktorom žijeme a nehádžme túto
povinnosť na iných.  Vnútorná čistota a poriadok v každom z nás
predurčuje aj náš vzťah k svojmu okoliu, k ľuďom, s ktorými
žijeme a k prostrediu, ktoré nás obklopuje. Buďme príkladom
svojim deťom i svojim susedom.  

Nech je pre nás všetkých sídlisko Ťahanovce skutočným prí-
jemným domovom.

-redakcia-

„Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť. Viac ako rozum potrebujeme láskavosť a miernosť.
Bez toho zvlčíme a stratíme všetko.“ Charlie Chaplin



Z rokovacieho dňa miestneho zastupiteľstva
Poslanci miestneho zastupiteľstva sa v stredu 15. marca 2017

zišli už pätnásty raz v tomto volebnom období. Z celkového
počtu 13 sa dvaja ospravedlnili, takže rokovací deň absolvovali
jedenásti. V úvode rokovania bol prejednávaný investičný zámer
- Garážovo-parkovacieho komplexu na Sofijskej ulici. V diskusii
k tomuto bodu zaznelo, že je tento bod potrebné prerušiť z dôvodu,
že sa poslanci nedostatočne oboznámili s danou proble-
matikou. Svojím uznesením tento bod prerušili a riešenie
investičného zámeru odložili na neurčito. Rokovanie miestnych
poslancov bolo doplnené o nový bod, ktorý navrhol poslanec
Bereš. Týkal sa prerokovania možnosti vytvorenia parkovacích
miest v lokalite medzi Pekinskou ulicou a Bistrom pod lesom.
Pri prejednávaní tohto bodu poslanec Ihnát vyslovil pochybnosti
o legitimite tohto návrhu, nakoľko nebolo spo me nuté jeho legisla-
tívno-právne riešenie. Týka sa vzťahu mestskej časti k pozem-
kom, stavebného konania a ďalších procedúr. Návrh uznesenia
k tomuto bodu, ktorý predniesol navrhovateľ, nebolo možné
zastupiteľstvom prijať a tak si po diskusii poslanec Bereš osvojil
upravený návrh, v ktorom miestne zastupiteľstvo ukladá pred-
nostke miestneho úradu zabezpečiť vypracovanie technického
riešenia úpravy časti pozemku vo vlastníctve mesta Košice
medzi parkoviskom na Pekinskej ulici a Bistrom pod lesom pre
potreby dočasného parkovania osobných motorových vozidiel
vrátane ekonomického posúdenia zámeru.

Program zasadnutia zastupiteľstva ďalej pokračoval správou
veliteľa stanice miestnej polície. Ten informoval o činnosti hlia -
dok mestskej polície na sídlisku Ťahanovce a vyslovil s ich
prácou spokojnosť. V hliadkovej činnosti vyzdvihol spoluprácu
s Obvodným oddelením PZ SR Košice-Ťahanovce. Upozornil
zároveň na problematické správanie dospievajúcej mládeže
na sídlisku a na pretrvávajúcu zlú situáciu v parkovaní. V diskusii
vyjadrili veliteľovi MsP Štefanovi Fejedelemovi vďaku poslanci
Ihnát a Bereš. Kritické hlasy poslancov Drotára, Borovskej za-
zneli v oblasti kontroly venčenia psov. 

Medzi ekonomické body programu zastupiteľstva patrilo
schválenie monitoringu Akčného plánu mestskej časti za rok
2016, ktorý poslanci odobrili bez diskusie. Rovnako schválili
aj prvú zmenu rozpočtu na rok 2017, ktorá dala do súladu
dodatočné príjmy vo forme dotácií z mesta Košice, príspevku na
športové aktivity a prerozdelenia dane za psa. Získané finančné
prostriedky boli zadelené do príslušných kapitol a upravená bola
na tomto základe aj výdavková časť rozpočtu. 

Miestne zastupiteľstvo odhlasovalo aj zrušenie VZN o úprave
času predaja a otváracích hodinách prevádzok služieb v mestskej
časti, nakoľko VZN, ktoré tieto záležitosti upravuje, prijalo mesto
Košice a platí v celom meste. Legislatívne sa upravilo aj VZN
o poskytovaní dotácií, kde bol schválený doplnok, ktorý ukladá
žiadateľovi o dotáciu povinnosť preukázať 20 - percentný podiel
na financovaní akcie, na ktorú dotáciu žiada. 

Podrobné informácie o celom priebehu rokovania poslancov
miestneho zastupiteľstva nájdete na webovom sídle mestskej
časti www.tahanovce.net.

Janka Rajňáková
Foto: archív

Ako sme bojovali so snehom
Na území mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce v zmysle cestného

zákona a štatútu mesta Košice zabezpečuje zimnú údržbu mesto
Košice, ktoré na vykonávanie činností zimnej údržby uzatvorilo zmluvu
s firmou Kosit, a.s.. Na účely organizovania zimnej údržby vypracováva
mesto Košice operačný plán. 

