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Poslanci schválili záverečný účet

Horúce júnové popoludnie v stre-
du 20.6. si vybrali poslanci mestskej 
časti na svoje predprázdninové zasad-
nutie, v ktorom rokovali prevažne o 
ekonomickom programe. Tým, azda 
najdôležitejším bodom, bolo odobre-
nie Záverečného účtu mestskej časti za 
minulý rok, hodnotiace správy, zme-
ny rozpočtu a čerpanie rozpočtu za 1. 
štvrťrok 2012. Poslanci schválili dotá-
cie na 2. polrok 2012, vypočuli si in-
formácie situácii v budovaní integrova-

nej koľajovej dopravy v meste, o mož-
nosti výstavby garáží na Sofi jskej uli-
ci, ako aj o možnosti uzamykania kon-
tajnerovísk ako prevenciu pred prehra-
bávaním sa v odpade Rómami z oko-
lia. Odklepnuté bolo zakúpenie hlaso-
vacieho zariadenia pre potreby miest-
neho zastupiteľstva tak, aby sa nemu-
sel zakaždým platiť nákladný prená-
jom, zastupiteľstvo schválilo harmo-
nogram zasadnutí a poslaneckých dní 
na II. polrok 2012. V interpeláciach sa 

poslanci dožadovali informácií o čiste-
ní pasáže Budapeštianskej ulice, o si-
tuácii v odstránení zhoreniska býva-
lej Lagúny, dožadovali sa riešenia ne-
ustále zlej situácie v poskytovaní slu-
žieb Slovenskej pošty. Ozývali sa kri-
tické hlasy aj na mestskú políciu, kto-
rú obyvatelia sídliska Ťahanovce strati-
li z očí a nadobúdajú dojem, že mestskí 
policajti sa parkovaním na zeleni, jaz-
dou po chodníkoch, neupratovaním po 
psoch, či zhromažďovaním alkohol po-
píjajúcej mládeže v školských dvoroch 
príliš nezaoberajú. Žiaľ, ani tentoraz sa 
nepodarilo dosiahnuť, aby veliteľ sta-
nice mestskej polície JUDr. Fejedelem 
predstúpil pred poslanecký zbor s in-
formáciou o stave v poriadkovej čin-
nosti mestskej polície. Dôvodom bola 
jeho práceneschopnosť.

Rokovanie miestneho zastupiteľ-
stva monitorovali študenti fakulty ve-
rejnej správy Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, ktorí v rámci 
svojho študijného zamerania navštívi-
li našu miestnu samosprávu, rozprávali 
sa so starostom mestskej časti a prišli si 
pozrieť, ako prebieha rokovanie miest-
neho zastupiteľstva.

Janka Rajňáková

odd. výstavby MÚ
1. júna oslávili  svoj sviatok 

všetky deti. K oslavám, ktoré boli 
v nedeľu 3. júna v športovom are-
áli Olympia, mestská časť prikladá 
aj darčeky vo forme detských ihrísk 
vybudovaných v roku 2012:

Aténska 10 - 11 - oplotené ih-
risko pre deti do 8 rokov je dokon-
čené, otvorené bude v júli 2012. 
Prevádzková doba v lete bude od 9. 
do 20. hodiny, v zime od 9. do 18. 
hodiny.

Aténska 13 - oplotené ihris-
ko pre loptové hry s povrchom gu-
menej profi lovej dlažby - dokonče-
né bude v júli 2012, s rovnakou pre-
vádzkovou dobou ako u predchá-

dzajúceho.
Aténska 15 - detské ihrisko z 

agátového dreva s trávnatým kober-
com. Je prevádzky schopné, režim 
uzamykania s prevádzkovou dobou 
ako u predchádzajúcich ihrísk.

Vo výstavbe je detské ihrisko na 
Belehradskej ulici s termínom do-
končenia v auguste 2012.

Po schválení II. zmeny rozpočtu 
ešte plánuje mestská časť vybudo-
vať detské ihrisko na Viedenskej 
31 a v športovom areáli Olympia s 
predpokladaným dokončením v zá-
vere roku 2012.

Mestská časť darovala deťom k sviatku nové ihriská

Sídlisko Ťahanovce 
súčasťou úspešnej 
publikácie

-raj-

Začiatkom roka vyšla vo vyda-
vateľstve JES Košice aktualizova-
ná úspešná publikácia Košice ako 
na dlani. Pre potreby mestskej čas-
ti vznikla aj jej mutácia, v kto-
rej 16 úvodných strán patrí sídlisku 
Ťahanovce.  Publikácia s tými naj-
lepšími fotografi ami Košíc od au-
tora  Alexandra Jirouška, doplnená 
prezentáciou mestskej časti Košice-
Sídlisko Ťahanovce bude slúžiť na 
prezentačné účely. V prípade záuj-
mu o získanie publikácie, informujte 
sa na miestnom úrade mestskej časti.

foto: ilustračné, archív
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Janka Rajňáková

Janka Rajňáková

Chceme čistejší lesopark

Po aktivitách iniciovaných 
mestskou časťou Košice-Sídlisko 
Ťahanovce v spolupráci s 
Mestskými lesmi, ktorými sa vy-
čistil lesopark pri strelnici a pozdĺž 
cyklotrasy Ťahanovce - Zelený 
dvor a brigádou v rámci akcie 
Clean up the World - Vyčistime 

svet, ktorú zorganizovali 22. aprí-
la študenti z Gymnázia Tomáša 
Akvinského pri príležitosti Dňa 
Zeme, kde mládež vyzbierala 50 
vriec odpadu + 3 pneumatiky, sa 
do upratovania lesoparku zapoji-
li v sobotu 12. mája aj ďalší oby-
vatelia sídliska, prevažne dôchod-

covia. Akciu, kde sa nielen uprato-
valo, ale aj hostilo na guláši, zor-
ganizovali poslanci strany Smer.  
Počet účastníkov sa vyšplhal na 
96. Brigádnici naplnili odpadom 
velkokapacitný kontajner, ktorý 
im poskytla fi rma Kosit. V rámci 
jarnej očisty lesa, ktorá prebieha-
la od apríla, starosta mestskej časti 
Emil Petrvalský zabezpečil aj očis-
tu „Sahary“ nad Austrálskou trie-
dou. Z nej počas dvoch dopolud-
ní vyzbierali aktivační pracovníci 
asi 50 vriec odpadu.  Mestská časť 
tak prispela svojím dielom k prí-
prave nadchádzajúcich majstrov-
stiev sveta v orientačnom behu, 
ktoré budú v júli v Košiciach. 
Ťahanovská Sahara je jedným z 
tréningových miest pre svetové ju-
niorské  bežecké špičky. V rámci 
sídliska to bola už piata akcia za-
meraná na čistenie lesa a lesných 
chodníkov. 

