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Čas od času sa z rôznych „zaručených“ zdrojov dozvedáme, že voda,
ktorá nám tečie doma z vodovodného kohútika, má určité nedostatky. Tak
tomu bolo aj v prípade, ktorý rezonuje medzi obyvateľmi od 16.júna, kedy

som žiadal primátora mesta Košice, aby preveril informácie o závadnosti pitnej
vody, ktoré som dostal od jedného z obyvateľov Hanojskej ulice. Podľa protokolu,
ktorý som obdržal, mala voda obsahovať fekálne baktérie a aj iné ukazovatele
mali byť mimo rozsah jej použiteľnosti ako pitnej vody. Tento protokol som na zá-
klade rozhovoru s poslankyňou Danicou Nagyovou, ktorá sa zaoberá profesionálne
hygienou potravín, a na jej odporúčanie, zaslal na preverenie aj Regionálnemu
úradu verejného zdravotníctva v Košiciach (RÚVZ). Z následného rozhovoru
s riaditeľom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a.s., ktorá je

hlavným dodávateľom pitnej vody do našej mestskej časti, jednoznačne vyplynulo,
že VVS a.s. vodu, ktorú dodáva, pravidelne každý mesiac kontroluje na všetky
ukazovatele, ktoré jej stanovujú slovenské normy a rozhodne nezaznamenali žiad-
ne výkyvy v kvalite vody za sledované obdobia. Riaditeľ VVS ďalej uviedol, že
firma, ktorá predmetný rozbor občanovi poskytla, je výrobcom a predajcom vod-
ných filtrov, takže celá záležitosť by mala byť len dosť nepodareným marketin-
govým ťahom. Získal som aj informácie z RÚVZ, že hneď ako sa o probléme
dozvedeli, urobili kontrolný odber na odbernom mieste na Budapeštianskej ulici,
ktorý nevykazoval žiadnu kontamináciu pitnej vody, teda voda bola z hľadiska
noriem v poriadku. Pretože VVS a.s. zodpovedá za kvalitu vody len po odberné
miesto, a to je u nás na Budapeštianskej ulici, ďalej za svoje rozvody zodpovedajú
správcovské organizácie budov. Riaditeľ ÚBD Košice Ing. Jarkovský preto naria-
dil vykonať odber priamo u sťažovateľa na Hanojskej ulici. Výsledky rozboru
takto odobratej vody boli negatívne, teda nevykázali žiadne známky kontaminácie,
čo znamená, že môžeme vodu z kohútika aj naďalej piť bez akéhokoľvek strachu
o naše zdravie. Emil Petrvalský - starosta

Čo pribudne v mestskej časti:
• V súčasnosti prebieha realizácia parkoviska na Maďarskej ulici, na ktorom vznikne 17

nových parkovacích miest.
• Po ukončení parkoviska začne realizácia prestavby križovatky Maďarská – Bukureštská, po

ukončení ktorej bude zjednosmernená Maďarská ulica, od predajne COOP s vyústením na
Bukureštskú.

• V prázdninových mesiacoch začne výstavba chodníka pre peších na Juhoslovanskej ulici.
• Do konca mesiaca bude zriadené detské ihrisko pre deti do 5 rokov na vybranej ploche

v parku s fontánou.
• V súčasnosti sa dokončuje oprava chodníkov v miestnom parku.
• V prázdninových mesiacoch bude obnovené vodorovné dopravné značenie vyznačujúce

prechody pre chodcov.

Mnohí z vás mohli za posledný
čas v mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce stretnúť stádo divých
svíň s mláďatami. Je to dosť ne-
zvyčajný jav. Pomoc sme hľadali u
združenia poľovníkov Lovena, kto-

rému patrí aj náš revír. Ako nám povedal riaditeľ združenia Ing. Milan Rabatin,
prirodzený regulátor diviačej zveri, ktorým je tuhá zima, tohto roku nereguloval
jej stavy, a tak sa nám diviaky premnožili. Namiesto 15 až 18 kusov, ktoré sa po
minulé roky po lese preháňali, je ich tohto roku až 50. Tento stav sa prejavuje
nedostatkom potravy, za ktorou sú zvieratá ochotné migrovať až k ľudským
príbytkom. Stretnutie s nimi nie je pre človeka, ktorý zachová pokoj, nebez-
pečné, lebo zvieratá sú plaché. Problém ale môže nastať s matkou, ktorá vedie
mláďatá. Žiaľ, odstrel diviakov v období, keď majú mláďatá, nie je dovolený
a dovolené nie je ani použitie strelnej zbrane v okruhu 800 m od obytnej zóny.
24.6.2014 som sa poľovníkmi stretol pred akciou, zmyslom ktorej bolo zahnať
diviaky hlboko do lesa. Poľovníci informovali, že od 1.7. už bude odstrel povo-
lený a počty diviačej zveri budú regulovať odstrelom. Musím z tohto miesta
apelovať na občanov, ktorí nehádžu odpad do smetných nádob, ale vedľa nich,
že práve toto naše správanie láka zver k našim príbytkom. Veľký podiel viny
na tomto stave je aj na vyberačoch odpadkov zo smetných nádob a ako
extrém uvádzam aj obyvateľov, ktorí zvieratám priamo nosia žrádlo a tým
ich priamo lákajú bližšie k našim domom.

