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Na Juhoslovanskej ulici
stĺpiky nezmiznú

Osadenie stĺpikov je v súlade
s právnymi predpismi.

Blížia sa komunálne
voľby

Poslanci zhodnotili svoju činnosť
v aktuálnom volebnom období.

HK Sršne Košice -
poď hrať hokej

Aréna sršňov a HK Sršne Košice 
fungujú už jeden rok.42 8

Ťahanovské veľkonočné trhy - piatok 23. marca 2018 od 15. hod. v pasáži Budapeštianskej ulice

Slovenská polícia rozbieha celoštátne
preventívne opatrenie na ochranu seniorov

Policajný zbor neustále zaznamenáva prípady podvodov
a krádeží páchaných na senioroch pod rôznymi legendami,
zámienkami alebo ľsťami.

Páchatelia v ostatnom období s úmyslom vylákať od seniorov
celoživotné úspory kontaktujú seniorov telefonicky v neskorých
nočných hodinách alebo ranných hodinách a predstavujú sa nie-
len ako príbuzní a známi, ale aj ako lekári. Následne im oznámia,
že ich príbuzný zavinil dopravnú nehodu, je hospitalizovaný
v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol
jazyk a potrebuje peniaze na úhradu škody, ošetrenie a aby prí-
pad neoznámili polícii.

V súvislosti s touto problematikou Policajný zbor pripravil
plagáty a letáky s informáciami, zameranými na ochranu seniorov
pred podvodníkmi a zlodejmi.

Informačné materiály boli poskytnuté aj našej mestskej časti,
časť z nich putovala do Spoločnosti seniorov, časť letákov je k dis-
pozícii na miestnom úrade. 

Mestská časť požiadala Policajný zbor SR o spoluprácu aj pri
organizovaní prednášky na túto tému. Uskutoční sa v Klube
Spoločnosti seniorov. O presnom dátume a čase konania tohto
podujatia bude mestská časť informovať.

Krajské riaditeľstvo PZ SR Košice
ilustračné foto: archív

Milí Ťahanovčania,
po mrazivom konci februára začína prvý jarný mesiac,

ktorý symbolizuje zobúdzajúca sa príroda, rozkvitnuté
prvé jarné kvety, teplé lúče slnka, ktoré nás príjemne
naladia. V marci si pripomíname Medzinárodný deň
žien, sviatok učiteľov, marec je mesiacom knihy a v tomto
roku sa jeho záver spája s aj veľkonočnými sviatkami. 

Nech sú všetky sviatočné chvíle i všedné dni tohtoročnej
jari pre vás krásne a úspešné.

redakcia



Poslanci miestneho zastupiteľstva sa
pripravujú na svoje prvé riadne zasadnutie

v roku 2018
Program ich v poradí 20. zasadnutia, ktoré sa uskutoční

14. marca 2018, bude obsahovať 1. zmenu rozpočtu na rok 2018,
ktorej nevyhnutnosť si vyžiadalo schválenie dotácie z mestského
rozpočtu a určenie jej prioritného použitia. V pôvodnom znení
rozpočtu bola finančná čiastka z dotácie od mesta z výnosu
predaja podielu firmy KOSIT vo výške 40 tisíc € určená na re kon -
štrukciu basketbalového ihriska vo dvore Sofijská - Varšavská.
Po pripomienkach poslancov, ktorí sa odvolávali na nesúhlas
tam žijúcich obyvateľov kvôli hlučnosti športoviska, je pred-
ložený návrh na zrekonštruovanie ihriska situovaný v športovom
areáli Belehradská. Ihrisko tak doplní a znásobí potenciál areálu
s novou tartanovou bežeckou dráhou. 

Na schôdzu sú pripravené aj návrhy na udelenie Ceny mestskej
časti, ktoré majú poslanci odobriť, ako aj návrh na zrušenie
VZN o ambulantnom predaji. Dôvodom pre tento krok
mestskej časti je výstavba obchodného centra medzi poštou
a zdravotným strediskom, kde bola doteraz vyhradená plocha
pre trhovníkov. Projekt stavby počíta s prístupom k hornému
vchodu do obchodného centra presne v tejto oblasti. Podľa
stavebného povolenia, ktoré je zverejnené na úradnej tabuli,
vyrastá na Americkej triede ďalší supermarket, v ktorom bude
prízemie vyhradené predaju potravín a poschodie ďalším
obchodným prevádzkam. Podľa dostupných zdrojov by malo byť
obchodné centrum Ťahanovce dokončené najneskôr v decembri
2020. Je však možné, že stavba bude dokončená skôr.

Janka Rajňáková

Harmonogram poslaneckých dní 
na I. polrok 2018

Poslanecké dni sú vykonávané poslancami Miestneho zastu -
piteľstva mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce v abe cednom
poradí každú stredu (okrem dní, kedy rokuje miestne zastu -
piteľstvo) v čase od 16.00 do 17.00 hod. na miestnom úrade,
v miestnosti číslo 8.