Aktuality
Nástupná zastávka na 

Madridskej ulici má prístrešok. 
Cestujúci, ktorí odchádzajú z tejto 
lokality Ťahanoviec, môžu pohodl-
ne čakať na svoj autobus. Zastávka, 
ktorá je umiestnená na hranici úze-
mí dvoch mestských častí bola za-
strešená na náklady Dopravného 
podniku mesta Košice.

Schody vzadu za Poštou 13, 
ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej 
pošty a ktoré neboli už dlhšie pre 
svoj zlý stav využívané, sú znovu 
funkčné. Oprava bola zrealizovaná 
na náklady Slovenskej pošty.

Mestská časť odovzdala do 
užívania tri detské ihriská na 
Aténskej ulici. Ide o dve ihriská pre 
malé deti a jedno ihrisko pre lopto-
vé hry. Spravuje ich mestská časť.

Starosta mestskej časti Emil 
Petrvalský prijal 20. júna 2012 
študentov fakulty verejnej správy 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, ktorí sa následne zúčast-
nili na rokovaní miestneho zastupi-
teľstva ako pozorovatelia. Ich účasť 
na rokovaní samosprávnych orgá-
nov je súčasťou odbornej prípravy.

V druhej polovici júna sa za-
čalo s opravou schodísk, kto-
rých dezolátny stav neumožňoval 
ich pohodlné využívanie. Mestská 
časť spolu so Správou komunikácií 
Košíc zmapovala všetky schodiská 
na sídlisku. S opravou tých, ktoré sú 
v najhoršom stave, sa už začalo. 

Starosta mestskej časti prijal 
delegácie najúspešnejších špor-
tových klubov v mestskej čas-
ti. 19. júna to boli basketbalistky 
CBK JUGO Košice – majsterky 
Slovenska v kategórii kadetiek, 21. 
júna členovia dvoch karate klubov 
UNION a JUGO Košice.

Autorom víťazných fotografi í 
súťaže „Moje sídlisko“ odovzdal 
26. júna starosta mestskej časti 
ceny. Na slávnostnom odovzdáva-
ní cien sa zúčastnili okrem autorov 
aj členovia fotoklubu Mikádo, kto-
ré pri rovnomennom centre voľného 
času vedie Miroslav Krbaťa.

Vo veci zhoreniska Lagúna 
Stavebný úrad nedávno rozhodol, 
že stavba, ktorá je životu nebezpeč-
ná, musí byť majiteľom do 60 dní 
odstránená. Po tomto termíne mest-
ská časť požiada Stavebný úrad, 
aby stavbu exekuoval. 
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Psy versus čistota
Od osadenia zákazových tabúľ  na 

priestranstvách, kde prítomnosť psíkov 
nie je vítaná, i od osadenia nových košov 
na biologický odpad síce uplynul relatív-
ne krátky čas, z ohlasov Ťahanovčanov i 
z vlastného pozorovania zamestnancami  
mestskej časti  je možné konštatovať, že 
ústretovosť samosprávy voči držiteľom 
psov na našom sídlisku mala význam.  
Verejné priestranstvá sú o čosi čistejšie 
a stretnúť majiteľa psa, ktorý venčí svoj-
ho miláčika s vrecúškom v ruke, už tiež 
nie je raritou. Hoci sa všetko neobrátilo 
k lepšiemu šibnutím čarovného prútika, 
na každom kroku badať zlepšenia. Koše, 
ktoré sú pravidelne vyprázdňované pra-
covníkmi mestskej časti, zodpovednými 
za údržbu priestranstiev, síce využíva-
jú obyvatelia mestskej časti aj na drobný 
komunálny odpad, ale o to čistejšie je na 
druhej strane okolie, takže čistota v ko-
nečnom dôsledku získava na percentách.  
V tejto súvislosti chce mestská časť  po-
ďakovať  obyvateľovi  Varšavskej ulice 
Petrovi Lukáčovi, ktorý v zastúpení fi r-
my SIACITY, s.r.o  Liberec, ČR,  daro-
val svojim spoluobčanom 3 koše v hod-
note 1 600 €. Mestská časť pre tieto koše 
vybudovala základové bloky a sú osade-
né vo dvore medzi Sofi jskou, Varšavskou 
a Juhoslovanskou ulicou.

Rozmiestnenie košov na exkremen-
ty  bolo dané na verejnú diskusiu ešte 
pred ich osadením, napriek tomu sa ozý-
vajú nespokojní, ktorým v blízkosti  ich 
pravidelnej trasy so psíkom chýbajú. 

Prosíme preto, aby ste svoje konštruk-
tívne pripomienky na túto tému adreso-
vali miestnemu úradu, v možnosti kto-
rého je v budúcnosti  tieto koše doplniť 
tak, aby boli k dispozícii všade, kde sú 
potrebné. Zároveň upozorňujeme majite-
ľov psov, ktorí si ešte neboli vyzdvihnúť 
vrecúška na miestnom úrade, že na jeden 
rok majú zdarma k dispozícii 500 ks vre-
cúšok na psie exkrementy  pre každého 
evidovaného psa.

Aké sú vaše postrehy v tejto ob-
lasti? Máte pocit, že sa situácia v čis-
tote zlepšuje? Zdajú sa vám majite-
lia psov zodpovednejší? Zachytili ste 
pozitívny stav svojím fotoaparátom? 
Podeľte sa s ostatnými a dajte vedieť 
o svojich skúsenostiach a poznatkoch. 
Napíšte nám na adresu noviny@ta-
hanovce.sk alebo zavolajte na číslo 
055 636 04 30 / kl. 16. 

