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Poslanci si adoptovali
výra skalného

V košickej ZOO si poslanci aj v tomto
roku adoptovali zvieratko.

Na miestnom úrade máme
externý defibrilátor  

Získaný externý defibrilátor má
slúžiť na hromadné podujatia.

Mesto ocenilo najlepších
žiakov základných škôl

„Mesto Košice deťom“ je prezentácia
dosiahnutých úspechov žiakov.52 7

Sídlisko bude mať moderné prístrešky MHD
Luxusné prístrešky mestskej hromadnej dopravy čoskoro

budú môcť cestujúci mestskej hromadnej dopravy využívať
už aj na našom sídlisku.

Na pôsobenie francúzskej firmy J. C. Decaux v Košiciach sme sa
opýtali predsedu Komisie výstavby, dopravy, životného prostredia
a ochrany zdravia miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sídlisko
Ťahanovce Ing. Ladislava Olexu, PhD., ktorý stál pri jej príchode
do nášho mesta - inicioval a organizoval v spolupráci s kolegami
ÚHA, DPMK a Útvaru dopravného inžinierstva prípravu zmluvy až
po realizáciu výstavby prístreškov MHD.

V ktorých mestách okrem Paríža môžeme využívať veľmi
estetické a luxusne pôsobiace sklenené prístrešky MHD
a aká bola ich cesta do Košíc?

V súčasnosti má firma J. C. DECAUX zastúpenie v 760-tich
mestách Európy. Košice sa od roku 1990 stali druhým mestom
po Bratislave, kde táto firma zabezpečuje bezpečnosť, kvalitnú
kultúru cestovania, ako aj informovanosť cestujúcich v prostried-
koch mestskej hromadnej dopravy. 

„Pred Vianocami v roku 1990 (13.12.1990) bola podpísaná
zmluva s mestom Košice a firmou GUVE, zástupcom spoločnosti
J. C. Decaux v rámci projektu Zdravé mesto. Táto zmluva bola
zameraná na výstavbu 70 ks prístreškov a prvkov mestského
nábytku - mobiliáru, ako sú informačné tabule, orientačné
smerovky, informačné veže a sociálne zariadenia. V prvej etape,
ktorá začala 15. apríla 1991, bolo v Košiciach postavených už 30
prístreškov a do konca roka 1992 bolo naplnenie zmluvy splnené.
Je dôležité uviesť, že firma zabezpečuje aj stálu údržbu a vý-
menu reklamných kampaní. 

V súčasnosti máme v Košiciach už viac ako 151 prístreškov
MHD - nedávno pribudli najnovšie pri električkových tratiach
v rámci realizácie ich komplexnej rekonštrukcie a modernizácie.

Kedy ich budeme mať na Ťahanovciach?

Po dvadsiatich piatich rokoch v júni 2017 bude obnovená
zmluva medzi mestom Košice a firmou J. C. Decaux na ďalšie
roky a v rámci tejto zmluvy dôjde aj k ďalšej výstavbe prístreškov,
do ktorej už bude zapojené aj naše Sídlisko Ťahanovce.

Na výzvu mesta Košice, referátu dopravy, ktorou nás mesto
žiadalo o návrh stanovísk autobusových zastávok MHD, na ktorých
umiestni spoločnosť prístrešky MHD, reagovala mestská časť
listom z 9. 11. 2016 so špecifikáciou zastávok, na ktorých na-
vrhujeme nové prístrešky firmy J. C. DECAUX. 

Koncom mája 2017 zástupca firmy informoval mestskú časť
o zámere firmy vymeniť prístrešky MHD podľa našej žiadosti.
Oznámil nám požiadavky na stavebnú pripravenosť zo strany
mestskej časti a informoval nás, že v tomto roku by sme začali
s výmenou na piatich zastávkach. 

Prvá zastávka, kde bude umiestnený nový prístrešok (tu
zhodou okolností nie je výmena), bude nová zastávka pri Lidli.
Tam je už všetko pripravené, čaká sa už iba na dodanie technické-
ho materiálu. Vybudovanie prvej zastávky je mojím poslaneckým
návrhom v rámci úpravy cestovného poriadku so zastavovaním
na zastávke Bruselská pri pošte.

Ďalšou zastávkou v tomto roku bude zastávka pri Metre
výstupná v smere do sídliska, tam však musíme ešte v spolupráci
s Metrom vybudovať plochu pod prístrešok (Metro je vlastník
pozemku). 