Okrem mesta Košice zabezpečuje na niektorých chodníkoch, rampách
a schodiskách zimnú údržbu aj mestská časť. Jedná sa o 25 prípadov.
Ďalej sú povinnými oso bami pre zimnú údržbu aj vlastníci a správcovia
nehnuteľností, ku ktorým sú chodníky priľahlé. 

Do 12.12.2016 dokedy bola zima prakticky bez väčšej nádielky snehu
prebiehala zimná údržba len realizáciou posypu. Tu je potrebné
spomenúť prípady, kedy zjazdné chodníky Maďarská a Juhoslovanská,
ktoré sú významnými pešími ťahmi, neboli posypané vôbec a k ich
posypu pristúpila firma Kosit, a.s. až po opakovaných urgenciách

starostu mestskej časti. 
Zimná údržba komunikácií pre peších, ktorá bola v kompetencii

mestskej časti, bola počas celej zimy organizovaná a vykonávaná
bezproblémovo, pretože mala pravidelný monitoring a jej pracovníci
(traja pracovníci údržby a 7 pracovníkov UOZ) boli priamo riadení MiÚ. 

V dňoch 13. a 14.1.2017 výrazne nasnežilo. V meste Košice nebol
vyhlásený žiadny stupeň snehovej kalamity. Keďže prognóza počasia
predpokladala zhoršenie situácie, starosta mestskej časti 13.1.2017
vo večerných hodinách rozhodol o zriadení štábu zimnej údržby na
riešenie problémov zimnej údržby na území mestskej časti. Štáb vyvíjal
svoju činnosť až do 20.1.2017. Krízový štáb vykonával svoju činnosť
nepretržite, pričom vykonával denné kontroly v teréne, hodnotil situá-
cie a formuloval požiadavky na dodávateľa zimnej údržby, resp. na
mesto Košice. V tom čase začali komplikácie v odvoze komunálneho
odpadu, ktorý sa hromadil na stanoviskách kontajnerov. 

Dňa 16.1.2017 prostredníctvom košického denníka firma Kosit, a.s.
informovala verejnosť o „nadštandardnom zvládnutí zimnej údržby“.
V tom čase však vznikla akútna požiadavka začať s realizáciou odpratá-
vania snehu na chodníkoch a zastávkach MHD a najmä na uvoľňovanie
kontajnerovísk. Po viacerých urgenciách u dispečerov operačného
štábu zimnej údržby mesta a divízneho riaditeľa firmy Kosit, a.s. začali
pokusy v čistení chodníkov zo strany firmy Kosit, a.s., k čomu však
firma Kosit, a.s. vôbec nemala vhodné mechanizmy a ani dostatok ka-
pacít na ručné čistenie. Vzhľadom na bezvýchodiskovú situáciu objed-
nala mestská časť na vlastné náklady dva stavebné stroje UNC, ktoré
v dňoch od 17.1.2017 do 20.1.2017 odpratali sneh z chodníkov
pre peších na celom sídlisku. V tom čase firma Kosit, a.s. vysielala
na sídlisko traktor s radlicou a odhrňovacie posypové vozidlo Ladog,
ktoré boli nepoužiteľné. Firma Kosit, a.s. ďalej neúspešne riešila odvoz
komunálneho odpadu, ktorý bol ukončený až 26.1.2017.  

V závere je potrebné konštatovať potrebu iného prístupu pri zostavo-
vaní operačného plánu zimnej údržby v meste, pretože situácia, tak ako
po nasnežení v januári 2017, sa opakuje už niekoľko rokov. Ideálnymi
mechanizmami sú zatiaľ malé stavebné stroje UNC, ktoré sú schopné
otočiť sa na mieste a sneh preložiť z chodníka do časti prídomovej
zelene. Tak isto je potrebné naplánovať v zimnej údržbe rádovo
niekoľkonásobne väčší počet pracovníkov na ručné čistenie, pretože
40 ľudí na územie celého mesta je žalostne málo. Na túto skutočnosť
upozornil starosta mestskej časti na rokovaní rady starostov, ktorí
sa stotožnili s jeho postrehmi a návrhmi. Predpokladáme, že táto
požiadavka bude zo strany mesta Košice a firmy Kosit, a.s. akcepto-
vaná a dôjde k zásadným zmenám v plánovaní a organizovaní zimnej
údržby v meste Košice.

Miron Jesenský
Vedúci odd. výstavby MÚ

2 samospráva

Foto: archív



Bezplatné špecializované sociálne poradenstvo
Pomôžeme Vám riešiť problémy súvisiace so zdravotným postihnutím

alebo s nepriaznivým zdravotným stavom.
Vypočujeme Vás, poradíme a poskytneme odbornú pomoc.

Neváhajte a kontaktujte nás.