Zoznam 
pridelených dotácií  
na 2. polrok 2012

-raj-

Schválené:
Slov. zväz postihnutých
Letná výtvarná škola: 100 €
Karate klub UNION
Turnaj Budapest Open: 200€
Karate klub UNION
Turnaj Bihor Open, Oradea: 200€
Maják nádeje, OZ
Detský letný tábor: 200€
Krok za krokom, OZ
Detský letný tábor: 320€ 
DFS Viganček 
Činnosť súboru: 250€

Neschválené:
Predseda OÚ Košice
Súťaž mladých záchranárov
Pavol Mutafov
Majstrovstvá sveta v zápasení ju-
niorov
Dana Baňasová, OZ Smajlík
Projekt Kráčajme spolu
Sl. Zväz postihnutých
Dokončenie krajského centra

Dôvodom neschválenia dotá-
cií žiadateľom bolo nedodržanie 
pravidiel, ktoré vyplývajú z plat-
ného VZN o prideľovaní dotácií. 
Podmienkou totiž je, aby sídlo 
žiadateľa bolo v mestskej časti. fo
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Dni mestskej časti prebehli dôstojne
Už jedenásť rokov je prvý májový týždeň ve-

novaný podujatiam pri príležitosti Dní mestskej 
časti. Tým tohtoročným okrem iného prialo aj 
počasie.

Zobúdzanie fontány
Krásny májový deň si vychutnali v stredu 

2. mája čitatelia Knižnice pre mládež a žiaci zá-
kladných škôl na XI. ročníku Zobúdzania fontá-
ny v miestnom parku na Americkej triede. 

Do rozkvitnutého parku priniesli det-
ský smiech, spev, tanec a umelecký prednes. 
Vydarené podujatie navštívili aj starosta mest-
skej časti Emil Petrvalský a riaditeľka Knižnice 
pre mládež Košice Iveta Hurná.

Ťahanovské kvapka
O dva dni neskôr mestská časť v spoluprá-

ci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného 
kríža Košice-Sídlisko Ťahanovce zorganizova-
la mobilný odber krvi, ktorý sa stal pokračova-
teľom tradičnej Ťahanovskej kvapky. Aj keď je 
v súčasnosti veľký problém získať dobrovoľných 
darcov krvi,napriek tomu ich k mobilnému od-
beru prišlo v piatok 4. mája vyše dvadsať. Ľudí s 
odvahou a dobrým srdcom prišli povzbudiť dva 
kŕdle škôlkárov zo sídliska (MŠ Budapeštianska 
1 a MŠ Juhoslovanská 4) - možno budúcich dob-
rovoľníkov Slovenského Červeného kríža, kto-
rí nielen darcov, ale aj personál mobilnej odbe-
rovej jednotky NTS Košice pozdravili básnič-

kami a veselými piesňami. Červenáčik z MŠ 
Budapeštianska 1, neodmysliteľná súčasť mobil-
ných odberov na sídlisku i v meste, súčasne agi-
toval a oslovoval potencionálnych darcov na uli-
ci. Za ich snahu mu patrí vďaka od všetkých or-
ganizátorov akcie. 

Posolstvo Olympiáde
Vozidlo Národnej transfúznej spoločnosti 

vystriedala v piatok niekoľko minút po jedenás-
tej Olympijská štafeta nesúca olympijský oheň 
- symbol najvýznamnejších športových hier, kto-
ré sa onedlho začnú v Londýne. Špalier detí hlas-
no pozdravujúcich účastníkov štafety končil pred 
miestnym úradom, kde na štafetový kolík pri-
pol starosta mestskej časti i zástupcovia škôl po-
zdravné stuhy. Nadšenie detí vyvrcholilo, keď 
sa mohli dotknúť štafetového ohňa a vyfotiť sa 
s jeho držiteľkou - atlétkou Dankou Velďákovou.

Ocenenie osobností
Slávnostným ceremoniálom udeľovania 

vyznamenaní a verejných ocenení vyvrcholil v 
sobotu 5. mája týždeň venovaný mestskej čas-
ti. Slávnostnému aktu predchádzala vernisáž 
výstavy fotografi í „Moje sídlisko“, ktorá pre-
zentuje z roka na rok zaujímavejšie a umelec-
kejšie pohľady na sídlisko Ťahanovce. V pre-
važnej miere sú autormi fotografi í deti - žiaci 
základných škôl. Organizátorom súťaže i vý-
stavy je Centrum voľného času Mikádo pod 
záštitou mestskej časti.

Cenu mestskej časti pre kolektív odovzdal 
starosta mestskej časti za prítomnosti posla-
neckého zboru a hostí spoločnosti Metro za dl-
horočnú spoluprácu a pomoc pri zabezpečova-
ní potravinovej pomoci.Ocenená bola aj Mgr. 
Martina Hatoková - zakladateľka občianske-
ho združenia Krok za krokom a Anton Onder 
za organizovanie bežeckých podujatí a prácu 
s mládežou. Cenu starostu mestskej časti zís-
kal Ing. Igor Teigiszer za významný podiel 
na elektronizácii samosprávy. Plaketu staros-
tu mestskej časti prevzala v zastúpení plavky-
ňa Zuzana Mimovičová, ktorej najbližším cie-
ľom je kvalifi kácia na olympiádu v Londýne.

Dni mestskej časti skončili v piatok 
11. mája detskou tvorivou dielňou v réžii 
Združenia žien Slovenska Košice, ktorá je stá-
le obľúbeným podujatím pre deti a ich rodičov.

Vážení motoristi!
Firma SELL SLOVAKIA, s.r.o.  

v spolupráci s ÚHA a za podpo-
ry  mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce rieši nepriaznivú situá-
ciu v statickej doprave v tejto mest-
skej časti a má záujem v roku 2013 
zrealizovať garážovo - parkovací 
komplex na Sofi jskej ulici.

Dva dvojpodlažné samostatne 
stojace objekty sú zakomponova-
né do medziblokového priestoru na 
voľnú trávnatú plochu využívajúc 
rozdielnú úroveň priľahlých ulíc.

Kapacita jedného objektu je 
60 garážových a cca 70 chráne-
ných a zastrešených parkovacích 

miest. Všetky garážové a parko-
vacie miesta budú odpredávané 
do súkromného vlastníctva za veľ-
mi výhodné ceny. Garážový box je 
vybavený osvetlením, prípojkami 
230V/50 Hz a samostatnými vý-
klopnými vrátami. Všetky vstupy 
do garážových priestorov ako aj 
vstup do parkovacieho priestoru 
bude vybavený diaľkovo ovláda-
nými výsuvnými vrátami.

Ak sa chcete dozvedieť viac 
informácií, podáme Vám ich na  
nižšie uvedených telefónnych  čís-
lach.