Emil Petrvalský - starosta

Pijeme
závadnú

vodu?
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Harmonogram poslaneckých
dní na II. polrok 2014

Jedným z veľa diskutovaných bodov programu júnového miestneho
zastupiteľstva bolo prideľovanie dotácií na II. polrok 2014. Nielen výška
dotácie, ale aj účel, na ktorý finančné prostriedky smerovali, boli predme-
tom ostrej výmeny názorov medzi poslancami. Týkalo sa to predovšetkým
škôl a školských zariadení, ktoré dotáciou z rozpočtu mestskej časti potre-
bovali vykryť nedostatok finančných prostriedkov pridelených od zriaďo-
vateľa. Tieto požiadavky však nie vždy spĺňali literu VZN, a tak poslanci
v diskusii poverili starostu mestskej časti, aby tieto otázky s riaditeľmi
základných i materských škôl prerokoval a vysvetlil im spôsob, akým môže
mestská časť školské zariadenia podporiť. Diskutovalo sa aj o podpore
športu , či kúpe notebooku pre seniorov. Zaostala oblasť kultúry, kde sa
s výnimkou jedného podujatia materského centra Smajlík o podporu z
mestskej časti nikto neuchádzal. Príspevky tak vo väčšine v druhom
polroku podporia športové aktivity.

Dotácie, ktoré miestne zastupiteľstvo schválilo pre II. polrok 2014:

ŠKP - karate Budapest open 150 €
ŠKP – karate Avas kupa 150 €
Karate klub UNION Budapest open 200 €
Karate klub UNION Bihor open 200 €
Únia slabozrakých Šachový turnaj 200 €
OLD BOYS Košice – futbal Výstroj 300 €
OZ Smajlík Projekt únie MC 250 €
OZ Krok za krokom Činnosť 350 €
Gréckokat. cirkev Činnosť 2530 €
Spolupútnik, OZ Činnosť 150 €
Streetová liga Činnosť 500 €
MFK Ťahanovce Činnosť klubu 800 €
CVČ Mikádo Činnosť 200 €
KAC Jednota stolný tenis Činnosť 400 €

-raj-

Júnové zasadnutie miestnych poslancov
V stredu 18. júna sa konalo 19.

riadne zasadnutie miestneho zastu-
piteľstva mestskej časti Košice-
Sídlisko Ťahanovce. Zúčastnili sa
na ňom ako hostia veliteľ stanice
mestskej polície JUDr. Fejedelem,
zakladateľ občianskeho združenia
Spolupútnik Stanislav Fabišík a zá-
stupcovia verejnosti.

Veliteľ stanice mestskej polície
predniesol hodnotiacu správu, v
ktorej uviedol, že nápad priestup-
kovej činnosti v mestskej časti sa
znížil. Upozornil však na problémy,
ktoré v mestskej časti pretrvávajú
(parkovanie, bezdomovci...). Mest-
ská polícia je posilnená o cyklo-
hliadky, ktoré bude možné vidieť aj
u nás.

Problém sociálneho vylúčenia
ľudí bez domova a ohrozených so-
ciálnych skupín načrtol zakladateľ
OZ Spolupútnik Stanislav Fabišík,
ktorý upozornil na fakt, že počet
bezdomovcov i tých, ktorým reálne
hrozí sociálne a spoločenské vylú-

čenie, naberá hrozivé rozmery a po-
žiadal miestne zastupiteľstvo o ak-
tívnu pomoc a spoluprácu pri riešení
tohto problému. V ekonomických
bodoch poslanci schválili záverečný
účet za rok 2013, ako aj zmeny
v rozpočte pre rok 2014, ktoré za-
hŕňali aj schválené dotácie na II.
polrok 2014 . O dotáciách sa v roko-
vacej sále rozprúdila búrlivá disku-
sia, ktorú usmerňovala hlavná
kontrolórka, pretože niektoré žia-
dosti i návrhy poslancov o poskyto-
vaní dotácií sa vymykali platnému
VZN. V závere rokovania dostali
príležitosť vystúpiť aj zástupcovia
verejnosti, ktorým podľa ich vyja-
drenia chýba komunikácia s vo-
lenými predstaviteľmi samosprávy,
nakoľko na aktualizovanom we-
bovom sídle mestskej časti už ne-
formálna verejná diskusia so sa-
mosprávou chýba. Starosta mestskej
časti k tejto otázke vysvetlil, koľko
a aké sú možnosti komunikácie oby-
vateľov s miestnou samosprávou

a anonymná internetová diskusia je
iba jednou z nich. Poslanci i starosta
majú zverejnené kontakty elektro-
nickej pošty, niektorí aj tel. čísla,
fungujú poslanecké dni, k dispozícii
je linka miestneho úradu (055/ 636
04 30) a e-mailová adresa miest-
neho úradu ( mutah@tahanovce.sk).
Svoje podnety i návrhy môžu obča-
nia zasielať samospráve aj z web-
sídla mestskej časti v sekcii Napíšte

nám alebo prostredníctvom sociál-
nej siete Facebook. Zástupca verej-
nosti Stanislav Kokinda uviedol,
že občania by napriek tomu upred-
nostnili verejné zhromaždenie, či
internetové fórum, kde by mohli aj
vzájomne diskutovať, prípadne
dozvedieť sa názory i skúsenosti
iných obyvateľov mestskej časti.

Janka Rajňáková

1. Poslanecké dni sú vykonávané poslancami miestneho zastu-
piteľstva mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce v abeced-
nom poradí každú stredu (mimo dní, kedy sa koná zasadnu-
tie miestneho zastupiteľstva) v čase od 16.00 do 17.00 hod.
v miestnosti číslo 7.

3.septembra Boris Attila
10.septembra Boris Ľubor, Ing.
24.septembra Borovská Mária
1.októbra Bozogáň Peter, Ing.
8.októbra Bozogáňová Danka, Ing.
15.októbra Červeňáková Elena, Mgr.
22.októbra Dudič Michal, Ing.
29.októbra Figeľ Jozef, MVDr.
5.novembra Hirman Jaroslav, PhDr.
12.novembra Ihnát Miloš, Ing.
19.novembra Karabaš Peter Ing.
26.novembra Kiššová Galina, Ing.
3.decembra Kozáková Ľubica, Ing.
10.decembra Naď Pavel, MVDr., PhD.