Ďalej plánujeme nový prístrešok na zastávke pod lávkou cez
Americkú triedu, kde je v súčasnosti prístrešok z prefabrikátov
(ten mestská časť odstráni).

Ďalšie zastávky sú na Americkej triede v smere do mesta.
Na týchto dvoch sú teraz plechové prístrešky DPMK, ktoré DPMK
odstráni a mestská časť s referátom dopravy mesta Košice vyrieši
úpravu plôch. 

Aká bude budúcnosť ďalších zastávok MHD, ktoré si zú-
falo žiadajú úpravu?

Na budúci rok chceme pokračovať vo výmene a chceme
vyriešiť už aj otázku výmeny murovaných prístreškov, ktoré sú
vo vlastníctve mestskej časti. Súčasne je potrebné doriešiť
otázku odstránenia novinových stánkov, tie sú totiž v súkrom-
ných rukách. 

Zhovárala sa: Janka Rajňáková
Foto: archív



Investičné akcie na rok 2017, ktoré boli
doteraz zrealizované

- Výstavba nástupnej plochy zastávky MHD Bruselská na Ame-
rickej triede.

- Výstavba prepojovacieho chodníka zastávky MHD Bruselská 
na Európskej triede k prechodu pre chodcov (v súvislosti s obno-
vením zastávky MHD Bruselská na Európskej triede a posunom
zastávky MHD Bruselská na Americkej triede k Lidlu).

- Výstavba nových chodníkov - chodník k ZŠ Sv. Gorazda,
bezbariérový chodník so zábradlím na Sofijskej 11.

- Nákup odpadkových košov 10 ks a košov na psie exkrementy 20 ks.
- Montáž stožiara pre bezpečnostný kamerový systém v ŠA

OLYMPIA.
- Stavebné úpravy budovy traťového rozvádzača (skladové

priestory miestneho úradu).
- Vybavenie multifunkčného ihriska v ŠA OLYMPIA - dodávka 

a montáž 3 - radovej tribúny.
- Doplnenie zariadenia detského ihriska na Havanskej ulici -  dodávka

a montáž veľkého kolotoča.
- Úprava plochy pozdĺž Európskej triedy (uvalcovanie vyfrézo-

vaného asfaltobetónu).
-výst-

Foto: archív

Z rokovacieho stola
Garážový komplex Sofijská.

Horúcou témou júnového rokovania miestnych poslancov bol návrh
na výstavbu garážového parkovacieho komplexu na Sofijskej ulici,
ktorý priniesla firma Sell Slovakia, s.r.o. . Okrem investora si prieskum
záujmu o takýto komplex zo strany obyvateľov priľahlých domov uro-
bila aj mestská časť. Súhlas s výstavbou garážovo parkovacieho kom-
plexu v uvedenej lokalite vyjadrilo 7 obyvateľov. Nesúhlas s výstavbou
vyjadrilo prostredníctvom listov a emailov 21 obyvateľov a prostred-
níctvom podpisových hárkov 94 obyvateľov. Z evidencie obyvateľov
uvádzame, že na Juhoslovanskej ulici býva 695 obyvateľov a na Sofijskej
ulici 1645 obyvateľov. Tieto ulice sú určené ako ulice v dostupovej
vzdialenosti garážového parkovacieho domu a samotná Sofijská ulica
ako ulica s priamym dopadom umiestnenia plánovanej investície
na jestvujúce životné prostredie. Do samotného prieskumu názoru
obyvateľov sa zapojilo 122 obyvateľov, čo predstavuje 5,2 % z celkového
počtu obyvateľov Sofijskej a Juhoslovanskej ulice. 

V konečnom hlasovaní za realizáciu zámeru s výstavbou garážového
komplexu súhlasili iba štyria poslanci, traja boli proti a štyria sa zdržali
hlasovania. Hlasovanie je zverejnené na webovom sídle mestskej časti
www.tahanovce.net

