
Deň detí na Olympii
Prvýkrát sa tento deň slávil v roku 1950 a k oslavám sa vtedy pripojilo viac ako 50 krajín sveta. Dôvod, prečo mu bol od samého začiatku

pripisovaný taký význam, je asi všetkým jasný. Mali by sme si pripomenúť, čo pre nás deti znamenajú, ako veľmi je dôležité sa o ne s láskou
starať a vychovávať ich.

Pri príležitosti Dňa detí bolo počas prvého júnového týždňa v Košiciach kopec podujatí. O zábavu bolo postarané  všade. Deťúrence
slávili svoj sviatok na školách, v škôlkach, v centrách voľného času, rekreačných zariadeniach. Deň plný zábavy nechýbal ani v našej
mestskej časti. Jeho termín sa síce posunul o pár dní na sobotu 6. júna, ale na čare mu neubral ani trošku. V športovom areáli
Olympia sa šantilo, spievalo, tancovalo, hralo - jednoducho zabávalo. Skvelej atmosfére pridalo krásne slnečné počasie. Slniečko
deťom žiarilo tak intenzívne, že sa bolo treba pred ním aj schovávať. Situáciu zachránila penovačka a studená sprcha, ktorou účast-
níkov občerstvili hasiči. Podujatie pre deti pripravila mestská časť v spolupráci s Centrom voľného času  Košice, Mestskými lesmi
Košice, agentúrou Tramtaria Slovakia, ZŠ Belehradská Košice, Karate klubom Union Košice, dobrovoľníkmi zo strany SMER a spon-
zorom - spoločnosťou METRO Košice. 

-Janka Rajňáková-
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Investície 2015
Prinášame prehľad investičných zámerov
realizovaných v prvom polroku 2015 
v MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Oslávili sme 30 rokov 
MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce oslávila
30 rokov svojho vzniku množstvom
podujatí a akcií, ktorých sa zúčastnili
malí aj veľkí obyvatelia sídliska.

Založili sme Športovú
sieň slávy 

Známi športovci - obyvatelia sídliska
Ťahanovce budú v Športovej sieni
slávy.43 7

Vážna situácia s diviačou zverou na sídlisku
Napriek opatreniam, ktoré vykonalo poľovnícke združenie LOVENA v mesiaci

február tohto roku, zameraným na vytlačenie diviačej zveri z verejných prie -
stranstiev sídliska Ťahanovce, je v súčasnosti situácia ešte horšia. Po plochách
sídliska sa pohybujú diviačie matky s prasiatkami z tohoročného vrhu, dokonca
aj v denných hodinách (na Varšavskej ulici, ktorá je prakticky v strede obytného
súboru). Posledný májový týždeň došlo k napadnutiu psa diviačou matkou na lesnej
cestičke v okrajovej časti lesa nad Čínskou ulicou. Táto situácia je vážna, nakoľko
diviačice vodia mladé a dá sa očakávať, že môžu zaútočiť aj na človeka v mies-
tach, kde by ich výskyt človek ani neočakával. 

Na základe týchto skutočností sa starosta mestskej časti obrátil na Okresný
úrad Košice, pozemkový a lesný odbor s naliehavou žiadosťou o prijatie opatrení
a vydanie nariadení smerujúcich k výraznej a účinnej regulácii celkového počtu
diviačej zveri žijúcej v priľahlom ťahanovskom lese. -b-