2. Postup pri vybavovaní podaní obyvateľov mestskej časti
poslancami miestneho zastupiteľstva v rámci poslaneckých
dní:

a) Poslanec miestneho zastupiteľstva vykonávajúci pohovor s obča-
nom zapíše potrebné údaje do "Knihy poslaneckých dní".

b) Podanie poslanec spracuje spoločne s prípadnými vyžiadanými
stanoviskami tretích osôb. Písomnú odpoveď zašle občanovi
a jednu kópiu uloží na podateľni miestneho úradu v lehote do 30
dní.

c) Vo veci podania občana poslanec koná až do jeho konečného
vyriešenia a uloženia do archívu prostredníctvom podateľne
miestneho úradu.

Dotácie na II. polrok
2014
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Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťa-
hanovce číslo 2/2014 vymedzuje
miesta na vylepovanie volebných
plagátov a iných nosičov informácií
počas volebnej kampane do orgánov
samosprávy obcí na verejných
priestranstvách na území mestskej

časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.
VZN bolo spracované z dôvodu ko-
nania volieb do orgánov samosprá-
vy obcí v roku 2014. Vypracovanie
všeobecne záväzného nariadenia
ukladá obci ustanovenie §30 ods. 10
zákona číslo 346/1990 Zb. o voľ-
bách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších zmien a predpisov.
Podľa tohto ustanovenia umiestňo-
vať plagáty a iné nosiče informácií
na verejných priestranstvách počas
volebnej kampane možno len na

miestach vyhradených obcou. Do-
teraz platné všeobecne záväzné
nariadenie číslo 1/2010 sa zrušuje
z dôvodu inak vymedzených plôch
na vylepovanie volebných plagá-
tov.

V súlade s ustanovením § 6 ods.
3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znení neskorších pred-
pisov návrh všeobecne záväzného
nariadenia bol zverejnený dňa
22.5.2014. Lehota na uplatnenie
pripomienok k návrhu nariadenia
skončila desiatym dňom od jeho
zverejnenia t.j. 31.5.2014. V záko-
nom stanovenej lehote nebola doru-
čená žiadna pripomienka k návrhu
nariadenia. Poslanci VZN schválili
bez pripomienok.

Mgr. Beáta Olšinárová
organizačno-právne oddelenie MÚ

VZN č.2/2014 o predvolebnej
kampani v komunálnych voľbách

v novembri 2014

Na jeseň nás opäť čakajú voľby do orgánov samospráv obcí a miest.
Vzhľadom na zmeny, ktoré znížili počet volených zástupcov v jednotlivých
mestských častiach Košíc, ako aj v mestskom parlamente, pristúpilo miestne
zastupiteľstvo aj k zmene volebných obvodov v našej mestskej časti. Z pôvod-
ných troch sa zredukovali na dva. V prvom volebnom obvode budeme voliť
siedmych poslancov, v druhom volebnom obvode šiestich poslancov. Celkový
počet poslancov mestskej časti, ktorých budú môcť obyvatelia mestskej časti na
jeseň zvoliť, je 13.

Čo sa týka mestského zastupiteľstva, aj tu dochádza k drobnej zmene, ktorá
spočíva v tom, že štyroch poslancov do mesta za ten istý volebný obvod budeme
vyberať nielen my na sídlisku Ťahanovce, ale spolu s nami aj obyvatelia
mestskej časti Ťahanovce a Džungľa.

Pozrite si príslušnosť jednotlivých ulíc v mestskej časti k novým volebným
obvodom

Blížia sa
komunálne voľby:

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014

Obvod Okrsok Názov ulice Orientačné čísla

I.

1.

Americká trieda 1,3

Budapeštianska 2-20 párne

s. č. 0

s. č. 2672

s. č. 2715

s. č. 2815

s. č. 3798

2.
Budapeštianska

5, 7

22-48 párne

Európska trieda 1,3

3. Sofijská 1-19 všetky

4.

Juhoslovanská 1,3

Na Demeteri 1-6 všetky

Pri hati 6-9 všetky

Sofijská 20-29 všetky

5. Varšavská 1-19 všetky

6. Berlínska 1-20 všetky

7.
Berlínska 21-31 všetky

Bukureštská 1-9 všetky

8. Bukureštská 10-32 všetky

9.
Bruselská 1-16 všetky

Európska trieda 5-11 nepárne

10. Aténska 1-25 všetky

II.

11.
Belehradská 1-10 všetky

Varšavská 20-29 všetky

12.

Belehradská 11-19 všetky

Juhoslovanská 5, 7

Maďarská 3, 5

13.

Čínska 2-26 párne

Čínska 1-11 nepárne

Zelený dvor 1

14.
Čínska 13-31 nepárne

Pekinská 1-19 nepárne

15.
Havanská 11-25 všetky

Pekinská 2-18 párne

16.
Hanojská 1-5 všetky

Helsinská 1-21 nepárne

17.
Helsinská 2-24 párne

Viedenská 2-38 párne

18.
Havanská 1-10 všetky

Viedenská 1-31 nepárne

www.tahanovce.net
Po rokoch služby redakčného systému "Webocrat" pri prezentácií informá-

cií pre občanov a návštevníkov mestskej časti, prechádzame na modernejší
redakčný systém.

Na prvý pohľad došlo k zmene dizajnu stránky, ktorý by mal byť hlavne
prehľadnejší, s novými funkcionalitami, ktoré do systému "Webocrat" by už bolo
problematickejšie zakomponovať. Redakčný systém "Webocrat" bol výsledkom
projektu Európskej únie EU IST project WEBOCRACY (1.10.2000 -
31.12.2003) a bude naďalej v prevádzke, aj keď jeho aktualizácia bola zastavená
koncom mesiaca apríl 2014.