Sociálne poradenstvo sa týka oblastí:
• kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného

postihnutia prostredníctvom peňažných príspevkov a sociálnych
služieb (napr. peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
peňažný príspevok na opatrovanie, opatrovateľská služba,
prepravná služba, odľahčovacia služba a iné)

• komunikácie s úradmi - vypísanie žiadosti a orientácia v legislatíve
• dostupnosti zdravotníckych pomôcok
• začlenenia sa do spoločnosti a samostatného riešenia svojho

problému, pri ktorom Vás budeme sprevádzať, pomôžeme
Vám objavovať Vaše silné stránky, schopnosti, hodnoty,
kompetencie a záujmy, aby ste mohli robiť rozhodnutia
v rôznych oblastiach Vášho života, rozvíjať Vaše zručnosti
za podpory Vašich blízkych a okolia.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto
Komenského 19
040 01 Košice
Sociálny pracovník a poradca 
tel.: 055/622 22 05

055/62 248 68 kl.16
0903 782 836

e mail: poradna.ke@redcross.sk

Na financovaní zariadenia sa spolupodieľa KSK.

Investičný zámer garážovo parkovacieho
komplexu na Sofijskej ulici

Celková situácia v parkovaní osobných motorových vozidiel
na území sídliska Ťahanovce je kritická, pretože pre 6 200 parku-
júcich motorových vozidiel na sídlisku je k dispozícii iba 4 159
parkovacích miest. V tom sú započítané aj parkoviská troch
obchodných reťazcov a garážové stojiská v štyroch garážových
domoch. Z týchto čísel vyplýva, že chýba 2 041 parkovacích miest
pre osobné motorové vozidlá. V tejto vážnej a kritickej situácii
mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce víta každý investičný
zámer smerujúci k vytvoreniu akéhokoľvek počtu nových parko-
vacích, prípadne garážových státí. 

V roku 2016 predložila spoločnosť SELL SLOVAKIA, s.r.o.
investičný zámer vybudovať garážovo parkovací komplex
na Sofijskej ulici s kapacitou 60 garáží a s variabilným počtom
35 až 70 stojísk na streche. Po opakovanom prejednaní pred-
loženého zámeru na úrovni útvaru hlavného architekta bol tento
zaradený v závere roku 2016 na prerokovanie v Komisii výstavby,
dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce.
Členovia komisie investičný zámer prejednali a odporučili miest-
nemu úradu pripraviť o tomto zámere informáciu pre obyvateľov. 

Miestny úrad vypracoval informáciu o tomto investičnom
zámere, ktorým zároveň požiadal obyvateľov Sofijskej a Juhoslo-
vanskej ulice o vyjadrenie svojho názoru k zámeru umiestniť
v tejto lokalite garážovo parkovací komplex. Táto informácia
bola zverejnená na webovom sídle mestskej časti, v ťahanovských
novinách, na úradnej tabuli mestskej časti a vylepením na vcho-
dových dverách jednotlivých bytových domov na Sofijskej
a Juhoslovanskej ulici. Prieskum bol ukončený 31. 1. 2017.
Do prieskumu sa zapojilo 122 obyvateľov, čo predstavuje 5,2 %
z celkového počtu obyvateľov Sofijskej a Juhoslovanskej ulice.
Z tohto počtu 7 obyvateľov vyjadrilo súhlas s výstavbou, 21 vy-
jadrilo nesúhlas a ďalších 94 obyvateľov vyjadrilo nesúhlas s výs-
tavbou prostredníctvom podpisových hárkov. Komisia na svojom
zasadnutí 1. 3. 2017 za účasti investora prejednala výsledky
prieskumu verejnej mienky a po informácii investora o počte
záujemcov z ním vykonaného prieskumu a ďalšej stručnej infor-
mácii o spôsobe financovania celého investičného zámeru
a bankových zárukách  vzala výsledky prieskumu na vedomie.

O ďalšom osude tohto ponúknutého investičného zámeru
rozhodovali poslanci miestneho zastupiteľstva na svojom roko-
vaní dňa 15. 3. 2017. Rokovanie o tomto bode programu bolo
na základe poslaneckého návrhu prerušené. 

Ladislav Olexa
Predseda Komisie výstavby, dopravy, 

životného prostredia a ochrany zdravia

samospráva 3

Problém s diviakmi sa vracia
V mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce na verejných

priestranstvách v blízkosti obytnej zóny bol v minulých dňoch
pozorovaný zvýšený pohyb diviačej zveri. Táto skutočnosť bola
miestnemu úradu oznámená obyvateľmi Helsinskej ulice, kde
v miestach pri gréckokatolíckej kaplnke bolo počuť diviakov v noci,
aj v skorých ranných hodinách. Tiež bol zistený výskyt čerstvo
rozrytých plôch na Americkej triede za čerpacou stanicou SHELL. 

Starosta mestskej časti poprosil poľovné združenie LOVENA
o riešenie vzniknutej situácie a prijatie potrebných opatrení
na obmedzenie pohybu diviačej zveri na nepoľovných plochách
mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce v záujme ochrany života
a zdravia občanov.