3. január 2018 -  Zuzana Slivenská 
10. január 2018 -  Uršula Ambrušová 
17. január 2018 -  Štefan Bereš 
24. január 2018 -  Mária Borovská 
31. január 2018 -  Peter Bozogáň 

7. február 2018 -  Milan Drotár 
14. február 2018 -  Jozef Figeľ  
21. február 2018 -  Mária Horváthová 
28. február 2018 -  Miloš Ihnát 

7. marec 2018 -  Miroslav Janitor 
21. marec 2018 -  Ľubica Kozáková 
28. marec 2018 -  Ladislav Olexa

4. apríl 2018 -  Emil Petrvalský 
11. apríl 2018 -  Zuzana Slivenská 
18. apríl 2018 -  Uršula Ambrušová 
25. apríl 2018 -  Štefan Bereš 

2. máj 2018 -  Mária Borovská
9. máj 2018 -  Peter Bozogáň 

16. máj 2018 -  Milan Drotár 
23. máj 2018 -  Jozef Figeľ 
30. máj 2018 -  Mária Horváthová

6. jún 2018 -  Miloš Ihnát
20. jún 2018 -  Miroslav Janitor 
27. jún 2018 -  Ľubica Kozáková 

Na poslanca miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu Emila
Petrvalského sa môžete obracať so svojim otázkami v pracovnej
dobe na MÚ osobne alebo telefonicky na čísle +421 903 601 629
aj mimo pracovného času.  

- raj-

Z Juhoslovanskej stĺpiky nezmiznú
O tom, že doprava a parkovanie na sídlisku Ťahanovce sú neu -

držateľné, netreba nikoho zvlášť presviedčať. Rýchly rast počtu áut,
upchaté ulice, zničené chodníky od vozidiel, nerešpektujúcich dopravné
značenie, ako aj nespoľahlivá verejná doprava v centre Košíc (uzávery
kvôli rekonštrukciám električkových tratí, nedostatok vodičov, zlý stav
prepravných vozidiel) spôsobili, že je ohrozený odvoz smetí zo sídliska,
dostupnosť hasičskej i záchrannej techniky k domom, ale predovšetkým
je neskutočným spôsobom obmedzený pohyb a tým aj bezpečnosť
a zdravie chodcov predovšetkým v staršej zástavbe.  

Foto: Katarína Forgáčová

Na sídlisku Ťahanovce žije bezmála 22 tisíc ľudí, ktorých životný
priestor je zúžený na minimum. Pri všetkej úcte k rozširujúcim sa
možnostiam každého vlastniť auto je viac než potrebné počet vozidiel
v obytnej zóne obmedziť a taktiež určiť pravidlá parkovania, ktoré sa
budú aj dodržiavať. Samospráva na takýchto pravidlách podľa vyjadrenia
starostu mestskej časti Cyrila Betuša intenzívne pracuje, avšak musí
riešiť aj každodenné problémy s dopravou, ktoré prináša život a nespo -
kojní obyvatelia. Dôkazom sú už známe petície za a proti budovaniu
garážovo-parkovacích domov, ako aj dve „stĺpikové“ petície - prvá
za obmedzenie dopravy v tesnej blízkosti obytných domov na Juhoslo-
vanskej ulici osadením kovových stĺpikov a petícia proti obmedzeniu
parkovania pred týmito domami. Mestská časť osadením stĺpikov vyšla
v ústrety chodcom a nespokojným obyvateľom Juhoslovanskej ulice
vysvetlila verejný záujem i spôsob riešenia problému, ktorý zvolila.

Foto: Iveta Vaculová

V oficiálnom stanovisku petičnému výboru jasne deklaruje, že
„Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku
dopravy a pozemných komunikácií určilo osadenie zábranových stĺpikov
na vyčlenenie chodníka na ulici Juhoslovanská 7 a 5 ako aj osa denie
zvislých dopravných značiek B34 (Zákaz zastavenia) s dodat kovou
tabuľou E8a (Začiatok úseku platnosti) a B34 (Zákaz zastavenia) s do-
datkovou tabuľou E8c (Koniec úseku platnosti) na ulici Juhoslovanská
5 podľa projektu dopravného značenia, priloženého k určeniu použitia
dopravných značiek. Dopravné značenie a dopravné zariadenie bolo
odsúhlasené Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riadi -
teľstva Policajného zboru v Košiciach na rokovaní dispečingu
dopravného značenia. Z uvedeného vyplýva, že osadenie zábranových
stĺpikov na vyčlenenie chodníka na ulici Juhoslovanská 7 a 5 je v súlade
s použitými právnymi predpismi a jeho cieľom je ochrana života
a zdravia obyvateľov.

Janka Rajňáková

2 samospráva
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Ako sme investovali v roku 2017

Skromné finančné zdroje, ktorými mestská časť disponuje,
umožnili realizáciu takmer všetkých investičných aktivít, ktoré
samospráva zaradila do rozpočtu na rok 2017. Prinášame vám
prehľad preinvestovaných finančných prostriedkov:

Za projekty mestská časť zaplatila v minulom roku 7 tisíc EUR.
Najdrahším projektom, ktorý si dala mestská časť vypracovať, je
Štúdia cyklodopravnej trasy Americká trieda - Rampová v hod-
note 3000 €.