Diskontná predajňa alkoholu Ázijská ulica.
Mesto Košice požiadalo mestskú časť o stanovisko k zámeru výstavby

diskontnej predajne s alkoholom na Ázijskej triede (pri areáli firmy IN-
MEDIA). Mestská časť oznámila mestu Košice, že vzhľadom na charak-
ter investičného zámeru, ktorým je umiestnenie stavby a funkcie
v uvedenom území, bude definitívne stanovisko za mestskú časť pred-
metom prerokovania na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Oddelenie výstavby MÚ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce s prihliad-
nutím na súčasnú situáciu vo svojom predbežnom stanovisku neod-
poručilo umiestňovať ďalšie funkcie na pozemky pozdĺž Ázijskej triedy
a navrhuje toto územie ponechať ako územnú rezervu pre prípadné
funkcie, ktorých potreba pre obyvateľov obytného súboru Ťahanovce
bude naliehavejšia a výraznejšia ako v súčasnosti ponúkaná diskontná
predajňa alkoholu. Ďalej navrhuje na toto územie vypracovať územný
plán zóny, ktorý podrobnejšie vyrieši ďalšie využitie územia pri
zohľadnení predpokladaných potrieb obyvateľstva obytného súboru
Ťahanovce s 23 tisíc obyvateľmi. 

Na tomto stanovisku sa zhodli aj poslanci a jednohlasne odsúhlasili
zamietavé stanovisko mestskej časti k predmetnému zámeru.

Záverečný účet.
Rozpočet na rok 2016 bol počas roka zmenený štyrikrát. Zmeny

spočívali jednak v príjmovej oblasti, kde pribudli finančné prostriedky
ako účelové dotácie od mesta Košice a taktiež v reštrukturalizácii vý-
davkov podľa aktuálnych potrieb mestskej časti.

Príjmy rozpočtu boli naplnené na 113 %, výdavky na 96 %. 
Plnenie upraveného rozpočtu mestskej časti k 31.12.2016 v EUR.

Janka Rajňáková
Foto: archív
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Príjmy celkom 793 852,47
Výdavky celkom 735 177,92
Prebytok 58 674,95

Poslanci si adoptovali výra skalného
V košickej ZOO si poslanci a starosta MČ Košice - Sídlisko

Ťahanovce aj v tomto roku adoptovali zvieratko. Tentoraz to bol
výr skalný, na ktorého prispeli poslanci Borovská, Bereš, Horvát-
hová, Ihnát, Figeľ, Drotár, Petrvalský a starosta Betuš. 

Všetkým patrí za toto zviditeľnenie v košickej ZOO vďaka.
Adopčnú listinu prevzal zástupca starostu Emil Petrvalský z rúk
riaditeľa ZOO Ericha Kočnera za prítomnosti zamestnancov ZOO
a poslanca Miloša Ihnáta.

-pet-



Elektronické služby
VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, NADIŠIEL MOMENT, KEDY JE POTREBNÉ
INFORMOVAŤ VEREJNOSŤ, AKO JE NAŠA MESTSKÁ ČASŤ PRI-
PRAVENÁ NA ELEKTRONICKÚ KOMUNIKÁCIU A AKO SA TEJTO
KOMUNIKÁCIE MÔŽETE ZÚČASTNIŤ VY, AKO OBČANIA MESTSKEJ
ČASTI, OBČANIA MESTA KOŠICE A OBČANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 
POVINNOSŤ KOMUNIKOVAŤ ELEKTRONICKY MAJÚ ZO ZÁKONA
VŠETKY PRÁVNICKÉ OSOBY UŽ OD 1. 10. 2016. TENTO TERMÍN
BOL DODRŽANÝ A VEREJNÁ SPRÁVA A PRÁVNICKÉ SUBJEKTY
TAKTO UŽ KOMUNIKUJÚ. POVINNOSŤ KOMUNIKOVAŤ S FYZIC-
KÝMI OSOBAMI VZNIKNE VEREJNEJ SPRÁVE OD 1. 7. 2017.

Máte právo vybrať si, ako budete s úradom komunikovať.
Elektronicky je povinný komunikovať s vami úrad, nie vy. Vy môžete

aj naďalej využívať osobnú alebo listovú komunikáciu. Ale ak sa
rozhodnete komunikovať s úradom elektronicky vy, úrad je povinný
vám odpovedať formou, ktorú si zvolíte, teda buď elektronicky, e-
mailom alebo papierovo. Elektronická komunikácia vám ale môže
ušetriť kopec času tým, že odbúra čakanie na úradoch a nebudú pre vás
platiť ani úradné hodiny, lebo čas komunikácie si zvolíte sami.

Čo potrebujete k tomu, aby ste mohli komunikovať elektronicky?
V prvom rade treba zájsť na políciu, kde sa vydávajú občianske

preukazy a vybaviť si občiansky preukaz s čipom (ďalej len OP).
Okrem toho si na polícii vypýtajte čítačku kariet a nezabudnite si
vyžiadať aj kódy k Vášmu OP. Vo vašom počítači si nainštalujte
príslušný softvér.