Delegovanie zástupcov do rád škôl
a školských zariadení

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce na základe žiadosti
Magistrátu  mesta Košice delegovala do rád škôl a školských zariadení
nasledujúcich poslancov mestského a miestneho zastupiteľstva:
ZŠ Belehradská 21, Košice:
Emil Petrvalský, poslanec MsZ Košice a MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce
Miloš Ihnát, poslanec MsZ Košice a MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce 
Peter Bozogáň, poslanec MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce
ZŠ Bruselská 18, Košice
Cyril Betuš, starosta MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce, poslanec MsZ Košice
Miloš Ihnát, poslanec MsZ Košice a MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce
Miroslav Špak, poslanec MsZ Košice
Jozef Figeľ, poslanec MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce
ZŠ a MŠ  Želiarska 4, Košice
Emil Petrvalský, poslanec MsZ Košice a MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce
Miroslav Špak, poslanec MsZ Košice
MŠ Belehradská 6, Košice
Emil Petrvalský, poslanec MsZ Košice a MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce
Miroslav Špak, poslanec MsZ Košice
Zuzana Slivenská, poslankyňa MZ Košice-Sídlisko Ťahanovc
MŠ Budapeštianska 1, Košice
Miloš Ihnát, poslanec MsZ Košice a MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce
Milan Drotár, poslanec MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce
MŠ Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, Košice
Miloš Ihnát, poslanec MsZ Košice a MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce
Mária Borovská, poslankyňa MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce
MŠ Čínska 24, Košice
Miroslav Špak, poslanec MsZ Košice
Jozef Figeľ, poslanec MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce
Zuzana Slivenská, poslankyňa  MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce
MŠ Havanská 26, Košice
Emil Petrvalský, poslanec MsZ Košice a MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce
Miroslav Špak, poslanec MsZ Košice
Štefan Bereš, poslanec MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce
MŠ Juhoslovanská 4, Košice
Cyril Betuš, starosta MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce, poslanec MsZ Košice
Zuzana Slivenská, poslankyňa MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce
ZUŠ Márie Hemerkovej
Emil Petrvalský, poslanec MsZ Košice a MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce

-pet-

Ľudia si bežeckú dráhu na ZŠ Belehradská obľúbili
Na základe požiadaviek obyvateľov požiadal starosta mestskej

časti riaditeľstvo ZŠ Belehradská 21 o stanovisko k využívaniu
atletickej dráhy v športovom areáli tejto základnej školy pre verej nosť
počas letných prázdnin. 

Požiadavky verejnosti smerujú k sprístupneniu bežeckého oválu
aj vo večerných hodinách, v lete aspoň do 21. hodiny. Získané
stanovisko aktuálne zverejníme.

Podľa informácií, ktoré sme obdržali z oficiálnych zdrojov, mesto
Košice plánuje v roku 2016 v školskom športovom areáli ZŠ
Belehradská rozsiahlu rekonštrukciou atletického oválu. V čase
rekonštrukcie bude vstup do areálu uzavretý.

-raj-

Miestne zastupiteľstvo zasadalo
v marci a v júni

Program marcového zasadnutia zastupiteľstva bol pestrý.
Poslanci na ňom schválili novelizáciu VZN o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mestskej časti, ktorú si vyžiadali poznatky z doteraj -
šieho poskytovania dotácií. Novelizované VZN presnejšie definuje,
aké podklady je žiadateľ povinný predložiť spolu so žiadosťou
o dotáciu. Rovnako boli na podnet hlavnej kontrolórky do
novelizovaného znenia doplnené doklady, ktoré musí žiadateľ
o dotáciu predložiť k jej vyúčtovaniu.

Prvá zmena rozpočtu na rok 2015, ktorá bola na marcovom
zasadnutí prerokovaná a schválená, sa týkala upresnenia príj-
movej časti rozpočtu s prijatým mestským rozpočtom a z neho
vyplývajúcim podielom dane z príjmu fyzických osôb pre mestskú
časť vo výške 558 659 €, účelovými finančnými prostriedkami
na verejnoprospešné služby a investičné akcie vo výške 30 tis. €,
ako aj upresnenia výdavkovej časti rozpočtu navýšením 1 200 €
na zakúpenie ozvučovacej techniky pre akcie mestskej časti.

Poslanci odobrili rozšírenie Komisie komunitného rozvoja,
kultúry a športu o jedného poslanca - Mgr. Máriu Horváthovú
a jedného neposlanca - JUDr. Jána Cáfala, vrátili sa k preruše -
nému bodu z predchádzajúceho (20. zasadnutie MZ v minulom
volebnom období) zasadnutia miestneho zastupiteľstva, v ktorom
bola predložená Petícia občanov za vybudovanie ihriska
a venčoviska pre psov.

Miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo zásady odmeňovania volených
orgánov mestskej časti a návrhy na udelenie Ceny mestskej časti.

Na otázky a interpelácie poslancov boli zaslané písomné
odpovede, ktoré sú zároveň k dispozícii na webovom sídle
mestskej časti www.tahanovce.net.

Do uzávierky vydania sa dostal iba program júnového miestneho
zastupiteľstva. Na programe mali byť body: 
- Záverečný účet mestskej časti za rok 2014
- Programový rozpočet 2015 - čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok
- Programový rozpočet 2015 - 2. zmena rozpočtu
- Zmeny a doplnky VZN č.1/2011 o zriadení miesta na ambu-

lantný predaj poľnohospodárskych prebytkov a organizovaní
príležitostných trhov

- Informácia predsedu Komisie výstavby, dopravy, životného
prostredia a ochrany zdravia o činnosti komisie

- Harmonogram zasadnutí na II. polrok 2015
- Harmonogram poslaneckých dní
Bližšie informácie sú aktuálne na webovom sídle mestskej časti.

-raj-
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Investície v roku 2015
V prvom polroku 2015 mestská časť uskutočnila niekoľko drob-

ných investícií, ktoré sa týkali prevažne údržby a opráv verejných
priestranstiev a športovísk.

Zrealizovali sme:
- Nové schody pri pošte v hodnote 1.250,11 EUR
- Nový kolotoč a lavičky v parku  s fontánou v hodnote 1.488,0 EUR
- Opravu sociálneho zariadenia v kultúrnom stredisku za 1.535,35 EUR
- Opravu lavičiek na zastávkach MHD
- Ihrisko na pétanque v športovom areáli OLYMPIA za 1.702,01 EUR
- Prepojovací chodník k zdravotnému stredisku v hodnote 642,28 EUR
- Rekonštrukciu povrchu chodníka pasáže medzi zdravotným

strediskom a miestnym úradom 
- Schodiská do parku - v súčasnosti rozpracovaná oprava dvoch

terénnych schodísk v prístupových trasách do parku s fontánou,
predpokladaná cena spolu 2.900 EUR

- Spevnenú plochu pre kontajnery na Bukureštskej ulici v hodnote
19.773,56 EUR

- Upratovanie - Dopravná, Americká trieda, Deň zeme - upratovanie
záchytná priekopa, lesopark

- Výmenu dlaždíc rampy na Bukureštskej ul. v hodnote 401,46 EUR 
- Výstavbu detského areálu na Bruselskej ul., ktorá začala búraním

nevyhovujúcich herných prvkov, vybuduje sa detské ihrisko pre
deti do 8 rokov a ihrisko pre loptové hry s umelým povrchom,
ihriská budú oplotené, termín ukončenia 31.7.2015

- Montáž zvodidiel na Americkej triede
- Nátery fasády budovy miestneho úradu
- Opravu parkoviska z vegetačných tvárnic na Berlínskej ulici

v hodnote  864,26 EUR.
V rozpočte mestskej časti na rok 2015 sú ďalej schválené fi-

nančné prostriedky na detské ihrisko vo dvore Pekinskej ulice
a multifunkčné ihrisko a klzisko v športovom areáli mestskej
časti na Bruselskej ulici. Na tieto investičné akcie sa v súčasnosti
spracováva projektová dokumentácia, predpokladaný termín
realizácie je 2. polrok 2015.

Odd. výstavby MÚ

Ázijskú triedu mesto opraví v septembri
Mesto Košice, ktoré je vlastníkom a správcom komunikácií na

území mestskej časti, plánuje v roku 2015 zrealizovať úplnú
rekonštrukciu komunikácie Ázijská trieda. V súčasnosti prebieha
spracovanie projektovej dokumentácie s termínom ukončenia
v máji 2015, v mesiacoch jún a júl má prebehnúť verejné obstará-
vanie a na prelome mesiacov september a október predpokladá
mesto Košice začiatok realizácie. O finančných nákladoch a ter-
mínoch realizácie v súčasnosti nie sú dostupné žiadne podklady.