Na dopravu v roku 2017 mestská časť vyčlenila dokopy 42 318 €.
Z týchto peňazí bola zrealizovaná úprava plôch, chodníkov a par -
kovísk, výstavba nástupnej plochy zastávky na Americkej triede,
výstavba chodníkov Pekinská, Maďarská (pri CZŠ), Európska
trieda, Bruselská, úprava organizácie dopravy na Juhoslovanskej,
Austrálskej, Aténskej a Bruselskej, spomaľovacie prahy, vy -
zna čenie prechodov pre chodcov, výstavba bezbariérovej rampy
na Sofijskej ulici, oprava výtlkov, ako aj platba za mechanizmy
na odpratávanie snehu.

V oblasti životného prostredia investovala mestská časť
najviac finančných prostriedkov do revitalizácie viacúčelových
ihrísk, servisu športovísk, detských ihrísk a pieskovísk, bez -
pečnostného kamerového systému, do vybudovania skladu
mestskej časti na exekuovaný majetok na Bruselskej ulici, do le -
so parkových zariadení a odpadkových košov.

Čo nás čaká v roku 2018?
V roku 2018 bude mestská časť pokračovať v revitalizácii le -
soparku v spolupráci s Mestskými lesmi. Samotná mestská časť
na tieto účely vyčlenila cca 8000 EUR. Pokračovať bude aj dobu-
dovaním bezpečnostného kamerového systému pripojením na op -
tickú komunikačnú sieť. V projektovej oblasti sa počíta s prípravou
úpravy komunikácií na Hanojskej, revitalizácie dvora na Čínskej,
ako aj s prípravou doplnenia svetelných bodov v rôznych loka -
litách sídliska.

Najviac finančných prostriedkov (40 000 €) bude vložených
do rekonštrukcie jedného z basketbalových ihrísk, kde v súčasnosti
ešte prebiehajú jednania o tom, do ktorej lokality budú financie
vložené tak, aby bola investícia efektívna a slúžila čo najväč -
šiemu počtu športujúcich.

Odd. výstavby a dopravy
MÚ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

Foto: archív

Mestská časť ocenená za humanitu
V podvečer 24. januára 2018 sa v priestoroch Teologickej

fakulty v Košiciach uskutočnilo vyhodnotenie činnosti občian -
skeho združenia „Maják nádeje“ za rok 2017. Riaditeľka o.z.
Soňa Vancáková poďakovala všetkým účastníkom slávnostného
zhromaždenia za pomoc rodinám v núdzi v uplynulom roku.
Medzi ocenenými bola aj naša mestská časť. Z rúk riaditeľky pre-
vzal ocenenie starosta mestskej časti Cyril Betuš spolu so svojím
zástupcom Emilom Petrvalským. 

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce pravidelne už niekoľko
rokov pomáha občianskemu združeniu prostredníctvom podpory
projektov. Naposledy združenie získalo finančné prostriedky
na podporu projektu zameraného na rozvoj pracovných návykov
a zručností osamelých matiek z rodín v núdzi. 
„Vďaka podpore MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce sa budú
môcť rodiny v núdzi zúčastniť tvorivých dielní, na ktorých
sa budú učiť šiť levanduľové srdiečka, vankúše či tašky, z ko-
rálkov vyrábať náramky, náhrdelníky, odlievať mydlá rôznych
tvarov či farieb a z vosku vyrábať voňavé sviečky“, priblížila
spoluprácu so sídliskom Ťahanovce riaditeľka združenia Soňa
Vancáková.

„Pre osamelé mamky z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi
to bude veľkým prínosom, lebo mnohé z nich sú dlhodobo
nezamestnané a niektoré dokonca ešte ani nikdy nepraco-
vali. Dielne im pomôžu formovať pracovné návyky a rozvíjať
pracovné zručnosti, no tiež je to pre nich aj priestor na bu-
dovanie krásneho spoločenstva a prostriedkom k svojpo-
moci. Ďakujeme pánovi starostovi Cyrilovi Betušovi a aj celej
mestskej časti za praktickú pomoc rodinám v hmotnej
a sociálnej núdzi“.

Janka Rajňáková
Foto: OZ Maják nádeje

samospráva 3



Milan Drotár - v spolupráci s poslancami vo finančnej komisii vykonávam kontrolu čerpania rozpočtu a zmeny
programového rozpočtu. V tých oblastiach, v ktorých nám to kompetencie dovoľujú, sme podporili projekty
a akcie, ktoré obyvateľom prinášajú obohatenie v kultúrnej, duchovnej, športovej či praktickej oblasti života.
Niektoré zmeny, ako napr. osadenie zariadenia detských ihrísk, ktoré som osobne navrhol, boli vykonané
v krátkom čase. Iné návrhy, ako je zriadenie nových osvetľovacích bodov medzi Aténskou a zastávkou MHD,
kultivovanie zastávky MHD Aténska a ďalší zaujímavý projekt v spolupráci s občanmi sídliska je stále v štádiu
riešenia, keďže spadajú do kompetencií mesta Košice.