-redakcia-
Foto: Rastislav Krajči



Karneval na ľade potešil najmenších
Tohtoročná zima bola k zimným športom štedrejšia ako inokedy.

Na sídlisku Ťahanovce sa podarilo vytvoriť dve ľadové plochy na
korčuľovanie a hokej. Tie boli predovšetkým mládežou plne využí-
vané a deti sa im veľmi tešili. Počasie vydržalo do konca januára,
kedy mestská časť v spolupráci so športovým areálom Olympia
zorganizovala pre najmenších Karneval na ľade. Šedobiely zimný
svet v sobotu 21. januára zafarbili pestré masky, ktoré si deti spolu
s rodičmi pripravovali vo väčšine samé. O originalitu a humor
nebola núdza. Porota, ktorá počas karnevalu masky hodnotila,
ocenila kreativitu ich majiteľov a odmenila ich cenami. Každému
sa ušla drobná cena v podobe hračky, sladkosti, či kresliacich
potrieb. Najväčšiu cenu - plyšového medveďa si paradoxne odniesla
vzrastom najmenšia maska, ale zato najfarebnejšia „DÚHA“.
Poďakovanie za milé podujatie patrí organizátorom podujatia,
rodičom i deťom a všetkým, sa podieľali na príjemnej karnevalovej
atmosfére.

Janka Rajňáková
Foto: archív

Spoločne s poslancami MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce MVDr.

Centrum správnej pomoci radilo
obyvateľom zaťaženým exekúciami

V sobotný podvečer 11. februára sa uskutočnila v kultúrnom
stredisku mestskej časti prednáška a rozprúdila sa aj zaujímavá
diskusia na tému „Ako sa brániť exekúciám, ako sa zbaviť dlhov,
ako sa právne brániť“, ktorú zorganizovala mestská časť v spolu-
práci s verejnými obhajcami z Centra správnej pomoci Kristínou
Ulmanovou, Janou Chládekovou a Miroslavom Košarišťanom
za osobnej podpory starostu mestskej časti Košice - Sídlisko
Ťahanovce. Adresovaná bola všetkým  obyvateľom našej mestskej
časti, ktorí sa ocitli v ťažko riešiteľnej životnej situácii. 

Podujatie sa stretlo s veľkým ohlasom u obyvateľov, ktorí sa ne-
tajili tým, že by uvítali častejšie podujatia podobného druhu.
Ponuku na ďalšie stretnutia zo strany našich obyvateľov pred-
stavitelia Centra správnej pomoci privítali.

Janka Rajňáková

4 zo života mestskej časti

Seniori sa stretli na výročnej schôdzi klubu
Členovia Spoločnosti seniorov MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce

v prvý marcový štvrtok (9.3.2017) zasadli k svojmu výročnému
rokovaniu. V správe o činnosti za uplynulé obdobie predsedníčka
klubu Mária Borovská zhodnotila uskutočnené aktivity vo
všetkých oblastiach ich činnosti. Najlepšie výsledky dosiahli
ťahanovskí seniori v oblasti športu, kultúry, relaxačných akciách
členov, pomoci pri očiste životného prostredia, pomoci pri do-
pravných akciách. Stretávali sa počas roka aj na spoločných
podujatiach s ďalšími spoločenskými organizáciami, najmä
so Združením žien Slovenska Košice. Vysoko bola ocenená
činnosť speváckej skupiny. Seniori prijali zaujímavý a pestrý
plán práce aj na ďalšie obdobie. 

-bet-
Foto: archív

Starosta zablahoželal ženám
V predvečer medzinárodného sviatku žien privítal starosta

mestskej časti Cyril Betuš v zasadačke miestneho úradu delegá-
ciu žien z rôznych oblastí života mestskej časti, aby im osobne
a prostredníctvom nich i všetkým ženám na našom viac ako
dvadsaťtisícovom sídlisku zablahoželal a poďakoval za všetko,
čo pre svoje rodiny a spoločnosť robia. Z príhovoru starostu
mestskej časti vyberáme:

... „v každodennom zhone a pod tlakom povinností si mno-
hokrát ani neuvedomujeme, ako sa striedajú dni pracovné, či
sviatočné. Rád dnes pripomínam deň, na ktorý by sme nikdy
nemali zabúdať. Je ním sviatok našich najdrahších bytostí –
Medzinárodný deň žien. Koľkokrát si my muži možno ani
neuvedomujeme, čo všetko vy - naše žienky, manželky, matky,
babičky, kolegyne v živote zvládate. Ste tým jedinečným zák-
ladným kameňom našich rodín, ste milujúce, bystré, šikovné,
vnímavé, prísne, ale aj citlivé na všetko dianie okolo nás.
Hlboko sa skláňam pred vašou obetavosťou, ochotou, láska-
vosťou, pohladením, ale aj humorom, či dobrou náladou, ktorou
okoreňujete chvíle nášho každodenného života.