Podrobnejšie informácie o koncepcii rozvoja mestskej časti
z hľadiska výstavby, dopravy, životného prostredia a ochrany
zdravia odzneli na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva
od predsedu Komisie výstavby, dopravy, životného prostredia
a ochrany zdravia Ladislava Olexu. Celá informácia je zverejnená
na web sídle mestskej časti, v sekcii materiály na miestne zas-
tupiteľstvo.

-red-
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Jar talentov
Ťahanovská fontána, ktorú v máji tradične zobúdzajú žiaci

základných škôl rozprávkami a pesničkami, tohto roku už dva dni
predtým , ako z nej vytryskli osviežujúce pramienky vody - 4. mája
-  bola miestom, kde sa stretli škôlkári,  ba aj  tí úplne najmenší
Ťahanovčania, ktorým ešte nôžky nahrádza kočík alebo ocinkove
ramená. V parku, obklopení zeleňou, veselou hudbou a skvelými
kúskami  „Uja Ľuba“ (ten okrem zábavy rozdával  drobcom aj haldy
sladkostí), predviedli svoj talent v speve, recitovaní i tanci. Veríme,
že z nich vyrastú šťastní a úspešní budúci umelci.

Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce zorganizovala podujatie
v spolupráci s o.z. ŤAHANOVSKÝ RAJ. Super účasť a naozaj pre -
kvapivé množstvo talentov potešilo aj starostu mestskej časti.

-red-

Deti vyrábali darčeky pre mamu

Ďalším z mnohých krásnych podujatí k 30. výročiu mestskej
časti bola 6. mája aj tradičná májová  Detská tvorivá dielňa, ktorú
pripravilo Združenie žien Slovenska v Košiciach. Deťúrence,
ktoré sa dielne zúčastnili, si vlastnoručne vyrobili náramky
shambala, ozdobili si sadrové nádobky servítkovou technikou
a maľovali sadrové odliatky. 

Na tvorenie detí sa prišli pozrieť i starosta mestskej časti, zás-
tupca starostu Emil Petrvalský, prednostka MÚ Nadežda Černá,
aj poslanci miestneho zastupiteľstva Mária Borovská, Mária
Horváthová a Ladislav Olexa. Všetky výtvory účastníkov dielne
boli určené mamičkám, pretože tie o pár dní neskôr slávili svoj
sviatok. Organizátorky dielne už majú nové nápady na dielne,
pretože deti sú veľmi kreatívne. Pripravujú okrem iného výrobu
kvietkov zo stúh, či lyka. A bude to vraj niečo  zaujímavé. 

-rep-

4 zo života mestskej časti

Zobudili fontánu

Pod názvom „Voňavý venček” pripravila Knižnica pre mládež
mesta Košice v spolupráci s mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťa-
hanovce 6. mája hodnotné kultúrne podujatie, ktorým deti základ-
ných a materských škôl opäť zobudili  ťahanovskú fontánu. Park na
Americkej triede hýril farbami a do okolia sa šírili zvučné hlásky
malých spevákov, ktorí s otvoreným srdiečkom ponúkli svoj pro-
gram kamarátom, rodičom, starým rodičom i hosťom z vedenia
mestskej časti, medzi ktorými bola aj riaditeľka Knižnice pre mládež
Iveta Hurná.

Oslavy 30. výročia sídliska Ťahanovce 
začali darovaním krvi

V utorok 28. apríla 2015 ráno zastalo pred kultúrnym strediskom
mestskej časti na Budapeštianskej 30 vozidlo Národnej transfúznej
služby Košice. Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v spo -
lupráci s mestskou časťou a Združením žien Slovenska zorganizovali
mobilný odber krvi v rámci tradičnej Ťahanovskej kvapky, ktorá je
v tomto roku súčasťou osláv 30. výročia mestskej časti. Darovať krv
prišlo 26 darcov, z toho takmer polovica (12) boli prvodarcovia.
Nechýbalo ani povzbudzovanie od malých záchranárov z Materskej
školy Budapeštianska 1, ktorí darcom recitovali, spievali a poniekto -
rých aj držali za ruku. 

Za organizátorov mobilného odberu, NTS i všetkých pacientov,
ktorým táto akcia pomôže, darcom zo srdca ďakujeme.