4 z činnosti poslancov

Blížia sa komunálne voľby
Pomaly sa napĺňa aktuálne volebné obdobie, preto sme poslancom, zvoleným do miestneho zastupiteľstva v rokoch 2014 –

2018 položili spoločnú otázku: 
Na akú vlastnú aktivitu alebo jej výsledok pre obyvateľov mestskej časti v tomto volebnom období ste najviac hrdý?

Štefan Béreš - v mojom prvom pôsobení vo funkcii poslanca som sa snažil mojimi návrhmi prispieť k lep-
šiemu životu občanov na našom sídlisku. Najviac ma teší presunutie linky č. 25 na zastávku Bruselská,
obnova detského ihriska na Hanojskej ulici, presun kontajneroviska na Budapeštianskej ulici, rekonštrukcia
parkoviska pri Hanojskej 5, v tomto roku bude na moje návrhy rekonštruované basketbalové ihrisko
na Aténskej ulici a vypracovaný projekt na nové riešenie dopravy na Hanojskej ulici, značenie bežeckých tratí
v Ťahanovskom lese, rozbehol som petíciu za nový výjazd z Hanojskej ulice a dúfam, že sa tohto roku podarí
aj oprava parkovísk pri Pekinskej 1 a 3.

Ladislav Olexa - moje poslanecké aktivity sú zamerané na riešenie dopravnej situácie na sídlisku, kde som už
v roku 2015 spolupracoval pri spracovaní projektu Stratégia dopravy a dopravných stavieb v MČ. Zrekonštruo-
vali sme Ázijskú triedu, začali sme s rekonštrukciou plôch pre zastávky MHD, v spolupráci s firmou J.C.DECAUD
pribudol prístrešok MHD pri Lidli a v roku 2018 by mali byť zrekonštruované ďalšie prístrešky. Spracovali sme
protihlukovú štúdiu z pozemnej dopravy a v decembri 2017 som predložil Návrh riešenia dopravy v mestskej
časti s návrhom opatrení dopravnej infraštruktúry a dopravných systémov pre všetky druhy dopravy. V Komisii
výstavby, dopravy, ŽP a ochrany zdravia sme vypracovali Akčný plán mestskej časti na roky 2016 - 2018. Zor-
ganizoval som návštevu Moldavy pre oboznámenie s možnosťami fungovania podzemných kontajnerovísk.

Mária Borovská - ako členka finančnej a podnikateľskej komisie som svojimi aj pozmeňujúcimi návrhmi
a hlasovaním, podporila prijatie rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za bežné roky,
- ako členka komisie komunitného rozvoja kultúry a športu som podporovala športové súťaže, ktoré orga-
nizovala naša mestská časť v prospech našej mládeže a obyvateľov,
- z pozície poslankyne a seniora som rada, že som bola účastná na záchrane a zotrvania klubu seniorov
v našej mestskej časti,
- že môžem prenášať informácie obyvateľom našej mestskej časti aj po stránke duchovnej.

Ľubica Kozáková - som veľmi rada, že ako členka a podpredsedníčka Komisie výstavby, dopravy, životného
prostredia a ochrany zdravia som sa mohla aktívne podieľať na príprave stratégie a koncepcie práce tejto
komisie a riešenia problémov, spadajúcich do jej kompetencií, najmä rekonštrukcií komunikácií, opravy
rigolov, schodísk, údržby detských ihrísk a športovísk, stále sa opakujúcim problémom s riešením parko-
vania a organizácie dopravy na sídlisku.

Peter Bozogáň - moje aktivity vychádzajú z toho, že som v komisii komunitného rozvoja, kultúry a športu,
taktiež v komisii na udeľovanie verejných ocenení a vyznamenaní a rade školy. Angažujem sa hlavne v športe,
vediem karate klub, ktorý už 27 rokov reprezentuje mestskú časť, mesto Košice a Slovensko. Táto činnosť
dáva možnosť športovať najmä deťom zo sídliska a zaberá večery, soboty, nedele a hrdý som najmä na medzi -
národný turnaj, ktorý robíme raz v roku v januári, teraz už bol 11. ročník Memoriálu Michala Bozogáňa. Tam,
i na ďalších súťažiach zviditeľňujeme naše sídlisko.
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Miroslav Janitor - moje osobné aktivity sú nasmerované na rozvoj nielen profesionálneho, ale aj masového
športu na sídlisku Ťahanovce. V tomto volebnom období sa nám podarilo dobudovať a zrevitalizovať mnohé
športoviská po celej mestskej časti. Najväčšou hrdosťou ma napĺňa fakt, že aj vďaka športovým aktivitám,
ktoré sa mi podarilo zrealizovať v športovom areáli Olympia (tenisové a futbalové turnaje, nohejbal, workout,
pétang) i mimo neho sa mestskej časti podarilo v roku 2016 získať titul najaktívnejšia mestská časť športu.