Milé dámy, prajem vám, aby ste boli predovšetkým hrdé na to,
že ste ženy, matky, babičky. Pri príležitosti vášho krásneho
sviatku nám mužom dovoľte, zaželať vám predovšetkým pevné
zdravie, aby ste v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich
dňoch vášho života mali čo najmenej starostí, problémov, chvíľ
bolesti a smútku, aby vás pohoda, porozumenie a láska spre-
vádzali na každom kroku a po celý život.

V mene všetkých mužov vám a všetkým ženám ďakujem za to,
že robíte náš život krajším“.

Janka Rajňáková
Foto: archív
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Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
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Príjem inzercie
V prípade záujmu o inzerovanie v Ťahanovských novinách
kontaktujte nás na: 055/636 04 30, noviny@tahanovce.sk



zo života mestskej časti 7

Máte doma piataka na základnej škole?
Svoje vedomosti, zručnosti aj talent môže ďalej zúročiť

na 8-ročnom gymnáziu Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice
Písomnú prihlášku na štúdium treba podať do 10. apríla 2017

prostredníctvom ZŠ alebo priamo na riaditeľstvo Gymnázia,
Opatovská cesta 7, Košice do 20. apríla 2017. 

Termín prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky
je 9. a 11. mája 2017.

Čo ponúkame?
- Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov - nemecký, anglický, španielsky jazyk
- Tradičné partnerstvá, výmenné pobyty a exkurzie, medzinárodné projekty 
- Na škole pôsobí nemecký aj anglický lektor
- Výborná a chutná školská jedáleň a bufet
- Možnosť bezplatne získať medzinárodný jazykový certifikát DSD I, DSD II 
- WiFi na chodbách

Columna vero murata alebo murovaný stĺp
hlavný motív erbu mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce

Od pamiatkového výskumu realizovaného Mgr. Gabrielom
Kládekom v roku 2001, kedy bola následne uskutočnená aj rozsiahla
rekonštrukcia, uplynulo nejaké obdobie. Domnievame sa, že s od-
stupom času dozrel čas aj na doplnenie, respektíve rozšírenie
informácií k „nášmu“ murovanému stĺpu nachádzajúcemu sa
na území mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce. Táto vzácna
historická pamiatka sa stala aj ústredným motívom erbu mestskej
časti. Našim ďalším cieľom okrem samotného výskumu bude snaha
o zapísanie spomínanej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiat-
kového fondu, registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok SR.

Zmapovať vznik, respektíve dôvod výstavby, či zrekonštruovať
históriu a vyskladať mozaiku dejín k murovanému stĺpu na Ťaha-
novciach je pomerne náročná výzva. Bádanie je často sťažené najmä
z hľadiska opodstatnenosti. Mnohé archívne dokumenty sa už totiž
nezachovali. Archívny historický výskum začal v októbri 2016.
Výskumná stratégia bola založená na rozbore dostupných písom-
ných pamiatok, teda archívnych materiálov. V súčasnosti prebieha
bádanie v nasledujúcich pamäťových inštitúciách ako: Arcibiskup-
ský úrad Košickej arcidiecézy - arcidiecézny archív, Archív mesta
Košice, Štátny archív v Košiciach, Katastrálny archív MV SR, Kata-
strálny odbor Okresného úradu Košice, Štátny archív v Prešove -
Nižná Šebastová. Nevylúčili sme ani konzultácie s domácimi
a zahraničnými odborníkmi z ustanovizní, ako sú Katedra teórie
a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach,
Pedagogická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Magyar
Országos Levéltár Budapest, Maďarsko, Országos Széchényi
könyvtár Budapest, Maďarsko, Sapientia Hungaran University of
Transylvania, Cluj-Napoca, Rumunsko, Muzeul Naţional de Istorie
a Transilvaniei Cluj-Napoca, Rumunsko, atď. 

Z doterajších výsledkov vieme potvrdiť, že najstaršia známa
doložená písomná zmienka o skúmanej pamiatke sa nachádza
v kanonickej vizitácii, ktorú vykonával v roku 1811 prvý košický
biskup Mons. Ondrej Szabó. Pre občanov MČ Košice - Sídlisko
Ťahanovce môže byť užitočný poznatok, že v tomto dokumente sa
objekt spomína ako „columna vero murata,“ teda murovaný stĺp.
Predpokladáme, že archívny historický výskum bude ukončený
v mesiaci apríl 2017 a výstupný dokument z výskumu bude odo-
vzdaný mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce na slávnostnom
odovzdávaní verejných vyznamenaní a ocenení pri príležitosti Dňa
mestskej časti v máji 2017.