-raj-

Oslávili sme 30 výročie



Športový deň seniorov
Ťahanovskí seniori sa nezľakli zlého počasia, ktoré ich v pondelok

4. mája prekvapilo a stretli sa na svojom programe k 30. výročiu
vzniku MČ pri pivečku, gulášiku a dobrej pesničke v športovom
areáli Olympia. Keď dovolilo zachmúrené počasie, tak si aj zašpor-
tovali. V pláne boli disciplíny: trojboj - hod šípkami, kop na bránu
a hod do koša, druhou disciplínou bol pétanque. Starosta mestskej
časti, ktorý spolu so svojím zástupcom Emilom Petrvalským,
predsedom Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu
Miroslavom Janitorom a poslancom Štefanom Berešom podujatie
navštívil, seniorom zaželal, aby si tento deň v zdraví užili. 

-red-

Odovzdali verejné vyznamenania
Starosta mestskej časti odovzdal 9. mája 2015 verejné ocenenia

a vyznamenania, udelené miestnym zastupiteľstvom a starostom
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Všetkým oceneným za-
želal veľa zdravia a vyjadril úprimné poďakovanie za ich vykonanú
prácu a činnosť v prospech našej mestskej časti a mesta Košice.

Ocenenia prevzali - monsignor Alojz Tkáč - emeritný arcibiskup
Košickej arcidiecézy, v zastúpení, monsignor Milan Chautur -
Košický eparchiálny biskup, Anna Čabalová - prevádzka Top Anka,
Ing. Martin Jalč - prvý starosta mestskej časti, Štefan Forrai - špor-
tovec, štvornásobný majster sveta a reprezentant SR v nohejbale,
František Varga - mnohonásobný darca krvi a držiteľ Medaily Jána
Kňazovického za 100 bezpríspevkových odberov a Margita Bar-
bušová - dlhoročná žeriavnička v US Steel Košice.

Ťahanovská ruža 2015
Súťaž v speve ľudových piesní žiakov základných škôl na sídlisku

Ťahanovce tohto roku prebehla zdarne 5. mája 2015 o 14. hodine
v zasadačke miestneho úradu. Každá zo štyroch zúčastnených
základných škôl (ZŠ Belehradská 21, ZŠ Bruselská 18, ZŠ a MŠ
Želiarska 4 a CZŠ a MŠ sv. Gorazda Juhoslovanská 2) pripravila
do súťaže šikovných a talentovaných spevákov v troch vekových
kategóriách. Celkovo súťažilo 15 žiakov. Súťažnej porote predsedal
Emil Petrvalský. Členkami boli Mária Horváthová - poslankyňa MZ
a Erika Kentošová - laureátka Ťahanovskej ruže z roku 2005 a 2006. 
Výsledky súťaže: 
I. Kategória (1 - 3. ročník)

1. Dorota Jaščurová - CZŠ a MŠ sv. Gorazda
2. Matej Topoľovský - ZŠ Belehradská
3. Ľubomíra Trusová - CZŠ a MŠ sv. Gorazda

II. Kategória (4. - 6. ročník)
1. Lukáš Leško - ZŠ Bruselská
2. Linda Turcsányiová - ZŠ Belehradská
3. Stela Mikulová - CZŠ a MŠ sv. Gorazda

III. Kategória (7. - 9. ročník)
1. Cynthia Sajková - ZŠ Bruselská
2. Timea Tallová - ZŠ Belehradská
3. Natália Marcinová - ZŠ Želiarska 
Víťazi obdržali vecné ceny a všetci účastníci diplomy a malé

občerstvenie, ktoré pripravila mestská časť.
-b-
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Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj
a CBK

Na futbalovom ihrisku ZŠ Bruselská sa v nedeľu 3. mája 2015
uskutočnil  mládežnícky futbalový turnaj s medzinárodným ob-
sadením v kategórii U-10 za účasti takmer 300 chlapcov.
Víťazstvo si odniesli malí futbalisti z Ukrajiny. Športové výkony
chlapcov neskôr vystriedali veteráni na exhibičnom zápase
Lokomotívy Košice vs VSS Košice. Pri tejto príležitosti odovzdal
starosta mestskej časti Cyril Betuš za prítomnosti poslancov MZ
primátorovi Richardovi Rašimu slávnostné vyhlásenie, v ktorom
sa mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce uchádza o titul
„Mestská časť športu”.