Jozef Figeľ - okrem poslaneckej práce vyplývajúcej z môjho členstva v miestnej rade, finančnej komisii, komisii
na udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní chcem poukázať na jedno úspešné rozhodnutie v prospech
občanov nášho sídliska a to jednotný postoj celého poslaneckého zboru k zámene pozemkov medzi mestom
Košice a Rímsko-katolíckou cirkvou. Poslanci jednotne prijali uznesenie v ktorom nesúhlasili s predloženou
navrhovanou zámenou a odporučili hľadať iný spôsob vysporiadania pozemkov, ktorý sa našiel a tým sa zachránil
Ťahanovský les. Výsledkom mojej osobnej aktivity, na ktorú som hrdý, je v rámci športových podujatí vznik
Ťahanovskej uličnej stolnotenisovej ligy, tento rok sa uskutoční jej tretí ročník. Týmto chcem poďakovať
RNDr. Marte Brúderovej a Mgr. Renáte Priščákovej za organizovanie tohto športového podujatia.

Mária Horváthová - moje osobné poslanecké aktivity doposiaľ smerovali predovšetkým k mládeži a se-
niorom žijúcim v našej MČ. Zorganizovala som niekoľko podujatí, ktoré viedli nielen k pozdvihnutiu ich
kultúrneho života, ale aj k vzájomnému poznaniu. Podujatia mali pre mňa jasný zámer. Premostiť už
spomenuté generácie a viesť mladých ľudí k prirodzenej a spontánnej úcte k starším. Rovnako, aby tých
skôr narodených mladí ľudia vnímali ako nenahraditeľný zdroj poznania, múdrosti, pracovitosti a morálky.
Nuž a dnešná mládež to bezpochyby potrebuje.

Zuzana Slivenská - čo považujem za svoje poslanecké úspechy? Dosiahla som, aby sa projekt parkovacieho
domu na Sofijskej ulici zatiaľ nespúšťal, nakoľko skutočný prínos pre obyvateľov nebol istý. Presvedčila som
kolegov, že ak chceme riešiť parkovanie na sídlisku, musíme sa pravidelne stretávať a výsledok toho, na čom
dlhšie pracujem, bude viditeľný čoskoro. V prípade kauzy Ťahanovského lesa som predložila právne argu-
menty proti zámene. Sídlisko Ťahanovce potrebuje mladých ľudí, ktorí ho budú zastupovať a budú vedieť
a chcieť spolupracovať, v tom vidím budúcnosť.

Emil Petrvalský - v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce som sa zameral na tieto aktivity: rekonštrukcia
Ázijskej triedy, výmena vodovodných potrubí v MČ, oprava polovičného profilu Americkej triedy, začiatok
realizácie cyklotrasy MČ (chodník Americká trieda), realizácia tartanového oválu na ZŠ Belehradská,
elektronizácia miestneho úradu a integrácia do celomestského a národného systémov, rozšírenie bez -
pečnostného kamerového systému, vybudovanie športovej MŠ, rekonštrukcia športového areálu MČ,
organizácia športových a kultúrnych podujatí.

Miloš Ihnát - za najväčšie osobné úspechy v tomto volebnom období považujem záchranu 177 ha
Ťahanovského lesa aj vďaka aktivistovi p. Labašovi. Spolu s p. Valušekom a mestskou políciou sme odťahom
áut zabezpečili doposiaľ 66 parkovacích miest. V súčinnosti s mestom Košice to boli nemenej významné
výsledky: renovácie chodníkov, opravy zábradlí na schodiskách, schodísk, riešenie rómskej a problematiky
nelegálnej skládky odpadu v oblasti Majetkár. Ako bonus poslaneckej činnosti som pomohol bezplatnými
právnymi radami ako aj osobnou asistenciou pri vybavovaní vecí občanom nášho sídliska. Som tu vždy pre
našich občanov. Viac aj na www.milosihnat.sk, kde nájdete aj moje kontaktné údaje.

Uršula Ambrušová - najviac som hrdá na úspešne dokončený historický archívny výskum k murovanému stĺpu,
hlavného motívu erbu mestskej časti, ktorý som realizovala v rokoch 2016 – 2017. Okrem toho som iniciovala
výmenu nebezpečnej podlahovej dlažby za protišmykový povrch pred Poliklinikou Ťahanovce a v roku 2014
som v priestoroch polikliniky navrhla a zrealizovala bezplatnú požičovňu kníh. Aktívne som pracovala
aj v Komisii komunitného rozvoja, kultúry a športu a riešila som úlohy vyplývajúce z VZN. Aktívne som
pripravovala a organizovala športové podujatia, ako sú šachový a stolnotenisový turnaj, Beh fit, stolno -
tenisovú ligu a Ťahanovský lesný beh.



Mestskí policajti majú nového veliteľa
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Od decembra minulého roku zastáva funkciu povereného
veliteľa stanice MsP Ťahanovce Mgr. Peter Geršák, ktorého sme
požiadali o informáciu, ako sa MsP v poslednom čase darí v za -
bezpečovaní verejného poriadku. Uverejňujeme jeho príhovor
obyvateľom mestskej časti, v ktorom predstavuje priority MsP,
a zoznamuje verejnosť s výsledkami minuloročnej práce.