Mobil:   0903 470 234
Tel/fax: 055/63 241 75

Nové garáže na Sofi jskej
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Komisia pre udeľovanie verejných 
uznaní a vyznamenaní

Predseda komisie: 
Peter Kovaľ

Členovia komisie: Dana Baňasová, Paulína 
Vašková,  Cyril Betuš, Pavel Naď, Miloš Ihnát.

Úlohou komisie je pripraviť, prípadne odporučiť návrhy na 
udelenie verejných ocenení na schválenie miestnemu zastupiteľ-
stvu.  Miestne zastupiteľstvo a starosta mestskej časti Košice-
Sídlisko Ťahanovce udeľujú tieto verejné ocenenia: 

• Cenu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce 
• Cenu starostu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
• Plaketu starostu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Podmienky pre udelenie týchto verejných ocenení zastrešu-
jú Zásady pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní, kto-
ré schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 155 v roku 2009. 
Návrhy môžu podávať obyvatelia mestskej časti, občianske zdru-
ženia, záujmové skupiny a iné subjekty, možnosti nie sú obmedze-
né. O udelení Ceny mestskej časti  rozhoduje miestne zastupiteľ-
stvo, o ostatných verejných oceneniach rozhoduje starosta mest-
skej časti.  

Verejné vyznamenania sa spravidla odovzdávajú pri príležitos-
ti Dňa mestskej časti v máji príslušného roku.

odd. výstavby MÚ
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ZŠ Bruselská oslavovala Deň zeme

Už šiesty ročník Olympiády 
pre deti predškolského veku 
sa konal 19. júna 2012 v areáli 
Materskej školy Belehradská 6 v 
Košiciach. Olympiádu organizova-
li Mestská časť Sídlisko Ťahanovce 
a Materská škola Belehradská 6, 
pod vedením riaditeľky školy Mgr. 
Kataríny  Holováčovej   a  v spo-
lupráci s  olympijským klubom 
Košice. Olympiáda bola otvore-
ná olympijskou hymnou, zavese-
ním  vlajky, zapálením olympijské-
ho ohňa a sľubom olympionikov. 
Malí športovci sa  riadili  heslom 
všetkých olympiád „Rýchlejšie, 
vyššie, silnejšie, čestne a v priateľ-
stve“. Celé dopoludnie sa nieslo v 
olympijskom duchu. Olympiáda 
bola otvorená olympijskou hym-
nou, zavesením  vlajky, zapále-
ním olympijského ohňa a sľubom 
olympionikov. Malí športovci sa  

riadili  heslom všetkých olympiád 
„Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čest-
ne a v priateľstve“. Celé dopolud-
nie sa nieslo v olympijskom duchu. 

Športové výkony detí prišli 
podporiť za Mestskú časť Sídlisko 
Ťahanovce starosta Ing. RNDr. 
Emil Petrvalský  CSc. a Ing. Janka 
Rajňáková. Za Olympijský  klub 
Košice MUDr. Marián Kafka - člen 
SOA pri Slovenskom olympij-
skom výbore. Za referát školstva,  
športu a mládeže Magistrátu mes-
ta Košice Ing. Henrieta Behinová a 
Ing. Viktor Forrai .

Všetci súťažiaci za skvelé vý-
kony a športové správanie boli 
odmenení športovými potreba-
mi,  sladkou odmenou a diplomom 
pre každého súťažiaceho. Ceny 
do súťaže  poskytla Mestská časť 
Sídlisko Ťahanovce a Mestská časť 
Kavečany, za čo im patrí vďaka. 

Pozvanie na ochutnávku zdra-
vých jedál 26. apríla sme dostali 
na od pani učiteliek zo Základnej 
školy Bruselská . Slávnostná ta-
buľa plná koláčikov, jednohubiek, 
šalátov, ovocia a zeleniny privíta-
la okrem nás aj starostu mestskej 
časti a rodičov žiakov prvého stup-
ňa v budove školy na Aténskej uli-
ci. Chutné pohostenie každoroč-
ne pripravujú pani učiteľky pod or-
ganizačnou paličkou pani učiteľ-
ky Holečkovej. Neodmysliteľnou 

súčasťou podujatia je aj vystúpe-
nie úspešného detského folklórne-
ho súboru Viganček a jeho ľudo-
vej hudby. Čo tohto roku zvlášť 
stálo za obdiv bol nápad, ktoré-
ho výsledkom bolo zaujímavé vý-
tvarné dielo vo vstupnej hale ško-
ly. Obrázok zložený z farebných 
vrchnákov plastových fl iaš nielen 
skrášlil školské prostredie, ale mal 
aj ekologický podtext. Bol výsled-
kom snaženia detí pri príležitosti 
Dňa Zeme.

-raj-

Mgr. Katarína Holováčová

Mgr. Katarína Holováčová

Súťažili malí olympionici

Cvičili pre radosť a zdravie

V areáli Materskej školy 
Belehradská 6 športom rezonova-
la celá streda 19. júna. Po dopolud-
ňajšej Olympiáde privítali  po obed-
ňajšej sieste deti aj svojich rodičov 
a súrodencov na  športovom popo-
ludní v rámci projektu „Cvičíme pre 
radosť a zdravie“. Do tohto projektu 
sa materská škola zapojila prostred-
níctvom grantového programu 
„Všetkým šancu na pohyb“,  ktoré-
ho vyhlasovateľom bol Fond zdra-
via mesta Košice. Športového po-
poludnia sa zúčastnilo 86 detí a 140 
dospelých. Jeho cieľom bolo dať do 
povedomia všetkým zúčastneným  
dôležitosť pravidelného pohybu pre 

zdravie.   
Finančné prostriedky z Fondu 

zdravia mesta Košice boli použité 
na zakúpenie telovýchovného náči-
nia – skákacie a gymnastické lopty. 
Na jednotlivých stanovištiach mali 
rodičia možnosť vidieť ich i vyskú-
šať.

Realizáciou  projektu „Cvičíme 
pre radosť a zdravie“ chce mater-
ská škola  zvýšiť záujem detí pred-
školského veku o pohybové aktivity 
a šport. A to nielen u detí, ale aj ich 
rodičov a širšej rodiny.

Touto cestou ďakujeme Fondu 
zdravia mesta Košice za fi nančnú 
podporu.