Pri príležitosti osláv 30. výročia mestskej časti odovzdali
zároveň  v nedeľu  primátor mesta Košice Richard Raši a starosta
mestskej časti Cyril Betuš v prítomnosti poslancov miestneho
zastupiteľstva a športových fanúšikov prezidentovi úspešného
dievčenského basketbalového klubu CBK Miroslavovi Dirgovi
certifikát o názve klubu, ktorý odteraz bude niesť meno CBK
MINIBUSEUROPA ŤAHANOVCE.
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Aj poslanci čítali deťom
V dňoch 1. - 7.6.2015 prebiehala v celej republike  akcia s názvom

Celé Slovensko číta deťom. Tento projekt podporuje záujem detí o
čítanie a to aj formou hlasného čítania. Deťom prichádzajú čítať
rôzne osobnosti z oblasti kultúrno-spoločenského života.
V utorok 2.júna sa uskutočnilo hlasné čítanie v knižnici na ZŠ
Belehradská, ktorého sa zúčastnili žiaci 2.B triedy a deti z MŠ
Belehradská. Hosťom podujatia bola Mária Horváthová, poslankyňa
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Sídlisko Ťaha -
novce, ktorá deťom prečítala zábavné, ale aj poučné príbehy.
Porozprávala im o svojom vzťahu k čítaniu a čím nás literatúra
obohacuje. Stretnutie bolo spestrené  programom v podobe básní
a piesní.

-bet-

Prispeli zvieratkám na stravu

Stalo sa pekným zvykom v poslaneckom pléne, prispievať kaž-
doročne zvieratám v košickej ZOO. Aj tohto roku zorganizoval
zástupca starostu Emil Petrvalský zbierku od poslancov vo výške
140 Eur, ktorou prispejú na výživu a starostlivosť Lame krotkej.
Navyše si samostatne adoptoval Krkavca čierneho, poslankyňa
Uršula Ambrušová Zlatého bažanta a poslanec Ihnát už v marci
tohto roku Páva korunkatého a Agamu bradatú. V ZOO návštevu
privítala a adopčné listiny odovzdala Mgr. Eva Málešová.

-raj-

Označenie bytového domu je nevyhnutnosťou
Mestská časť vyzýva všetky spoločenstvá

vlastníkov bytových domov a bytové
družstvá v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťa-
hanovce, aby príslušné bytové domy  označili
názvom ulice a vchody v bytových domoch
označili súpisnými a orientačnými číslami,
ktoré boli v priebehu zatepľovacích prác
alebo počas užívania bytového domu odstrá-
nené. 

Označenie ulíc  a bytových domov súpis-
nými a orientačnými číslami je veľmi dôležité pre orientáciu zložiek
integrovaného záchranného systému (lekári, hasiči, policajti) .

-red-

Spoločnosť seniorov pozýva

Milí seniori,
dovoľte mi, aby som vás oslovil ako nový

predseda Spoločnosti seniorov v mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Volám sa
Jan Toth a mám za sebou jeden rok predse-
dovania v tomto klube. 

Bude mi veľkou cťou sa s vami počas
celého roka stretávať a snažiť sa vám  spríjemniť chvíle za-
slúženého odpočinku. Poteší ma, ak sa budete zúčastňovať podujatí,
ktoré pre vás pripravujeme v tomto roku i v budúcnosti.

Vážení seniori sídliska Ťahanovce,  pozývam vás do nášho klubu
na stretnutia, ktoré sa pravidelne konajú vo štvrtok so začiatkom
o 14. hodine v kultúrnom stredisku mestskej časti na Budapeš-
tianskej 30.  Predstavenstvo nášho klubu pripravilo plán činnosti
pre tento rok, veľmi radi prijmeme dobré návrhy, ktoré zahrnieme
do plánu práce. Chceme spolu organizovať podujatia, kde by ste sa
cítili prijemne a šťastne. Príďte medzi nás dozviete sa viac.