„Za hlavnú prioritu na našom sídlisku považujem bezpečnosť
občanov, ochranu ich majetku a majetku obce, preto bude mojou
snahou čo najužšie spolupracovať s Miestnym úradom MČ Košice
- Sídlisko Ťahanovce, tunajším Obvodným oddelením PZ SR
a dohliadať na to, aby každá hliadka konala efektívne. Pre nás je
nevyhnutnosťou získať si dôveru a podporu od občanov sídliska,
preto sme z dôvodu priblíženia sa k občanom zriadili od januára
2018 na najnavštevovanejšej sociálnej sieti „Facebook“ profil
s názvom: „Mestská Polícia Ťahanovce“, kde sa každý občan môže
s dôverou obrátiť so svojim problémom alebo podnetom. Ďalej
je možné zaslať podnet aj prostredníctvom e-mailu a to na adresu:
tahanovce.msp@kosice.sk. 

Medzi problémové oblasti na sídlisku považujem vo všeobec-
nosti statickú dopravu, najmä nedovolené parkovanie na verejnej
zeleni a chodníkoch, kde často neostáva určený priestor pre chodcov.
S tým je úzko spojené aj riešenie starých a nepojazdných
vozidiel, ktoré nezodpovední držitelia nechávajú na verejných
komunikáciách, kde zaberajú parkovacie miesta, alebo ich odsta -
vujú na iných verejných priestranstvách, kde narúšajú estetický
vzhľad MČ, prípadne ohrozujú životné prostredie. Počas letných
mesiacov sa zameriame na kontrolu čistoty, najmä na okrajových
častiach sídliska, kde niektorí občania vynášajú rôzny odpad a tým
vytvárajú nelegálne skládky. Práve pri tejto kontrole budeme úzko
spolupracovať s mestskou časťou, kde sa pripravujú opatrenia
proti ich neoprávnenému vytváraniu. 

V rámci situačnej prevencie sme od decembra 2017 v ranných
hodinách pred začatím vyučovania začali pravidelne dohliadať nad
bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na priechodoch pre
chodcov, a to konkrétne na Európskej triede, kde prechádza
množstvo detí navštevujúcich Základnú školu na ul. Bruselskej
a ktoré sme vyhodnotili z hľadiska dopravného zaťaženia ako
rizikové. V minulom roku pribudli na našom sídlisku ďalšie dve
bezpečnostné kamery s vysokým rozlíšením na Čínskej ulici a Eu-
rópskej triede napojené na Kamerový systém mesta Košice, kde
operátor dohliada nad verejným poriadkom a bezpečnosťou nás
všetkých. V tomto roku oslovíme základné školy a klub seniorov
s ponukou prednášok a besied s tematikou dopravnej výchovy,
krimi nálnej/viktimačnej prevencie, prevencie drogových závislostí,
extrémizmu a obchodovania s ľuďmi. 

Príslušníci MsP-Ťahanovce pri svojej činnosti v roku 2017 zis-
tili celkovo 2583 priestupkov, z toho na úseku bezpečnosti
a plynulosti v cestnej premávke 1682 priestupkov, pričom v 246
prípadoch sa jednalo o parkovanie na verejnej zeleni a v 177
prípadoch išlo o parkovanie na chodníku. U ostatných doprav -
ných priestupkov sa jednalo o nerešpektovanie zákazových
dopravných značiek odstavením motorových vozidiel na prie -
chodoch pre chodcov, v križovatke, na vyhradených parkovacích
miestach a pod. 

Z celkového počtu bolo na úseku verejného poriadku zistených
901 priestupkov, z čoho najviac zistených sa týkalo znečisťo -
vania verejného priestranstva, porušovanie VZN mesta Košice
o čistote a verejnom poriadku a porušovania VZN mesta Košice
o nakla daní s odpadom, spolu 760 prípadov. Ďalej medzi
najčastejšie riešené priestupky na úseku verejného poriadku
bolo aj 58 prípadov požívania alkoholu na verejnom pries-
transtve, kde je to zakázané, potom rušenie nočného pokoja,
nerešpektovanie zákona, ktorým sa upravujú niektoré pod-
mienky držania psov a pod.

Tak, ako bolo uvedené vyššie, činnosť mestskej polície sa
v mnohých prípadoch nezaobíde bez pomoci občanov. Preto si
všímajme a nebuďme ľahostajní k svojmu okoliu! V prípade,
že dochádza k ohrozeniu života, zdravia, majetku, narúšaniu
verejného poriadku alebo k inej protiprávnej činnosti, je po -
trebné, aby občania túto skutočnosť bezodkladne nahlásili
na bezplatnú linku Mestskej polície v Košiciach číslo 159 a to
z dôvodu operatívneho a rýchlejšieho riešenia veci na mieste. 