-red-
Študenti zasadli do poslaneckých lavíc

Modelové zasadnutie 
Košického parlamentu mladých 
sa konalo v polovici júna  na ma-
gistráte mesta Košice. Išlo o 1. 
ročník projektu pre stredoškolá-
kov, ktorí mali riešiť 5 vybraných 
problémov mesta. Zúčastnilo sa 
ho 55 študentov z 10 škôl.

Cieľom bolo vyvolať záujem 
mladých o veci verejné, poveda-
la o projekte jeho organizátor-
ka, učiteľka Gymnázia Alejova 
Ľudmila Onoferová, ktorá učí de-
jepis, geografi u a vedie debatný 
klub. Projekt pripravila so štu-
dentom Jánom Hoffmanom. 

Na zasadnutie Parlamentu 
mladých sa prišli pozrieť aj niek-
torí starostovia. Bol medzi nimi  
Emil Petrvalský, starosta našej 
mestskej časti, ktorého sme sa 
opýtali:

S akými pocitmi ste prijali ini-
ciatívu stredoškolákov vyskúšať si  
komunálnu poslaneckú prácu? V 
prvom rade som bol veľmi zvedavý, 
že ako si poradia s komplikovanými 
témami mladí, v politike neskúsení, 
ale o to ambicióznejší ľudia. Myslíte 
si, že zainteresovať teenagerov do 
komunálnej politiky má zmysel? 
Ja si myslím, že áno, a v mnohých 
politických stranách sa to aj deje 
prostredníctvom mládežníckych or-
ganizácií týchto strán. Odtiaľ potom 
vznikajú  síce  neprofesionálne, ale 
o to inšpiratívnejšie riešenia niekto-

rých problémov, ktoré stačí trocha 
učesať a použiť. 

Ako celý projekt prebiehal a 
ako sa študenti, ktorí prišli na síd-
lisko Ťahanovce, zhostili svojich 
úloh? Každá škola, ktorá sa do pro-
jektu prihlásila si vyžrebovala mest-
skú časť, kam jej študenti prišli na 
konzultácie. Ja osobne som viedol 
konzultácie v sekcii legislatívne-
právnej, ktorá sa zaoberala reduk-
ciou počtu mestských častí. Študent, 
ktorý tu bol, bol veľmi prekvapený, 
že je téma tak ťažká a zložitá, ale 
pri obhajobe, ktorú viedli jeho ko-
legovia zvíťazila skutočnosť, ktorá 
sa omieľa dookola, že je na čase ru-
šiť mestské časti a tak študenti po-
nechali 6. Samozrejme ponecha-
li mestské časti, v ktorých býva-
jú bezo zmien (Staré mesto, Terasu, 
Juh) a likvidovali len tie ostatné. Je 
to ale tendencia aj dospelých politi-
kov, takže niet sa čomu diviť.

V závere projektu si študenti vy-
skúšali aj poslanecké lavice na ma-
gistráte. Ako prebiehalo zasadnu-
tie? Už som sa tejto témy dotkol v 
predošlej odpovedi, ale inak bolo 
zasadnutie dosť búrlivé a veru pada-
li aj silné slová. V každom prípade 
je nutné poďakovať organizátorom 
a hlavne primátorovi mesta Košice 
a pani profesorke Mgr. Ľudmile 
Onoferovej z osemročného gymná-
zia na Alejovej ulici za veľmi dob-
rý projekt.
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Skákací hrad i hasičské 
auto, policajné motorky, maľo-
vanie, spev, tanec – to bol Deň 
detí, ktorý už po deviatykrát pri-
pravila mestská časť Košice – 
Sídlisko Ťahanovce v spoluprá-
ci so Združením žien Slovenska v 
Košiciach a Centrom voľného času 
Mikádo   3. júna 2012  v priesto-
roch športového areálu Olympia 
na Čínskej ulici. 

Organizátori pripravili pre 
deti   kultúrny, zábavný a špor-
tový program. Podujatie sláv-
nostne otvoril starosta MČ Emil 
Petrvalský.  V kultúrnom progra-
me vystúpili deti   z tanečného štú-
dia Hviezdička.   Potom už nasle-
dovala súťaž v kresbe na asfalt s 
Prvou stavebnou sporiteľňou a.s., 
ktorá venovala do tejto súťaže vec-
né odmeny. Odovzdala ich deťom 
Ing. Danica Blanárová, oblastná 
vedúca PSS.  Do kresby na asfalt 
sa tento rok zapojilo 106 detí.  V 
jazde zručnosti na kolobežkách na 
čas zvíťazil Alexander Pilipčuk  z 
Viedenskej ll. Za víťazstvo sa tešil 
z klubovej karty v hodnote 50 eur  
od ČH Hornets Košice. Deti sa vy-
šantili na skákacom hrade, využi-
li možnosť maľovania na tvár, a 
v rôznych súťažiach. Veľkú zába-

vu mali pri obaľovaní múmií toa-
letným papierom. Naše deťúrence 
dokázali, že sa vedia zabaviť, za-
spievať, zasúťažiť si i zatancovať. 
Dokázali to i v  programe, z kto-
rého si každé dieťa odnieslo slad-
kosti a vecné odmeny. Veľký záu-
jem bol o súťaž  o Ťahanovského 
slávika, tancovanie, ale aj preťa-
hovanie lanom. Prekvapením pre 
deti boli ukážky, ktoré pre ne pri-
pravili  policajti z  Obvodného od-
delenia PZ SR Košice-Ťahanovce, 
Okresného dopravného inšpekto-
rátu s policajnou motorkou i zása-
hovým vozidlom,  psovodi z odde-
lenia  Poriadkovej polície KR PZ 
SR. Policajti predviedli ukážky zá-
sahu psa voči delikventovi, zbra-
ne i výstroj príslušníkov policaj-
ného  zboru,  deti sa mohli povo-
ziť v motorovom vozidle PZ SR.  
Už tradične  medzi deti prišli i prí-
slušníci Hasičského a záchranného 
zboru v Košiciach so svojou tech-
nikou. 

Naše poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa podieľali  na prí-
prave i samotnom priebehu síd-
liskových osláv MDD, pánovi 
Miroslavovi Janitorovi, vedúcemu 
Športového areálu Olympia za  po-
skytnutie priestorov areálu.

Knižnica pre mládež mesta Košice v rámci festivalu Číta celá rodi-
na zorganizovala 31. mája 2012 besedu v knižnici na ZŠ Belehradská. 
Hosťom bol spisovateľ a prekladateľ Roman Brat, ktorého knižky sa v 
regáloch pobočky velmi neohrejú. Čitatelia zahrnuli hosťa otázkami, za-
hrali sa s ním i vypočuli si úryvok z jeho novej knižky.