Štartujeme so základným obsahom od začiatku roka, ktorý bol testovaný
v testovacom režime a za spolupráce s dodávateľom redakčného systému v drob-
nostiach dolaďovaný. Priebežne budú presúvané vybrané prierezové informá-
cie z "Webocratu" do štruktúry nového redakčného systému. Prosíme o poro-
zumenie, prípadne o spätnú väzbu.

"Webocrat", so svojím obsahom a funkcionalitou bude naďalej prevádzko-
vaný, aby bol zachovaný prístup k informáciám publikovaných jeho prostred-
níctvom.

Veríme, že nová verzia webu bude úspešne spĺňať požiadavky na modernú
elektronickú komunikáciu a informovanosť obyvateľov mestskej časti Košice-
Sídlisko Ťahanovce i ostatných návštevníkov web-sídla.

Ing. Peter Kovaľ
Zástupca starostu mestskej časti
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V sobotu 10. mája pri príležitosti
Dňa mestskej časti starosta Emil Petr-
valský slávnostne odovzdal verejné
ocenenia. V zasadačke miestneho úra-
du sa okrem ocenených zišli aj členo-
via miestnej rady, poslanci, riaditelia
základných škôl v mestskej časti a
ďalší hostia. Vo svojom príhovore
starosta všetkým oceneným poďako-
val za ich aktivitu a angažovanosť vo
veciach verejných
a poprial im mno-
ho ďalších ús-
pechov v práci i
osobnom živote.

Miestne za-
stupiteľstvo mest-
skej časti Košice
– Sídlisko Ťaha-
novce udelil Cenu
mestskej časti Košice – Sídlisko Ťa-
hanovce Kolektívu zamestnancov Zá-
kladnej školy Juhoslovanská 2 Košice
za dlhoročné aktívne pôsobenie v
oblasti výchovy a vzdelávania detí
a mládeže v mestskej časti a za ústreto-
vosť pri organizovaní volieb v mest-
skej časti, Márii Sabolovej za obetavú
prácu v oblasti vypĺňania voľného
času detí, mládeže i dospelých oby-
vateľov mestskej časti, za aktívnu
prácu v klube Združenia žien Sloven-
ska a pomoc pri organizovaní podujatí

pre obyvateľov mestskej časti, man-
želom Kamilovi a Soni Vancákovým
za dobrovoľnú obetavú a láskavú po-
moc krízovým manželstvám, za for-
máciu osobným príkladom i prednáš-
kami a za výchovu mladých formou
osobnej asistencie, RNDr. Marte Brú-
derovej za dlhoročnú prácu s mláde-
žou pri napĺňaní voľnočasových ak-
tivít, organizovanie stolnotenisových

podujatí v mest-
skej časti, v meste
Košice i v Košic-
kom samospráv-
nom kraji.

Starosta mest-
skej časti Emil
Petrvalský udelil
Cenu starostu
mestskej časti Zá-

kladnej umeleckej škole Márie Hemer-
kovej za výchovu a vzdelávanie detí
a mládeže v oblasti umenia a dlho-
ročnú spoluprácu pri organizovaní
kultúrno-spoločenských podujatí v
mestskej časti. Plaketa starostu mest-
skej časti bola udelená Imrichovi Jur-
čišinovi za dlhoročnú spoluprácu s
mestskou časťou v športovej oblasti
a za organizovanie šachového turnaja
pre obyvateľov mestskej časti Košice
– Sídlisko Ťahanovce.

-raj-

Míľa pre mamu
"Aj keď sa Míľa pre mamu organizovala celoslovensky už po 11 krát,

v Košiciach, na sídlisku Ťahanovce mala svoju premiéru.
V sobotu 10.5. materské cen-

trum SMAJLÍK odštartovalo tradíciu
organizácie tohto podujatia v areáli
ZŠ Belehradská.

Organizátori mysleli naozaj na
všetko, rodiny s deťmi si prišli na
svoje a atmosféra bola naozaj výbor-
ná.

Návštevníci začali prichádzať už
pol hodinu pre oficiálnym otvorením podujatia, s nadšením očakávali, čo im
zábavné rodinné popoludnie prinesie.

Bohatý kultúrny program, Ujo ĽUBO a jeho hostia, nafukovací hrad, maľo-
vanie na tvár, zaujímavé súťaže, vystúpenie psovodov, bohatá tombola a doslova
"vyprosené" priaznivé počasie už vopred sľubovali dobrú zábavu.

Míľa pre mamu na sídlisku Ťahanovce sa niesla v medzinárodnom duchu,
podujatie svojou prítomnosťou obohatili azylanti z Afganistanu, o ktorých sa
v Košiciach stará OZ Marginal. Deti predviedli nádherné afgánske kroje a rodičia
napiekli tradičné afgánske koláče, ktoré mohli
návštevníci podujatia zdarma ochutnať.

Pochod na podporu materstva o 16:00 odštar-
toval starosta mestskej časti Ing. Petrvalský,
ktorému i touto cestou patrí vďaka za jeho prí-
tomnosť a podporu žien-matiek až do úplneho
záveru akcie.

Materské centrum SMAJLÍK sa veľmi pote-
šilo 255 zaregistrovaným návštevníkom poduja-
tia. Veríme, že na budúci rok príde túto nádhernú
myšlienku v Ťahanovciach podporiť oveľa viac
ľudí." Ing. Silvia Orgoňová