Uršula Ambrušová
Členka miestnej rady 

Foto: archív

Informácie Vám poskytneme na:
Tel.: 055/727 44 11 - 14
e-mail: riaditel@opatovska.sk
www.opatovska.sk

Už tradične ponúkame aj:
5-ročné bilingválne štúdium slovensko-nemecké
a slovensko-anglické
4-ročné štúdium s rozšírenou výučbou anglického
jazyka alebo prírodovedných predmetov



Očistime náš vzťah k životnému prostrediu
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Vychovávať k čistote dospelých ľudí nie je pre nikoho z nás prí-
jemné. Každý sa to má naučiť doma, v rodine. Nepochybujem, že
drvivá väčšina rodín žije usporiadane v čistom a upratanom byte. 
Naše životné prostredie - náš domov - však nie je iba niekoľko
desiatok metrov štvorcových bytu. Tvoria ho aj spoločné nebytové
priestory v dome, chodníky, po ktorých denne chodievame do práce
a vodíme svoje deti do školy, tvoria ho ihriská, kde sa naše deti
hrajú, trávnaté plochy a zeleň, po ktorej sa radi prechádzame.

Určite mi dáte za pravdu, že verejných priestranstiev je na
sídlisku Ťahanovce najmenej v Košiciach. Dôvodom je jednak naj-
hustejšia bytová zástavba, ale aj neustále rastúci počet áut, hľada-
júcich svoje parkovacie miesto. Priestor na posedenie pred domom,
či blízkom parku alebo detskom ihrisku sa neustále zmenšuje.
To málo zelene, ktoré zostáva, je potrebné chrániť a zveľaďovať.

Samospráva mestskej časti sa snaží využívať všetky dostupné
možnosti v rámci svojich kompetencií, aby eliminovala neporia-
dok, ktorý je doslova pod našimi oknami. Pribúdajú odpadkové
koše, koše na psie exkrementy, k dispozícii sú mikroténové
vrecúška - tisícka pre každého psíka na rok. Vedenie mestskej
časti neustále monitoruje umiestnenie a odvoz komunálneho
odpadu firmou, ktorá má starostlivosť o čistotu mesta na starosti,
rieši otázku uzamykania kontajnerovísk, likviduje čierne skládky
stavebného odpadu. Bezpečnostné a poriadkové zložky i dobrovoľníci
sa na týchto aktivitách taktiež podieľajú.

Každé ráno sa vydáva skupina pracovníkov z radov uchádzačov
o zamestnanie na pochôdzku sídliskom, aby za nami - inteligent-
nými a vzdelanými Európanmi 21. storočia - zbierala odpadky. 

Mnohí z nich sa na tejto pracovnej pozícii ocitli, lebo nemajú
inú možnosť, ako uživiť svoje rodiny. A my - vážení obyvatelia
sídliska, namiesto toho, aby sme sa hanbili za to, že si špiníme
do vlastného životného priestoru, ich ešte šikanujeme, keď ich
práve v čase nášho pohľadu z okna nevidíme makať s lopatou
alebo hrabličkami. A možno by sa k nim podľa nás mali pridať aj
tí úradníci, ktorí „žijú z našich daní“. Cítime sa z výšky nášho
poschodia silnejší a v práve. Oni sú podľa nás tí, ktorí zodpo-
vedajú za to, že sa štítime otvoriť kontajner a prázdny ho za-
hádžeme igelitkami s odpadom, že okolie kontajnerovísk je
obložené gaučami a starými spotrebičmi, že pod oknami rastú
hory odpadkov a ohorkov, vyhodených z okien, či balkónov, že
chodníky praskajú pod kolesami áut, ktoré sa tam napriek záka-
zom premávajú..., že po stretnutiach našich dospievajúcich detí
zostávajú smetiská. Hanbíme sa za samosprávu, ale nehanbíme
sa za vlastné konanie.  

Zodvihnúť zahodený papier, upratať po svojom psíkovi, uhasiť
ohorok v popolníku je dôkaz, že sme civilizovaná spoločnosť.
Je to prejav elementárnej slušnosti. Hanbou je verejné priestranstvá
zahádzať odpadkami. Nie je výsadou nikoho správať sa nezod-
povedne k životnému priestoru. Sídlisko je domovom nás všetkých
a preto by malo byť snahou každého z nás predovšetkým nezne-
čisťovať ho. To, že platíme dane, nás neoprávňuje vyhadzovať
odpad na ulicu. 

Prichádza jar a s ňou jarná očista. Je to symbolické.

Janka Rajňáková

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice 
ponúka svoje služby v dennom stacionári

Sv. Bazila Veľkého v Myslave

Prijímame klientov
aj s Alzheimerovou

a Parkinsonovou chorobou, 
ktorí aktívne môžu tráviť čas
v spoločnosti iných seniorov.

Klientom zabezpečujeme
aj prepravnú službu.