Jan Toth 
predseda Spoločnosti seniorov

Primátor ocenil Jarmilu Repčíkovú
Za rozvoj verejno - prospešnej a kultúrnej činnosti v meste Košice

prevzala Jarmila Repčíková - predsedníčka Združenia žien v Koši-
ciach 7. mája z rúk primátora Richarda Rašiho Cenu primátora
mesta. Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnili aj predstavitelia
mestskej časti starosta  Cyril Betuš, zástupca starostu Emil Petrval-
ský a členky Združenia žien Slovenska Košice.

-bet-



Založili sme Športovú sieň slávy
Oslavy 30. výročia mestskej časti, ako aj príležitosť, ktorú

malo mesto Košice na získanie titulu Európske hlavné mesto
športu, boli impulzom k vzniku myšlienky založiť v mestskej
časti galériu úspešných športovcov - obyvateľov sídliska Ťa-
hanovce, ktorí sa významným spôsobom podieľali na šírení
dobrého mena nášho sídliska na medzinárodných turnajoch
a šampionátoch. Prvú desiatku jednotlivcov a tri kolektívy,
ktorých korene siahajú do našej mestskej časti, sme predstavili
na podujatí, ktoré sa konalo v závere osláv 30-ročnice sídliska
Ťahanovce 9. mája popoludní v školskom športovom areáli ZŠ
Belehradská. Prítomní športoví fanúšikovia sa mali možnosť
zoznámiť  s mnohými známymi športovcami, ktorým starosta
mestskej časti odovzdal pamätný list, uvádzajúci do ťaha novskej
Športovej siene slávy. 

Do Špotovej siene slávy vstúpili:

Jaromír Dragan - bývalý reprezentačný hokejový brankár ČSSR
Marián Štefanovič - bývalý  hokejový reprezentant ČSSR
Jozef Bomba - viacnásobný majster sveta v naturálnej kulturistike
Štefan Forrai - viacnásobný majster sveta v nohejbale
Peter Bozogáň - reprezentačný tréner v karate  
Zuzana Schwartzová - viacnásobná majsterka SR v športovom
karate, bronzová medailistka na Majstrovstvách sveta v Malajzii
a ME v Portugalsku
Peter Šimko - viacnásobný majster  SR v športovom  karate, vice-
majster Európy z Rijeky
Richard Tury - reprezentant v skateboardingu, víťaz mnohých
medzinárodných súťaží
Manželia Slámovci - dlhoroční reprezentační tréneri orientačného 
behu
Marta Brúderová - dlhoročná trénerka a medzinárodná rozhod-
kyňa, funkcionárka Slovenského stolnotenisového zväzu

HC - Košice - viacnásobný majster SR v ľadovom hokeji
Good Angels - viacnásobný majster SR v basketbale žien
CBK MINIBUSEUROPA Ťahanovce- majster SR v basketbale dievčat

V priestoroch miestneho úradu pripravujeme inštaláciu stálej
Galérie športových osobností mestskej časti. Veríme, že sa bude
stále rozrastať o nové mená a ďalšie veľké športové úspechy.

-raj-
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Príjem inzercie
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kontaktujte nás na: 055/636 25 82, noviny@tahanovce.sk

Malí olympionici opäť súťažili
Na školskom dvore MŠ Belehradská  sa vo štvrtok 18. júna už po

9-ty raz konala Olympiáda detí predškolského veku, na ktorej sa
každoročne zúčastňujú všetky materské školy zo sídliska. Orga-
nizuje ju Materská škola Belehradská v spolupráci s MČ Košice-
Sídlisko Ťahanovce.  Na podujatí sa zúčastnili aj starosta mestskej
časti a hostia z mestského magistrátu a Olympijského klubu Košice.

Po slávnostnom zahájení malej olympiády súťažili deťúrence v
behu, skoku do  diaľky, hode tenisovou loptičkou a v prekážkovom
behu.  Po dobrom výkone si do každej materskej školy odniesli  nie-
len úžasné zážitky, ale aj krásne ceny, diplomy a sladkosti.

-raj-



8 inzercia