Foto: Matúš Čopík

Súčasťou Dní mestskej časti je
každoročne fotosúťaž pre amatérov,
ktorú organizuje Fotoklub Mikádo pri
rovnomennom centre voľného času na
Viedenskej ulici. Organizuje ju Miro-
slav Krbaťa s podporou mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce. Výstavu
víťazných prác už siedmeho ročníka
súťaže, ktorá nesie názov „Moje sídli-
sko“ otvorili 10. mája 2014 a môžete
si ju pozrieť do konca augusta vo vstup-
nom priestore miestneho úradu na Ame-
rickej triede 15.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a
odovzdávanie cien za účasti starostu
mestskej časti sa uskutočnilo týždeň
pred prázdninami. Víťazi si z neho od-
niesli trofeje i novú knižku poviedok.
Ocenenia spolu so starostom mestskej
časti odovzdal predseda odbornej po-
roty fotograf Juraj Fleischer, ktorý die-
la mladých fotografov vysoko ocenil.
Tu sú jednotlivé výsledky súťaže:
V kategórii A:
1. Dominika Fabriciová
2. Michaela Humeníková
3. Adam Hutňan
V kategórii A1:
1. Helena Fabriciová
2. Laura Viktória Korpová
3. Daniela Vargová
V kategórii B:
1. Peter Čontoš
2. Lukáš Prokein
-raj-
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Vo štvrtok 19. júna
2014 sa v areáli Mater-
skej školy Belehradská 6
uskutočnila v poradí
„8. Ťahanovská špor-
tová olympiáda detí
predškolského veku“.

Olympiádu organi-
zovali Mestská časť Ko-
šice-Sídlisko Ťahanovce
a Materská škola Belehradská 6, pod
vedením riaditeľky školy Mgr. Ka-
taríny Holováčovej a v spolupráci s
olympijským klubom Košice.

Zapojili sa do nej deti materských
škôl zo sídliska Ťahanovce, konkrétne
deti z MŠ Belehradská 6, MŠ Bu-
dapeštianska 1, MŠ Melánie Nemco-
vej Budapeštianska 3, MŠ Havanská
26, MŠ Juhoslovanská 4, MŠ Čínska
24.

Olympiáda bola otvorená olym-
pijskou hymnou, zavesením vlajky,
zapálením olympijského ohňa a sľu-
bom olympionikov. Malí športovci
sa riadili heslom všetkých olympiád

„Rýchlejšie, vyššie, sil-
nejšie, čestne a v priateľ-
stve“. Celé dopoludnie sa
nieslo v olympijskom du-
chu.

Športové výkony de-
tí prišli podporiť za Mest-
skú časť Sídlisko Ťaha-
novce starosta Emil Petr-
valský, zástupca starostu

Peter Kovaľ a Janka Rajňáková.
Za Olympijský klub Košice Marián
Kafka - člen SOA pri Slovenskom
olympijskom výbore a pán Michálek.

Za referát školstva, športu a mládeže
Magistrátu mesta Košice Ivan Šulek.

Všetci súťažiaci za skvelé výkony
a športové správanie boli odmenení
športovými potrebami, sladkou odme-
nou a diplomom pre každého súťažia-
ceho. Ceny do súťaže poskytla mestská
časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, za čo
jej patrí vďaka.

Mgr. Katarína Holováčová
riaditeľka MŠ Belehradská 6

Pre rozvoj tvorivosti detí
v predškolských zariadeniach
vznikol projekt Maľovánky,
ktorý starosta mestskej časti
Emil Petrvalský začal 20.
mája 2014 rozdávať v mater-
ských školách v mestskej
časti.

Všetky deti Maľovánku
dostali zadarmo a odniesli si ju
domov. Ako informoval autor
projektu a vydavateľ Ing.
Ľubomír Kaščák, v Maľován-
ke deti nájdu a vyfarbovaním
objavia množstvo zaujíma-
vých obrázkov z Košíc a ich
rodičia si tam nájdu zaujímavé

ponuky a kontakty. Vymaľovať si môžu napríklad aj erb mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce. Myšlienku autorov dotvára aj darček pre každú
materskú školu v podobe CD Katky Koščovej -Uspávanky. V škôlke deti
toto CD už dôverne poznajú a pri našej návšteve nimi práve uspali všetky
bábiky. Projekt, ktorý podporilo vyše 40 partnerov, sa teší úspechu aj v iných
mestských častiach Košíc.

-raj-

Literárna spoločnosť Pravé orechové uvádza
knihu sídliskových poviedok.

Všetkým milovníkom literatúry napísanej podľa
skutočných udalostí je určená kniha „Panely neod-
deľujú, ale spájajú“, ktorej verejná prezentácia sa uskutočnila vo štvrtok 29. mája
v Kultúrnom stredisku mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Kniha vyšla vo
vydavateľstve Vienala a prezentuje Sídlisko Ťahanovce prostredníctvom piatich
poviedok, ktoré autori vytvorili na základe rozprávaní tamojších obyvateľov o ich
mimoriadnych životných zážitkoch. Každé z diel vykresľuje osudy a ich epizódy,
ktoré formovali i formujú životné postoje a náhľady súčasníkov na toto dvad-
saťtritisícové sídlisko. Autormi sú spisovatelia z Literárnej spoločnosti Pravé
orechové – Silvia Bolčová, Slavomír Szabó a Soňa Jakešová. Je to už šestnásta
kniha z ich autorskej dielne.

„Kniha vznikla pri príležitosti blížiaceho sa 30. výročia existencie nášho
sídliska, ktoré oslávime na budúci rok. Poviedky približujú nielen rôznorodosť
pohľadov na život v tejto mestskej časti, ale aj osobné životné skúsenosti našich
obyvateľov, ktoré ovplyvnili ich názory na svet, či spoločnosť," povedal starosta
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Emil Petrvalský.

Kniha „Panely neoddeľujú, ale spájajú“ ponúka skutočné príbehy siahajúce
z čias socialistického Československa až po súčasnosť.

„Necelý rok sme sa stretávali s tamojšími obyvateľmi, počúvali ich rozprá-
vania a vybrali sme päť rôznorodých historiek, pričom v každej poviedke je
hlavnou postavou človek iného charakteru a s iným náhľadom na život.
V neposlednom rade je to i náhľad do súkromia a inak skrytých myšlienok ľudí,
ktorí sa možno denne stretajú a míňajú v anonymnom dave, " priblížil zrod knihy
predseda Literárnej spoločnosti Pravé orechové Slavomír Szabó.