Verím, že spoločnými silami a vzájomnou spoluprácou
zlepšíme verejný poriadok a bezpečnosť obyvateľov nášho sídliska.
Prajem všetkým občanom veľa úspechov a spokojnosti.“

Mgr. Peter Geršák
poverený veliteľ MsP
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Čo pre vás v najbližšom čase chystáme
Kultúrno-spoločenské podujatia
23. marca 2018 od 15.00 h – Ťahanovské veľkonočné trhy
v pasáži Budapeštianskej ulice - organizuje mestská časť a Združenie
žien Slovenska Košice.
19. apríla 2018 – Spoznávaj mestské časti – podujatie pre seniorov
– organizuje Spoločnosť seniorov Košice-Sídlisko Ťahanovce.
2. mája 2018 o 10.00 h - Zobúdzanie fontány v miestnom parku
– podujatie pre deti predškolského a školského veku – organizuje
mestská časť a Knižnica pre mládež Košice.
2. mája 2018 o 15.00 h – Detská tvorivá dielňa v kultúrnom stre-
disku na Budapeštianskej 30 – organizuje mestská časť a Združenie
žien Slovenska Košice.
5. mája 2018 o 11.00 h – Slávnostný ceremoniál odovzdávania
verejných ocenení v zasadacej miestnosti miestneho úradu –
organizuje mestská časť.

Šport
15. apríla 2018 sa uskutoční tradičný stolnotenisový turnaj
pre neregistrovaných hráčov.
V apríli 2018 štartuje na Olympii minifutbalová liga – družstvo
sa môže prihlásiť u poslanca Miroslava Janitora.
Na máj 2018 je naplánovaný tradičný Beh fit a Verejné orientačné
preteky.
Počas celého roka beží tenisová liga, liga v hode šípkami 
na Olympii.

- raj -

Seniori začali rok športom
Aktivity našich seniorov v roku 2018 začali už vo februári.

Reprezentácia klubu sa zúčastnila na Zimnej olympiáde seniorov
9. februára v lyžiarskom stredisku na Jahodnej. Medaily síce
nepriniesli, ale užili si do sýta snehu, športu a dobrej zábavy.
Za sebou majú aj Valentínsky ples, ktorý sa niesol tiež v znamení
pohybu, avšak viac v kultúrnom duchu.

Na jar našich seniorov podľa slov predsedníčky Spoločnosti
Márie Borovskej čaká milé podujatie, ktoré začalo pred pár rokmi
v meste Košice, je putovné a má názov „Spoznávaj mestské časti
Košíc.“ Zmyslom podujatia je predstaviť svoju mestskú časť
delegáciám seniorov z celých Košíc formou prechádzky alebo po-
tulky po zaujímavých miestach a lokalitách, navštíviť pamiatky,
či iné zaujímavosti, predstaviť kultúru, šport a na záver sa
spoločne zabaviť. Túto myšlienku realizovali už na Furči, sídlisku
KVP, na Terase a v ďalších mestských častiach. Naše sídlisko sa
stane hostiteľom seniorov 19. apríla 2018.

-Mária Borovská-
Foto: archív

Šachisti si prišli na svoje
Šachový turnaj MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce, ktorý sa

uskutočnil 3. februára 2018 v kultúrnom stredisku mestskej časti
Košice - Sídlisko Ťahanovce, Budapeštianska 30, zorganizovala
Komisia komunitného rozvoja, kultúry a športu. Riaditeľkou tur-
naja bola poslankyňa Uršula Ambrušová, ktorej sa v spolupráci
s Imrichom Jurčišinom podarilo vytvoriť pre súťažiacich, ktorí
holdujú šachovej hre, príjemnú atmosféru. Turnaj obohatil aj
zahraničný účastník Mojtaba Ketabchi z rodiska šachu z Iránu
(Perzie).

Výsledky turnaja:
Mládež:

1. miesto: Jakub Antal (TJ Slávia Košice)
Dospelí:

1. miesto: Kamil Švaňa (TJ Slovan Smižany)
2. miesto: Imrich Jurčišin (Košice MČ Sever)
3. miesto: Kosmas Bekiaris (Košice MČ Sever)

-raj-
Foto: archív

Ťahanovské
veľkonočné trhy

piatok 23. marca 2018 od 15. hod. 
v pasáži Budapeštianskej ulice
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Zimný štadión Aréna Sršňov
a detský hokejový klub HK Sršne Košice

majú za sebou prvý rok činnosti
Pred rokom médiá informovali o otvorení novej hokejovej haly

v Košiciach na sídlisku KVP v areáli ZŠ Drábova. Aréna Sršňov
už vtedy disponovala špičkovou ľadovou plochou i kvalitným
zázemím v podobe moderných šatní. 

„Už pri otvorení haly sme si boli vedomí toho, že pred nami
je ešte veľmi veľa práce,“ rozhovoril sa majiteľ a šéf Arény Sršňov
Marek Mergleský rok po spustení prevádzky. Myšlienka ponúk -
nuť Košiciam tretiu hokejovú halu v ňom žila už od roku 2009,
kedy navštívil štadión Mariána Gáboríka v Trenčíne. Cesta k súčas -
nému stavu však bola dlhá a stála veľa peňazí aj úsilia. A kusisko
práce majú „Sršne“ ešte stále pred sebou.