Jarmila Repčíková

Ľubomír Lehotský

-raj-

Na Olympii oslavovali 
sviatok deti zo sídliska

Stretnutie s Romanom Bratom

Košická detská historická že-
leznica ponúka nevšedné zážitky na 
historických rušňoch a vagónoch v 
Čermeľskom údolí aj počas prázdnin. 
Od 1. júla do konca augusta premáva 
železnička podľa cestovného poriad-
ku vždy vo štvrtok, piatok, sobotu a 
nedeľu. Na cestujúcich je pripravený 
okrem zážitku z jazdy aj bohatý kul-
túrny program v podobe divadelných 
sobôt na peróne. Rozprávkový vláčik 
má odchod z Čermeľa každú júlovú 
sobotu o 9:15, 11:15, 13:15 a 15:15.  
Divadlá z rôznych kútov Slovenska 
vám spríjemnia jazdu vlakom a na 
stanici Alpinka na vás čaká aj diva-
delné predstavenie.

V sobotu 7.7. 2012 to bude divadlo 
NEÓN. Ich ČAROVNÁ TRAŤ vám 
prinesie príbeh plný pary, uhlia a maši-
niek. Dozviete sa čo – to o  vynálezco-
vi lokomotívy a jeho pomocníkoch, kto-
rí sa predstavia priamo na trati Čermeľ 
– Alpinka.

Sobota 14. 7. 2012 bude patriť 
Divokému západu a zoskupeniu WILD 
WEST SHOW s novým predstavením 
VLAK PLNÝ PEŇAZÍ. V tomto prí-
behu cestujúci zažijú, čo sa môže stať, 
keď sa stretnú v jednom vlaku banditi a 
peniaze na výplaty. Napínavý dej s dáv-
kou humoru bude mať aj zaujímavé vy-
vrcholenie, ktoré sa odohrá na špeciál-
nom večernom predstavení vo westerno-

vom mestečku na Alpinke.
Ďalšiu sobotu 21. 7. 2012 nám 

Divadlo EX-KA prinesie príbeh o 
PANIBERKOVI NA ŽELEZNIČNEJ 
STANICI. Jedinečná divadelná perfor-
mancia pozostáva z neuveriteľných situ-
ácií, ktoré sa stali kocúrovi Paniberkovi 
na stanici a vo vlaku. Kocúr Paniberko 
je postavička z rozprávkovej knihy 
Mačacie rozprávky od košického spi-
sovateľa- Stanislava Rakúsa. Každému 
chce pomôcť, ale nie vždy sa mu to 
podarí - hlavne ak je vo vlaku plnom 
cestujúcich. Veríme, že deti pomôžu 
Paniberkovi docestovať v poriadku.

A v závere júla poctí Čermeľské 
údolie opäť svojou návštevou kocúr, 
tentoraz KOCÚR V ČIŽMÁCH a di-
vadlo CILILILNG z Prešova.  Prešibaný 
kocúr, ktorý s pomocou umu a fígľu do-
káže prekabátiť stráže, pána kráľa aj zlé-
ho čarodeja, získa pre svojho nového 
pána majetok, ruku princeznej a polovi-
cu kráľovstva. Nachodí sa veľa po sve-
te, no či vie aj cestovať detskou železni-
cou, to sa ukáže až v sobotu 28. 7. 2012.

Tešíme sa na vás a odporúčame 
prísť k vlaku o čosi skôr, aby ste sa do 
divadelných vagónikov pomestili. Počet 
miest je obmedzený a nedá sa vopred 
rezervovať. Podujatie sa koná s podpo-
rou Ministerstva kultúry SR a Košice 
– Európske hlavné mesto kultúry 2013. 
www.detskazeleznica.sk

Divadelné soboty na peróne
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Janka Rajňáková

-raj-

Deň plný matematiky Nástrahy leta
Základná škola Belehradská sa 

zapojila do projektu Commenius, 
prostredníctvom  ktorého rozvíja 
školské partnerské vzťahy so za-
hraničím. V rámci projektu škola 
organizuje zaujímavé aktivity pre 
žiakov. Jedným z nich bol aj  tzv. 
„MATHS DAY“   - Matematický 
deň. Do podujatia bolo zapoje-
ných 6 štátov EÚ (okrem Turecka) 
a v ten istý deň sa konal Maths 
day aj na školách v týchto kraji-
nách. Tento deň na škole prebie-
hal  nezvyčajne. Žiaci pripravili 
rôzne modely súvisiace s matema-
tikou, súťažili v odhade, elektro-
nicky sa skontaktovali s niektorý-
mi zahraničnými školami a aj sa-
motné vyučovanie prebehlo netra-
dične - včlenením matematiky do 
jednotlivých vyučovacích hodín.

 Na projekt sme sa opý-
tali jeho tvorkyne, učiteľky 
ZŠ Belehradská RNDr. Eriky 
Gálikovej:

Naša škola je zapojená do me-
dzinárodného projektu, ktorý sa 
volá Let´s learn math together, a v 
rámci tohto projektu sme 7. mája 
2012 zorganizovali Deň matematiky 
Math day. Tento deň bol zaujíma-
vý tým, že prebiehal nielen na našej 
škole, v Košiciach a na Slovensku, 
ale prebiehal aj v iných krajinách: 
Rumunsku, Poľsku, Bulharsku, 
Litve a v Česku. Na tento deň sme 
sa spolu dohodli, že na každej zo 
zapojených škôl zorganizujeme 
Deň matematiky. Hodiny boli za-
merané na matematiku, a to aj ho-
diny iných predmetov, ako je slo-
venčina, angličtina a iné, v ktorých 
sa dajú uplatniť prvky matematiky. 
Snažili sme sa, aby mali žiaci všet-
ky hodiny zábavnejšie a pestrejšie. 
Deti boli motivované k tvorivos-
ti a boli aj odmeňované za najlep-
šie práce. Pri vstupe do školy čaka-
li na deti stanovištia, kde  žiaci pre-
zentovali cukrárske výrobky na ma-