Literárna spoločnosť Pravé orechové je občianske združenie spisovateľov
z Košíc. Autori tvoria prevažne diela z dávnejšej histórie, ktoré vznikajú na zá-
klade pamäte ľudu a archívnych materiálov. Táto kniha je ich prvá s poviedkami
zo súčasnosti. Spoločnosť vznikla v roku 2001, okrem šestnástich kníh vytvorili

aj štrnásť rozhlaso-
vých hier a povie-
dok. Kniha „Panely
neoddeľujú, ale spá-
jajú“ vznikla s fi-
nančnou pomocou
mestskej časti Koši-
ce - Sídlisko Ťaha-
novce.

Slavomír Szabó

Spoznajte skutočné
príbehy obyvateľov
Sídliska Ťahanovce

Ťahanovská športová olympiáda
detí predškolského veku

Deti z materských škôl
dostali Maľovánku

3. ročník súťaže vo varení gulášu, ktorý zorga-
nizovala mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce,
prilákal opäť viac nielen súťažiacich, ale aj ochut-
návačov. Zúčastnilo sa ho 7 družstiev: poslanci Mi-
estneho zastupiteľstva Košice-Sídlisko Ťahanovce,
SMER-SD Košice - Sídlisko Ťahanovce, Združenie
žien Slovenska v Košiciach, Obvodné oddelenie PZ SR Košice- Ťahanovce,
FEYERNOORD Košice, Spoločnosť seniorov Košice-Sídlisko Ťahanovce
a Gulášoví kandidáti. Porota v zložení Nadežda Černá - prednostka MÚ Košice-
Sídlisko Ťahanovce, Miroslav Janitor -majiteľ ŠA Olympia a Karol Bačo - ma-
jiteľ Pizzeria Milano mali ťažkú úlohu vybrať najlepší kuchársky výsledok, lebo
všetky pripravené guláše chutili výborne. Porotcovia napokon určili konečné
poradie takto:

Na I. mieste sa umiestnilo družstvo Gulášových kandiátov, na II. mieste
družstvo SMER - SD Košice-Sídlisko Ťahanovce a III. miesto získalo Obvodné
oddelenie PZ SR Košice-Ťahanovce. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim,
ktorí sa postarali o výborný guláš, ale i skvelú atmosféru, ktorú dopĺňal har-
monikár Spoločnosti seniorov Janko Boršč. Na guláši si mohli pochutnať všetci,
ktorí prišli do areálu ŠA Olympia.

Jarmila Repčíková

NA OLYMPII PONÚKALI
7 DRUHOV GULÁŠU
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OPÝTALI SME SA
Prišlo leto, školy zatvorili svoje brány a my sme sa tento raz opý-

tali, čo plánujú ťahanovskí žiaci a študenti cez prázdniny. Mnohí štu-
denti by chceli brigádovať a žiaci sa chystajú k starým rodičom či na
dovolenky k moru.

Renáta, 22 r.
Minulý rok cez prázdniny som bola v Amerike. Navštívila som ju cez

študentský program Walk and travel a toto leto sa tam chcem vrátiť, aby
som si rozšírila obzory americkej kultúry a krásy.

Mirko, 13 r.
Ja pôjdem za svojou starou mamou, ktorá býva blízko Prahy. S mojimi

tetami sa chystám pozrieť zámky v južných Čechách. Veľmi sa teším na mo-
jich českých kamarátov, s ktorými určite vystrojím nejaké bláznovstvo

Sárka, 8 r.
Mamka mi sľúbila, že tento rok pôjdeme do Prahy. Chcela by som ísť

aj za mojou babkou do Kojšova a rada by som oslávila moje narodeniny so
spolužiakmi, ktoré mám v auguste.

Sofia, 9 r.
Každý rok chodím za babkou na Oravu. Chodíme na čučoriedky a zbie-

rame liečivé bylinky. Dúfam, že to tak bude aj tento rok.
Mária, 19 r.
Chcela by som cez tieto dva mesiace brigádovať, aby som si zarobila

peniaze na dovolenku pri mori. Bola som tam iba raz, keď som bola ešte
malá a chcela by som si to zopakovať tento rok. Taktiež by som chcela so
svojimi kamarátmi zájsť na ,,chatovačku“. Cez rok nemám čas, lebo študu-
jem na vysokej škole, a to mi zaberá veľa voľného času, ktoré v podstate ani
nemám.

Jarko, 12r.
Každý rok sa chodím opaľovať na Súdky, lebo moja babka býva v de-

dine Ťahanovce. V auguste idem s rodičmi do Chorvátska. Už sa teraz teším,
ako budem hľadať v mori mušle a ježkov.

Michaela Luxová

Kvíz pre milovníkov
histórie

Autorka kvízu: PaedDr. Uršula
Ambrušová, PhD. – historička Výcho-
doslovenského múzea v Košiciach a
poslankyňa Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice – sídlisko Ťahanovce.

Poznáte svoju mestskú časť ?

1. V ktorej časti Košíc sa rozpre-
stiera mestská časť Košice - Sídlisko
Ťahanovce ?
a) v severozápadnej časti Košíc
b) v severovýchodnej časti Košíc
c) v juhovýchodnej časti Košíc

2. V ktorom roku sa na sídlisko Ťa-
hanovce nasťahovali prví obyvate-
lia ?
a) 1985
b) 1988
c) 1989

3. Koľko ulíc sa v súčasnosti na-
chádza v mestskej časti Košice -
Sídlisko Ťahanovce ?
a) 22 ulíc
b) 23 ulíc
c) 24 ulíc

4. Ako sa volá potôčik, ktorý ešte
čiastočne preteká (v minulosti bol

zregulovaný) územím mestskej časti
Košice - Sídlisko Ťahanovce ?
a) Čičkov
b) Moňok
c) Vrbica

5. Z ktorých farieb sa skladá vlajka
mestskej časti Košice – Sídlisko
Ťahanovce ?
a) žltá, biela, zelená, červená
b) žltá, modrá, biela, červená
c) modrá, červená, biela, čierna

7. Ako sa volal prvý starosta
mestskej časti Košice – Sídlisko
Ťahanovce ?
a) Cyril Betuš
b) Martin Jalč
c) Jozef Pavelka

Odpovede posielajte do konca
augusta 2014 na e-mailovu adresu:
noviny@tahanovce.sk, nezabudnite
uviesť svoje meno, adresu a telefónne
číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať
v prípade výhry.