Po prihlásení do systému na www.slovensko.sk si nakonfigurujte
svoju poštovú schránku na elektronické podania. Môžete začať
komunikovať.

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle mestskej časti
http://www.tahanovce.net/miestny-urad/elektronicke-sluzby/
alebo na portáli ÚPVS www.slovensko.sk

Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc.
zástupca starostu a IT manažér

Foto: archív 

Deň Zeme je príležitosťou prispieť dobrovoľnou účasťou na očiste
a skrášlení svojho životného prostredia - miesta, kde denne
trávime svoj čas, kde sa chceme cítiť príjemne, lebo je súčasťou
nášho domova.

Napriek včasnej propagácii (už mesiac vopred), častému
pripomínaniu udalosti v záujmových skupinách, v interne-
tových médiách a na plagátoch, bol v našej mestskej časti Deň
Zeme zo strany obyvateľov takmer odignorovaný. Na podujatí
sa zúčastnila len hŕstka aktívnych ľudí z radov poslancov, dô-
chodcov a jednej rodiny. Podarilo sa vyčistiť okolie Helsinskej
ulice a starosta mestskej časti avízoval, že očistné akcie bude
organizovať aj naďalej.

Mestská časť počas takmer dvoch mesiacov zabezpečovala
očistné práce a kosbu na verejných priestoroch, ktoré nemá
v pasportizácii mesto a nezniesli odklad. Tieto práce vykoná-
vali traja zamestnanci mestskej časti v súčinnosti s niekoľkými
uchádzačmi o zamestnanie (cca 10 pracovníkov denne), ktorí
sú mestskej časti k dispozícii na cca 3 hodiny denne počas pra-
covného týždňa. Ani ich maximálne snaženie však nedokáže
spraviť zo sídliska zázrak, ak sa k svojmu okoliu nebudú správať
zodpovedne aj ľudia (pre porovnanie - na sídlisku býva 23 tisíc
obyvateľov). 

Títo pracovníci sa starajú aj o vyprázdňovanie košov na psie
exkrementy, o dennú údržbu pasáží a ulíc, ktoré sú najfrekven-
tovanejšie. Okrem toho sa denne starajú o športoviská a ihriská,
vykonávajú údržbu herných prvkov, lavičiek a podobne. 

Ako sa vykonávali očistné práce?

Počas dvoch mesiacov okrem vyššie uvedených denných
činností uskutočnili:

- očistu verejných priestorov v okolí Helsinskej ulice
- likvidáciu nelegálnej skládky Madridská - Austrálska
- očistu okolia odvodňovacieho rigolu na Čínskej ulici
- dočistenie schodísk
- očistu okolia ihrísk
- čistiace práce v okolí fontány
- čistenie rigolu na Bukurešťskej ulici
- čistenie okolia zastávok MHD, schodísk, očistu okolia

Aténskej a Viedenskej ulice
- čistenie rigolov pri MŠ Belehradská, MŠ Juhoslovanská,

čistenie zastávok MHD
- čistenie odvodňovacieho rigolu a výmenu smetných košov
- očistné práce v okolí lesoparku
- kosenie okolia rigolu pri lesoparku
- kosenie parku a čistenie fontány na Americkej triede
- výmenu odpadkových košov

-raj-
Foto: archív
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Jarná očista sídliska
Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie

životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny
aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord
Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho
cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných
daroch poskytovaných Zemou. Je treba si uvedomiť, že
zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať
otázkam životného prostredia a prostredníctvom spo-
ločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce
generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.



Háčkované graffiti
Do tohtoročného už 9. ročníka festivalu USE THE CITY v Koši-

ciach sa zapojil po prvý-krát aj košický klub Združenia žien
Slovenska spolu s mestskou časťou Košice - Sídlisko Ťahanovce.
Obyvatelia sídliska, ktorí prechádzali pasážou Budapeštianskej
ulice, si mohli počas mesiaca jún pozrieť háčkované dielka - PIPI
dlhú pančuchu, háčkovaného chlapčeka, krásne „Krojované devy”,
ale aj motýľa, slnko a sovu, ktoré šikovné ruky žien vytvorili zo
starých už nepotrebných dečiek, ktoré mali skončiť v odpadkovom
koši. Do našej mestskej časti priniesli zasa niečo nové.