tematickú tému, prebiehala tu aj sú-
ťaž v odhade. Deti mali pripravené 
rôzne veci, množstvo, hmotnosť ale-
bo objem ktorých mali za úlohu od-
hadnúť.  Najpresnejšie odhady sme 
odmenili. Matematický deň bol iba 
jednou z aktivít v rámci projektu, do 
ktorého sme zapojení. Projekt trvá 
prvý rok, v rámci neho si posielame 
rôzne úlohy, ktoré riešime a vyhod-
nocujeme, deti sa učia komunikovať 
so spoluriešiteľmi prostredníctvom 
internetu (skype), stretávame sa tri-
krát do roka. Teraz máme najbližšie 
stretnutie v Litve, berieme so sebou 
aj deti, aby aj ony mali možnosť za-
žiť, ako prebieha takéto vyučova-
nie aj v iných krajinách, ako vyzera-
jú učebnice matematiky, ako prebie-
hajú hodiny matematiky  a porovná-
vame to s tým, ako sa vyučuje mate-

matika u nás. Projekt je dvojročný, 
takže sme práve v polovici. Máte v 
pláne podobný projekt aj v iných 
vyučovacích predmetoch? Áno, 
tento projekt je môj už druhý pro-
jekt, prvý bol dejepisný. Celá prí-
prava a realizácia ma nadchla tak, 
že som sa pustila do ďalšieho. Je s 
tým veľa práce, ale výsledok sto-
jí za to. Radosť v očiach, zápal pre 
aktivity, nové priateľstvá medzi 
školákmi. Pre akú vekovú skupinu 
je tento projekt? Vek detí zapájajú-
cich sa do projektu je dosť dôleži-
tý. Ja učím na druhom stupni, takže 
aj projekty prispôsobujem tejto ve-
kovej skupine, ale tento matematic-
ký deň je univerzálnejší a zapájajú 
sa doňho takmer všetky deti, teda aj 
žiaci prvého stupňa.

V sprievode zástupkyne ško-
ly Mgr. Evy Kaškovej sme pre-
šli počas matematického dňa mno-
hými triedami. Navštívili sme ho-
dinu slovenčiny, chémie, výtvar-
nej výchovy, informatiky  a všade 
sme   stretli   matematiku. Tú vlast-
ne stretávame nielen v škole, ale na 
každom kroku už od narodenia. 

Na čo nezabúdať pri prípra-
ve  na cestovanie počas letných 
dovoleniek sme sa opýtali MUDr. 
Zuzany Melíškovej –  skúsenej 
praktickej lekárky:

Pri výbere dovolenky musí-
me okrem fi nančných možností 
zohľadniť aj  svoje fyzické a zdra-
votné predpoklady. Aby sme doká-
zali prežiť cestovanie  bez  ujmy, 
musíme sa naň pripraviť. Rozhodne  
musíme zistiť čo najviac o krajine, 
kam sa chystáme. (o potrebe očko-
vania,  správaní sa v danej krajine, 
nebezpečenstvách) . Musíme vziať 
so sebou vhodné vybavenie (vhod-
ný odev a vybavenie osobnej lekár-
ničky).  Pripomínam  iba najčastej-
šie nebezpečenstvá:

Poškodenie teplom a                   
slnečným žiarením.  V horúcom  
prostredí je človek ohrozený ne-
gatívnym účinkom tepla a slnečné-
ho žiarenia:  vznikajú opuchy člen-
kov a zápästí,  pri vážnejšom pre-
hĺbení straty tekutín a solí kolapso-
vé stavy, bolestivé kŕče, veľká úna-
va a vracanie, ktoré situáciu,  tzv. 
dehydratáciu,  zhoršujú. Z nadmer-
ného potenia a následného poško-
denia funkcie potných žliaz vzni-
kajú potničky.  Zvláštnu opatrnosť 
musíme venovať prevencii spá-
lenia. Nezabúdajme, že opakova-
né spálenie pokožky zvyšuje v bu-
dúcnosti  možnosť vzniku  rakovi-
ny kože.  K najzávažnejším preja-
vom poškodenia  slnečným žiare-
ním patrí úpal, vznikajúci  pôso-
bením slnečného žiarenia na nepo-
krytú hlavu. Prejavuje sa bolesťa-
mi hlavy, napínaním na vracanie s 
kŕčmi , až bezvedomím. Čo teda ro-
biť? Potrebné je dostatočné množ-
stvo vody. Straty  tekutín je  potreb-
né  nahrádzať počas celého dňa  pi-
tím vody, ovocných čajov a mine-
rálok.  Pri každom pobyte na sln-
ku je potrebné chrániť si hlavu po-

krývkou hlavy a oči okuliarmi 
s účinným UV fi ltrom. Pokožku  
tela je potrebné preventívne aj prie-
bežne počas pobytu na slnku  ošet-
rovať krémami s čo najvyšším 
ochranným faktorom. Pobyt na 
priamom slnku v čase od 12.00- 
15.00 je nutné  čo najviac obme-
dziť. 

Infekčné choroby.  Hnačka 
je častým prejavom cestovateľov. 
Vzniká niekoľko hodín až dní po 
príchode do exotickej krajiny. Ako 
jej predísť? Pozor na vodu. Môže sa 
piť iba z overených zdrojov. Voda 
sa považuje za bezpečnú po 15 mi-
nútovom vare. Pozor na ľad pridá-
vaný do nápojov! Nápoje a mlie-
ko  sa smú  piť iba  z neporuše-
ných obalov.  Ovocie sa smie jesť 
iba olúpané. Prezreté ani nezre-
lé a poškodené plody sa konzumo-
vať nesmú. Taktiež pozor na neu-
mytú zeleninu pre možnosť náka-
zy. V exotických krajinách zvyk-
nú  pre nedostatok vody zalievať 
polia a záhrady odpadovou vodou. 
Umývanie, kúpanie a chytanie rýb 
v neznámych povrchových vodách 
a kúpanie sa v mori v blízkosti vy-
ústenia kanalizácie hotelov sú ne-
bezpečné. 