Zo správnych odpovedí bude
vyžrebovaný jeden výherca, ktorý
získa zaujímavú knihu o mestskej
časti.
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Dňa 30.5.2014 sa uskutočnil už 7. ročník Ťahanovského Stanovho pohára
vo futbale ťahanovských základných škôl. Nakoľko ZŠ Juhoslovanská sa ruší,
rezignovali už aj na turnaj v poslednom roku svojej existencie. Stretnutie ZŠ
Bruselská – ZŠ Belehradská bolo jediným, zároveň finálovým. Stretnutie malo
dobrú úroveň v závere obe družstvá nevyužili výhodu pokutového kopu.
Nakoniec vyhralo družstvo ZŠ Bruselská nad ZŠ Belehradská 3:2. Góly dali
Mackaj, Beseniy a Čura za ZŠ Belehradská Kušniak a Novosad.

Po zápase dekoroval víťazov putovným pohárom zakladateľ Ťahanovského
Stanovho pohára Stanislav Výrostko. Za najlepšieho brankára bol vyhodnotený
Pástor z družstva ZŠ Belehradská, za najlepšieho hráča bol vyhodnotený
Zsebitz zo ZŠ Bruselská a najužitočnejším hráčom bol Fiľak zo ZŠ Bruselská.

V doterajšej histórii Ťahanovského Stanovho pohára vyhralo pohár družstvo
ZŠ Bruselská 4 krát a družstvo ZŠ Belehradská 3 krát. Stretnutie sa odohralo na
umelej tráve ZŠ Bruselská.

Stanislav Výrostko

Stanov pohár vyhrala tentoraz
ZŠ Bruselská

My, čo domov máme, si často ani
neuvedomujeme, čo v sebe tento pojem
zahŕňa. Domov pre nás neznamená len
prístrešok. Domov, to je istota, bezpečie,
útočisko, miesto, kde sa stretávame
a komunikujeme s našimi najbližšími,
miesto, kde sa môžeme bez obáv vyspať,
najesť, umyť, oprať si veci, zavolať
svojich priateľov. Domov je zázemie
a miesto sociálnych kontaktov.

Byť bez domova znamená byť bez
sociálnych väzieb a to je to, čo robí bez-
domovca bezdomovcom.

Bezdomovci sú ľudia, za ktorými
nikto nestojí, nemajú s a o koho oprieť,
keď sú v kríze, a preto skončia na ulici.

Život bez domova sa podpisuje na
ich zdraví, výzore, návykoch, komu-
nikácii, cieľoch, uvažovaní. Zmeny sú
také veľké, že priepasť medzi „nimi“ a
„nami“ narastá do neprekonateľných
rozmerov. Ich spôsob života je taký
odlišný, že pre väčšinu ľudí sa stanú
nedôveryhodnými a neprispôsobivými
čudákmi, ktorých sa bojíme, opovrhu-
jeme nimi, či ich ľutujeme. Avšak bez-
domovec je ten, ktorý je na tom horšie
ako my. Neustále stigmatizovanie spo-
ločnosťou sa samozrejme prejaví na
jeho psychike, sebaúcte a osobnosti.
Napriek všetkým hendikepom sú to
však stále ľudia.
(Úryvok z knihy Bezdomovci, ľudia ako
my autorky Niny Beňovej)

O otázke bezdomovectva sme sa
rozprávali so Stanislavom Fabišíkom,
zakladateľom občianskeho združenia
Spolupútnik, zameraného na pomoc bez-
domovcom a sociálne ohrozeným sku-
pinám obyvateľstva v Košiciach.

Pán Fabišík, ako charakterizujete
človeka bez domova vy? Čo človeku,
ktorý žije na ulici , najviac chýba?

„Ľuďom žijúcim na ulici chýba pre-
dovšetkým láska. Láska nielen taká,
ktorá smeruje k vonkajšiemu svetu. Je to
skôr láska k sebe samému. Pretože fakt,
že sa človek stane materiálne bezdo-
movcom, poznačí najmä jeho psychiku.
Začne rozmýšľať o veciach, ktoré nie
sú veľmi príjemné. Často uvažuje aj o
ukončení života. Preňho nemá jednodu-
cho zmysel pokračovať v žití, pretože
nikde nemá svoje miesto. Tlaky z vonka-
jšieho sveta sú veľmi nepríjemné - kaž-
dý vami opovrhuje, ste odsunutý na
samotný okraj spoločnosti, okolie šľape
po vašej dôstojnosti.

Prišiel som preto na rokovanie
poslancov miestneho zastupiteľstva, kto-
ré zasadalo 18. júna a ponúkol som
pomoc ľuďom bez domova, pretože
viem, že na sídlisku Ťahanovce je ich
veľa. Ponúkam reálnu pomoc, nie je to
len o tom, aby som si urobil čiarku za
splnenú úlohu.“

Slovenská legislatíva zrejme bezdo-
movectvo právne nedefinuje tak, ako
v iných európskych štátoch a preto je asi
dosť náročné iniciovať aktivity na rieše-
nie tohto problému.