Tel.: 0911 711 363 
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Postup pri poranení človeka zvieraťom
Majiteľ zvieraťa (zodpovedná osoba) po poranení človeka je

povinná oznámiť poranenému svoje meno, adresu trvalého
pobytu. (282/2002 Z.z. §4)

Majiteľ zvieraťa (zodpovedná osoba) po poranení človeka je
povinná predviesť zviera k veterinárnemu lekárovi na klinické
vyšetrenie bezodkladne po poranení (Zákon 39 o Veterinárnej
starostlivosti). Vyšetrenie sa vykonáva 1, 5, 14 deň po poranení. Vete-
rinárny lekár odovzdá majiteľovi zvieraťa osvedčenie o zdravot-
nom stave zvieraťa, ktoré majiteľ odovzdá poranenej osobe.

Majiteľ zvieraťa je povinný nahlásiť na obecnom úrade svoje
zviera, ktoré poranilo človeka (282/2002 Z.z. §4).

Majiteľ zvieraťa musí venčiť takéto zviera na verejnom prie-
stranstve vždy s náhubkom (282/2002 Z.z. §4).

OBCHODY – SLUŽBY V PASÁŽI

LAMIAN, umelé kvety a dekorácie
Ponúkame sezónny tovar, rôzne darčekové predmety, sviečky,

umelé kvety a vence. V jarnom období si v našej predajni môžete
zakúpiť aj rôzne črepníky, osivá a hnojivá. S blížiacou sa jarou
ponúkame zaujímavé veľkonočné dekorácie.

Príďte, tešíme sa na vás!

XAMIS, domáce potreby
Firma XAMIS funguje na trhu od roku 2002. Táto novootvorená

predajňa na sídlisku Ťahanovce vám ponúka široký sortiment
domácich potrieb. 

Obe predajne nájdete na Americkej triede 15, vedľa miestneho
úradu, ale aj v našich ďalších prevádzkach na Furči - OD HNEDÁK,
OC TIP-TOP a Južná trieda 7.

Srdečne pozývame a tešíme sa na Vás.
Príjemné nakupovanie želá kolektív firmy XAMIS.

Anketa
Na sídlisku máme stovky psov rôznych plemien. Ich presný

počet nie je možné zistiť, pretože mnoho držiteľov psov svojich
miláčikov prihlásilo mimo mestskej časti, aby ušetrili na dani.
Pravda je taká, že ak sa psík zdržiava viac ako 90 dní na území
obce, mal by byť prihlásený v danej obci. Túto záležitosť nechá-
vame na svedomí každého majiteľa psa.

Druhá vec je vzťah držiteľa psa k nám ostatným - k svojim
susedom, k svojmu okoliu, k verejným priestranstvám, parkom,
školským zariadeniam. 

Opýtali sme sa niektorých z vás, ako vnímate túto situáciu vy
a čo navrhujete, aby sa to zmenilo:
Alexander - právnik

„Situácia je stále zlá, asi 50 percent po psoch stále neupratuje.
Vidno to najmä v zime - na snehu. So situáciou nie som spokojný.
Držitelia psov nerešpektujú všeobecne záväzné nariadenie o čistote,
nerešpektujú informačné tabule, ktoré osadila mestská časť.

Navrhoval by som väčšiu osvetu, zvýšiť kontroly mestskej polície
a zvýšiť poplatok za psa, zjednotiť poplatok za psa na celom území
republiky a pre všetky vekové kategórie formou zákona. Správcom
poplatku by mala v plnej miere zostať mestská časť. Ľudia sa musia
správať viac zodpovedne.“
Tomáš - majiteľ dvoch psov

„Je to katastrofa, hlavne u malých psov. Keď sa pes vyšpiní
na chodník a upozorním na to, tak sú páni urazení. V priestoroch,
kam chodím venčiť ja, situácia nie je taká zlá. Problém však vidím
aj v tom, že mnohí psičkári by aj upratovali, ale na verejnom priestranstve
je toľko špiny a neporiadku, že ich to od ich aktivity odrádza. 
Navrhoval by som vybudovať viac výbežísk pre psov - oplotených
priestorov pre voľný výbeh psov.“
Peter - veterinár

„Podľa mňa na sídlisku sa chová približne 2200 psov. Čo sa týka
dodržiavania VZN o čistote, sú chovatelia, ktorí poctivo upratujú po
svojich psoch, no nájdu sa aj takí, ktorí to nerobia. Jednoduchšie je
zobrať trus od malého psa, než veľkú kôpku po veľkom psovi.
Podporiť dodržiavanie čistoty je ťažké, je to na svedomí každého
chovateľa. Niektorí možno budú apelovať, že platia za psa, tak nech
to upratuje obecný úrad, niektorí sú možno pohodlní a ďalším
sa bridí zbierať trus. Podporou by možno bolo rozdávanie vreciek
na trus, vybudovanie funkčných výbehov, aby chovatelia videli, že
peniaze nimi zaplatené sú zmysluplne využívané.“
Edita - úradníčka

„Mám psa už vyše desať rokov a môžem zodpovedne povedať, že
v porovnaní s rýchlosťou rastu počtu psov na sídlisku, znečistenie
verejných priestranstiev sa nezhoršuje, naopak, v miestach, kde sa
psičkári stretávajú a majú k dispozícii koše, je situácia veľmi dobrá.
Oni sami si už teriotórium, kde venčia svojich psov, strážia. Problém
je skôr s veľkými psami, po ktorých upratuje len veľmi malý počet ľudí. 