„V porovnaní s predošlým rokom je posun viditeľný. Podarilo sa
nám dobudovať ďalšie šatne a momentálne preto organizujeme detské
turnaje s väčším počtom hráčov. Na prvom podlaží máme nový
vestibul, pribudol obchod s hokejovými potrebami i brúsením korčúľ.
Ak teda zlomíte hokejku, alebo sa vám strhne hrana na korčuli, do
troch minút máte všetko opäť v poriadku. Takýto servis vám dnes
ponúkne málokto na Slovensku. Horúcou novinkou je otvorenie
Sršeň Caffé, čiže novučičkej kaviarne s priamym výhľadom na ľadovú
plochu. Rodičia tak môžu sledovať svoje deti z tepla pri kávičke.“

V pláne je ešte dokončenie detského kútika, otvorenie vonkaj -
šej terasy a výstavba nového hokejbalového ihriska.

V priestoroch haly na sídlisku KVP vznikol nový mládežnícky
hokejový klub HK Sršne Košice.

„Vytvoriť hokejový klub nie je v dnešnej dobe ľahké. My sme sa na
to podujali, pretože máme záujem na tom, aby nám deti nechodili
po ulici, ale bavili sa hokejom na ľade. Robíme rôzne nábory a chodíme
po školách. Aby sme dostali čo najväčšie množstvo detí na ľad, tak
od januára sme spustili akciu, že každému dieťaťu od 4 do 8 rokov,
ktoré sa prihlási do našej hokejovej prípravky, zapožičiame korčule,
hokejku a prilbu. Na hokej tak dnes stačí doniesť si len športové
oblečenie a chuť športovať.

Máme krásneho maskota sršňa Linda, s ktorým sme sa zúčastnili
aj na festivale maskotov, kde zožal veľký úspech. V tejto chvíli máme
v prípravke 120 detí, čo je podľa mňa výborné číslo a máme z neho
radosť. Chlapci napredujú a majú za sebou niekoľko turnajov,
od budúcej sezóny sa už s našimi malými hokejistami plánujeme
zúčastniť aj východoslovenskej ligy prípraviek tretiakov a štvrtákov.
Taktiež máme dobrú spoluprácu so susednou základnou školou
na Drábovej ul., ktorá sa nachádza len 30 m od haly zimného
štadióna. V budúcnosti máme v pláne zriadiť na tejto škole športové
triedy so zameraním na ľadový hokej, deti tak budú môcť trénovať
aj doobeda počas telesnej výchovy, čo bude veľké plus aj pre rodičov,
pretože nebudú nútení ich pravidelne voziť na tréningy,“ pochvaľuje
si šéf klubu i haly.

Nezabudlo sa ani na dospelých amatérskych hokejistov, pria zniv cov
hokeja. Zo strany košických amatérov bol záujem zorgani zovať
amatérsku hokejovú ligu, tak sme im vyšli v ústrety a vznikol
projekt - Cassovia Hockey League.
„V tejto chvíli máme osemnásť družstiev, hráči sú rozdelení podľa
výkonnosti do dvoch líg. Po deťoch si tak u nás prídu na svoje i dospelí.“

Samozrejmosťou je pre širokú verejnosť verejné korčuľovanie,
ktoré sa koná vždy v sobotu v čase od 15:00 h. a v nedeľu od 14:45 h.
Organizujeme aj kurzy korčuľovania pre materské, základné školy
a tiež dospelých. Každý si u nás nájde to svoje. Ľadová plocha by mala
byť prevádzkovaná celoročne.

„Náklady sú v lete dosť vysoké, ale snažíme sa to vykrývať využí-
vaním voľného ľadu. Zatiaľ sa to celkom darí, ale poviem to takto -
budeme radi, ak budeme v lete na nule. Myslím si, že aj pre širokú
verejnosť bude príjemné môcť si zakorčuľovať aj počas horúcich let-
ných dní,“ dodal na záver Marek Mergleský.

-mer-

Úspešný 11. ročník Memoriálu Michala Bozogáňa
20. januára 2018 sa v športovej hale na Palackého ulici uskutočnil

už 11. ročník Memoriálu Michala Bozogáňa v karate. Organizuje ho
pravidelne Karate klub UNION Košice pod vedením Petra Bozogáňa
st., ktorý toto podujatie venuje pamiatke svojho syna Miška.
Zúčastnilo sa ho 387 pretekárov z 36 klubov zo Slovenska, Poľska,
Maďarska, Rumunska a Česka. Členka usporiadateľského klubu
Zuzana Schwartzová vybojovala zlato v kumite žien do 61 kilo-
gramov, ku ktorému pridala bronz v cvičeniach kata. V kategórii
mladších žiačok vybojovala striebro Simona Kulíková a do klubovej
vitríny Karate Klub Kretovič pribudlo aj ďalších sedem bronzových
medailí. -raj-

Foto: KK UNION Košice