„Presne tak, a práve to je mojou pri-
oritou, aby existoval nejaký štatút bez-
domovca a od neho sa mohla odvíjať
legislatíva, ktorá by tento problém
riešila. Človek bez domova totiž nie je
osoba, ktorá nie je nikde prihlásená na
trvalý pobyt, prípadne je prihlásená na
adrese obce (mestskej časti). Je to osoba,
ktorá nemá domov. Je dôležité zaujímať
sa o týchto ľudí. Či to robí niekto zištne
alebo nie, ja to neriešim, pre mňa je na-
jdôležitejšie, že tam za nimi niekto
chodí, že im pomáha ako môže a vzbu-
dzuje v týchto ľuďoch nádej“.

Ste zakladateľom občianskeho
združenia Spolupútnik, ktoré má za se-
bou už nejaké projekty. O aké aktivity
ide?

24. mája sa uskutočnilo podujatie
NOC VONKU a jeho prvoradým cieľom
bolo upozorniť verejnosť na to, že aj

bezdomovci sú ľudia ako my a zaslúžia
si našu pozornosť a možnosť začleniť sa
do priaznivejšieho prostredia. Ohlas
verejnosti bol veľmi pozitívny a aj keď
sme účasťou nedosiahli výsledky, ako
v hlavnom meste Slovenskej republiky,
to, v čom sme Bratislavu predbehli, bola
zbierka potravín pre charitatívne zaria-
denia a útulky. Vyzbieralo sa vtedy vyše
300 kilogramov potravín.

V mestskej časti nedávno rezonoval
osud dvoch bezdomovcov, ktorí prespá-
vali vo výklenkoch bytových domov na
sídlisku. Máte informácie, čo sa s nimi
stalo?

S týmto problémom ma oslovil pán
poslanec Ihnát a spolu sme začali vyví-
jať rôzne aktivity. Moja predstava bola,
že po umiestnení v Bernátovciach sa v
tomto zariadení zetablujú, žiaľ, to sa
nestalo. Obaja v tejto skúške zlyhali.

Vraj ste nedávno urobili vlastnú
štatistiku v počte bezdomovcov v Koši-
ciach. Ako sa Vám to podarilo?

Na sídlisku Ťahanovce nebol pro-
blém skontaktovať sa s nimi. Bohužiaľ,
pre mestskú časť nie je v tejto oblasti
priaznivá štatistika. Našou úlohou teraz
je zistiť dôvody tejto nepriaznivej štati-
stiky. Veci by pomohla aj spolupráca
nášho občianskeho združenia s mestskou
políciou. Každého bezdomovca, s osu-
dom ktorého sa zoznámime, vieme po-
sunúť ďalej, pomáhať mu tak, ako sa
nám to darí v Bernátovciach v centre
Oáza pre nový život s otcom Gombitom.

Štatistika Košíc je podľa mojich in-
formácií - 6864 ľudí bez domova a v so-
ciálnom ohrození - hrozivá a je najvyšší
čas, aby sa okrem mimovládnych orga-
nizácií o nich začal zaujímať vo väčšej
miere štát a široká verejnosť.

Zhovárala sa: Janka Rajňáková

BEZDOMOVCI – ľudia, ako my

Veselý júnový víkendový deň strávili dôchodcovia zo Spoločnosti seniorov
v lesoparku na svojom „JUNIÁLESE“. Hry, piesne a dobrú zábavu doplnili
skvelou stravou pripravenou na ohníku a na tieto hody pozvali aj starostu
mestskej časti Emila Petrvalského. Ten aktivitu seniorov ocenil nielen svojou
prítomnosťou, ale prispel do prírodnej kuchyne aj nejakým tým proviantom.

Naši dôchodcovia stále viac dokazujú, že im na našej mestskej časti a jej
prírode záleží ( očista lesa) a že sa v nej dobre cítia.

-raj-

Juniáles 2014 v Klube
seniorov

Ilustračné foto
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V sobotu 31. mája 2014 sa v športovom areáli mestskej časti
(skatepark) otvárala letná sezóna. Hlavným organizátorom podujatia bol
Tomáš Platko so skupinou bikerov v súčinnosti s mestskou časťou
Košice-Sídlisko Ťahanovce a za podpory ďalších sponzorov. Otvoreniu
sezóny predchádzala dôležitá
príprava nielen pretekárov,
ale aj samostného skateparku
a prekážok. Podujatie bolo
vydarené a verme, že našich
bikerov i ostatných užívate-
ľov skateparku čaká úspešná
letná sezóna.

-petr-

V máji sme cestovali do
Partizánskeho na Majstro-
vstvá Slovenska detí a
žiakov. Za UNION
nastúpilo kvôli choro-
bám či zraneniam iba
10 pretekárov, pričom
pre 5 z nich to bola
premiéra na takomto
vrcholovom podujatí.

Stabilné výsledky z celej sezóny
potvrdili Mercedes Nehilová, Michal
Masrna a Matúš Masrna.

Mercedes vyšla forma perfektne
a vo veľmi silne obsadenej kategórii
získala titul Majsterky Slovenska !

Vo finále si poradila s víťazkou
Slovenského pohára Ninou Jelžovou
zo Žiaru nad Hronom.

Škoda, že v tej istej kategórii
prehrala Danka Rozenbergová zápas
o bronzovú medailu.

Matúš Masrna sa suverénne pre-
bojoval do finále, kde sa stretol so svo-

jím stálym súperom Mišom
Máchom z Katsuda Sabi-

nov. Tentokrát ho však
nezdolal - v poslednej
sekunde za stavu 2:2
sa Matúš "vykontakto-
val" a ostala mu tak strie-

borná medaila.
Medailu sme čakali aj

od Michala Masrnu, ktorý po-
čas sezóny vyhral všetko, čo sa dalo.
Tentoraz však vo finále nestačil na
Mareka Pončku z Čadce a takisto ako
jeho brat vybojoval titul vicemajstra
Slovenska.

-raj-

Futbalový turnaj - polícia

Otvorenie sezóny
BIKEROV v skateparku
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