Lekárnička: sterilné a elastické 
obväzy, rýchloobväzy, dezinfekcia, 
vreckový nožík, nožnice, pinzeta. 
Lekárnička musí obsahovať aj 
lieky, ktoré cestovateľ pravidelne 
užíva. Lieky na liečbu akútnych 
prípadov: lieky proti teplote a 
bolesti, lieky proti alergii, lieky 
na prevenciu  nevoľnosti, kvapky 
do očí, do nosa, lieky na úpravu  
tráviacich ťažkostí: aktívne uhlie, 
endiex, smecta, mierne preháňadlo, 
rehydratačný roztok v prášku. 
Ďalej dezinsekčné prostriedky 
a repelenty, prostriedky  na 
ošetrovanie  pokožky, opaľovacie 
krémy a prostriedky  proti pliesňam.  
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Kadetky CBK JUGO majsterkami

Pri vstupe do lesoparku na 
Olympii sa v sobotu 29. apríla na 
štarte postupne striedali rekreační 
bežci, ktorí sú priaznivcami prírody, 
čerstvého vzduchu i pohybu. Na 18. 
ročníku Behu fi t, ktorý od jeho vzni-
ku pravidelne organizujú traja be-
žeckí nadšenci Peter Sláma, Anton 
Onder a Karol Labaš, si mohli zabe-
hať úplne všetci. Značené trate rôznej 
dĺžky vyhovovali tak maminkám so 
svojimi čerstvo chodiacimi ratoles-
ťami, ako aj starším deťom a dospe-
lým.  Stačilo prísť, zapísať sa, a od-
štartovať na zvolenej trati. Už samot-

ný chodník v lesoparku  lákal svojou 
atmosférou zobúdzajúceho sa lesa. V 
cieli čakalo každého detského účast-
níka jabĺčko a sušienky, pre všetkých 
aj diplom s dosiahnutým časom. 
Celé podujatie zastrešovala mestská 
časť Košice-Sídlisko Ťahanovce – 
Komisia komunitného rozvoja, kul-
túry a športu, ktorej predsedníčka 
Uršula Ambrušová sa tiež aktívne po-
dieľala na organizácii tohto ročníka 
podujatia. Starosta Emil Petrvalský 
i poslanec Peter Karabaš prišli po-
vzbudiť bežcov, dúfajme, že nabudú-
ce aj sami absolvujú jeden z okruhov.

-raj-

-dir-

-raj-

Po dvoch košických basketba-
lových tituloch žien Good Angels a 
junioriek Dannax Sport si tretí vy-
bojovali aj kadetky CBK JUGO 
Košice. Tie najskôr vyhrali vý-
chodnú skupinu a neskôr aj nad-
stavbovú časť. Po nej získali právo 
usporiadať záverečný turnaj o maj-
stra Slovenskej republiky.

Zverenky trénerov Miroslava 
Dirgu a Jána Miščíka zvíťazili 
nad BK ŠKP 08 Banská Bystrica 
po impozantnom streleckom kon-
certe v závere zápasu a  získa-
li vytúžený titul výsledkom 66:51.
Titul vybojovali hráčky: Daniela 
Vajková, Viktória Nagyová, 
Norika Terezková, Barbora 
Bošnovičová, Zuzana Havrilová, 
Andrea Babicová, Janka Čorbová, 
Laura Pražmová, Ema Marína 

Bodnárová, Andrea Kuráňová, 
Mária Pražmová, Miroslava 
Firkaľová, Wanda Piekarzewska a 
Timea Polovková. Do All stars „A“ 
sa dostali Vajková a Terezková, 
do All stars „B“ zasa Nagyová a 
Babicová. Terezková získala aj 
ocenenie najlepšej hráčky turnaja 
a trénerovi Dirgovi pripadlo prven-
stvo najlepšieho trénera. K víťaz-
stvu a majstrovskému titulu basket-
balovému oddielu blahoželal lis-
tom aj starosta mestskej časti Emil 
Petrvalský, ktorý zároveň pozval 
novopečené majsterky na stretnutie 
úspešných športových klubov, na 
ktoré každoročne pozýva v záve-
re športovej sezóny, aby im osobne 
poďakoval za  dosiahnuté výsled-
ky a reprezentáciu mestskej časti 
Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Víťazom Ťahanovského Stanovho 
pohára v roku 2012 ZŠ Belehradská

Už  5. ročník Ťahanovského Stanovho pohára – populárnej žiackej fut-
balovej súťaže ťahanovských základných škôl zorganizoval poslanec MZ 
Stanislav Výrostko  31.mája na futbalovom ihrisku s umelým povrchom na 
ZŠ Bruselská.. 

Výsledky: 
 ZŠ Bruselská – ZŠ Juhoslovanská 7:0

ZŠ Bruselská – ZŠ Belehradská 1:2
ZŠ Belehradská – ZŠ Juhoslovanská 5:0

Poradie:  

1. ZŠ Belehradská
2. ZŠ Bruselská

3. ZŠ Juhoslovanská

Najlepším brankárom turnaja bol vyhodnotený Benčík z druž-
stva ZŠ Bruselská, najlepším strelcom turnaja bol Rakaš z družstva ZŠ 
Belehradská, ktorý dal tri góly a najlepším hráčom bol vyhodnotený 
Onofrej zo ZŠ Bruselská. Ceny víťazovi a najlepším hráčom odovzdal sta-
rosta MČ Košice sídlisko Ťahanovce  Emil Petrvalský  a zakladateľ turnaja 
poslanec MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce Stanislav Výrostko. Turnaj do-
teraz 3x vyhrala ZŠ Bruselská a 2x ZŠ Belehradská.     

Turnaj vo futbale o Putovný pohár 
starostu má svojich víťazov

V sobotu 19. mája sa na futba-
lovom ihrisku ZŠ Bruselská usku-
točnil futbalový turnaj O putovný 
pohár starostu MČ Košice-Sídlisko 
Ťahanovce v spolupráci s riadi-
teľom OO PZ Košice Ťahanovce 
a riaditeľstvom ZŠ Bruselská v 
Košiciach. Na turnaji sa zúčastnilo 
14 mužstiev rozdelených do dvoch 
skupín po siedmych. Základnú 
skupinu A vyhralo mužstvo OOPZ 
Košice Ťahanovce a skupinu B 
mužstvo AAA Stav, pričom obe 
mužstvá sa stretli v boji o prven-

stvo v turnaji. V riadnom hracom 
čase skončil vzájomný duel neroz-
hodne a o konečnom víťazovi roz-
hodli pokutové kopy, kde lepšie 
nervy preukázali hráči AAA Stav 
a vyhrali v rozstrele pomerom 2:1. 

Konečné poradie na pr-
vých štyroch miestach:

1. AAA Stav
2. OO PZ Košice Ťahanovce
3. OO PZ Košice Nad Jazerom
4. Okresný dopravný 
     inšpektorát Košice

Behu fi t prialo aprílové počasie

foto: archív
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