Navrhovala by som kontrolovať všetkých držiteľov psov, aby mali
svojich psov na vôdzke, lebo majiteľ, ktorý telefonuje alebo s niekým
debatuje a nemá psa v dohľade, nemá šancu postrehnúť, kedy a kde
sa jeho psík odľahčil. Tiež by ma potešilo, keby si psičkári zorganizo-
vali vlastnú brigádu a očistili priestory, kam chodia na prechádzky,
od psích kôpok. Bolo by to skvelé gesto a príklad pre ďalších, ktorým
ešte možno nedošlo, že sa máme správať zodpovedne.“

Janka Rajňáková
Foto: archív
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Detská atletika
Európske mesto športu, ktorým sa Košice hrdili v minulom

roku, naštartovalo mnoho podujatí, poskytujúcich skvelú
príležitosť pritiahnuť mladú generáciu - generáciu mobilov
a notebookov - k aktívnemu pohybu. Jedným z podujatí, ktoré
v tomto duchu pokračuje aj v roku 2017, je detská atletika.

V Centre voľného času na Juhoslovanskej ulici prebehla detská
atletická miniolympiáda pod patronátom Slovenského atletického
zväzu. Súťažilo sa v rôznych atletických i neatletických disci-
plínach, v ktorých sa deti predovšetkým dobre vyšantili. Keďže
sa toto podujatie konalo v našej mestskej časti, prinášame vám
zábery z tohto podujatia aj v Ťahanovských novinách.

Janka Rajňáková
Foto: Miroslav Krbaťa

Atletika
Aktuálna slovenská šprintérska jednotka Alexandra Bezeková

si v roku 2016 na Majstrovstvách Európy v holandskom Amster-
dame vybojovala účasť v semifinále v behu na 200 m a počas
sezóny si vytvorila úctyhodných 10 osobných rekordov. 

Aj tohtoročnú sezónu začala Alex viac než úspešne. V dňoch
18. - 19.2.2017 - boli halové majstrovstvá Slovenska, kde v disci-
plíne 60 a 200 m vyhrala a získala 2 zlaté medaily. Naša Alex bola
nominovaná do TOP 10 športových osobností Košíc.

Janka Rajňáková
Foto: archív atlétky

Stolný tenis
Stolnotenisový turnaj 2017 pre amatérskych, t. j. neregistro-

vaných hráčov sa uskutočnil v sobotu 18. marca 2017 v telocvični
ZŠ Bruselská 18, Košice.
Hralo sa naraz na 7 stoloch, na 2 vyhraté sety. Finále sa hralo

na 3 vyhraté sety. Stolnotenisového turnaja 2017 sa zúčastnilo
celkom 31 súťažiacich.

Podujatie zastrešovala Komisia komunitného rozvoja, kultúry
a športu pri miestnom zastupiteľstve a stolnotenisoví nadšenci
na sídlisku Ťahanovce. 

Uršula Ambrušová
Foto: archív

10. ročník Memoriálu Michala Bozogáňa v karate
Karate klub Union Košice zorganizoval dňa 21.1.2017 10. Memoriál

Michala Bozogáňa, ktorý je pamiatkou na syna trénera KK Union
Michala.

Na turnaji sa zúčastnilo 451 pretekárov z 52 klubov siedmich
štátov (Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Bieloruska,
Rumunska a Českej republiky). Je to prvý medzinárodný turnaj
v roku v Košiciach a prínos je športový i spoločenský. Turnaj si
získal dobré meno, čo potvrdzuje pravidelná účasť pána primá-
tora, zástupcov mesta, starostu mestskej časti Košice - Sídlisko
Ťahanovce, prezidenta SZK, prezidenta VUKABU, riaditeľov škôl
a ďalších osobností.

V kategóriach jednotlivcov bolo 45 víťazov a v súťaži družstiev
dominoval Union Lviv z Ukrajiny pred Belarus karate federation
a na treťom mieste sa umiestnil MTK Dynamic Budapešť. Poháre
pre družstvá venoval starosta mestskej časti Košice - sídlisko
Ťahanovce Cyril Betuš.

Ing. Peter Bozogáň
Foto: archív

Kategória – mládež
1. - Marek Klecha
2. - Patrik Haragaľ
3. - Michal Krajči

- Richard Lacko

Kategória – muži
1. - Peter Barsa
2. - Milan Pazič
3. - Martin Soľar

Kategória – ženy
1. - Renáta Priščáková
2. - Marta Brúderová
3. - Helena Sadecká