Janka Rajňáková
Foto: archív

4 zo života mestskej časti

Dopraváčik
V priestoroch dvora Materskej školy na Juhoslovanskej 4 sa

10. mája uskutočnil II. ročník súťaže družstiev v dopravnej
zručnosti našich materských škôl pod názvom „Dopraváčik”
Počas predpoludnia sa odohrávali náučno súťažné hry zamerané
na dopravnú výchovu detí predškolského veku pod odborným
dozorom príslušníkov Obvodného oddelenia PZ SR Košice -
Ťahanovce. Súťažiace deti ukázali svoje vedomosti a zručnosti
na pripravených stanoviskách. 

Organizátorom podujatia bola Materská škola Juhoslovanská 4
pod vedením Ing. Marcely Šterbákovej. 

-bet-
Foto: archív

Dni mestskej časti
V sobotu 6. mája 2017 sa uskutočnil slávnostný akt odovzdá-

vania verejných vyznamenaní a ocenení kolektívom i jednotliv-
com, ktorí sa zaslúžili o rozvoj mestskej časti a o šírenie jej
dobrého mena. Za prítomnosti miestnej rady ocenenia odovz-
dal starosta mestskej časti. Cenu mestskej časti získali: Kolektív
pedagógov ZŠ Bruselská, prof. Michal Cehlár - dekan Fakulty
BERG TU Košice, Mgr. Daniela Slezáková - výtvarníčka - ilus-
trátorka, Ing. Veronika Petríková - majsterka sveta v kickboxe.
Cenu starostu udelil starosta mestskej časti MUDr. Mariánovi
Kafkovi - zakladateľovi siene olympizmu v Košiciach a Plaketu
starostu Nohejbalovému oddielu KAC Jednota Košice. Súčasťou
ceremoniálu bolo aj slávnostné odovzdanie externého defi-
brilátora, zakúpeného zo zbierky, ktorú zorganizovalo Združe-
nie žien Slovenska Košice a vernisáž 10. ročníka fotosúťaže
amatérov pod názvom Moje sídlisko.

Janka Rajňáková
Foto: M. Krbaťa

Príjem inzercie
V prípade záujmu o inzerovanie v Ťahanovských novinách
kontaktujte nás na: 055/636 04 30, noviny@tahanovce.sk
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Ťahanovská ruža
Vo štvrtok 8. júna súťažili mladí speváci ľudovej piesne

z ťahanovských základných škôl na Ťahanovskej ruži. Súťaže sa
zúčastnilo 18 spevákov v troch vekových kategóriách. 

Všetkým k ich výkonu srdečne blahoželáme, ďakujeme pani
učiteľkám - korepetítorkám zo všetkých troch základných škôl
a všetkým rodičom, ktorí pestujú vo svojich deťoch lásku k ľudovej
piesni. 

Tu sú výsledky súťaže: 
1. kategória: 1. Lea Blandónová

2. Viktória Fertáčová
3. Eliška Kosinová

Cena poroty: Martina Klobošičová

2. kategória: 1. Alexandra Vasková
2. Veronika Tomajková
3. Dorota Jaščurová

3. kategória: 1. Miriam Semaníková
2. Maroš Kováč
3. Katarína Fabianová

Cena poroty: Lukáš Leško
Janka Rajňáková

Foto: archív

Na miestnom úrade máme externý
defibrilátor

Na Miestnom úrade MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce sa 1. júna
2017 uskutočnilo odborné zaškolenie na používanie automa-
tického externého defibrilátora (AED), ktorý bol zakúpený pre
našu mestskú časť z prostriedkov zbierky členiek Združenia žien
Slovenska Košice a obyvateľov mestskej časti Košice - Sídlisko
Ťahanovce. 

Ukážky uskutočnil špičkový odborník - hlavný tréner záchran-
nej služby Falck Bc. Miroslav Nagy. Informácie spolu s prak-
tickými ukážkami životzachraňujúcich úkonov si so záujmom
pozreli zamestnanci miestneho úradu i členky ZŽS Košice. 

Samotný externý defibrilátor má slúžiť na hromadné podujatia
organizované v mestskej časti a jeho stále miesto je vo vstupnom
priestore miestneho úradu.

Janka Rajňáková
Foto: archív

Aj tento rok súťažíme o najkrajšiu
predzáhradku, či balkón

Milí priatelia, 
pokračuje naša súťaž o najkrajšiu predzáhradku alebo balkón.

Posielajte nám fotografie so zeleňou z častí sídliska, ktoré sa vám
najviac páčia. Nezabudnite nám priložiť kontakt na tých, ktorí
sa o predzáhradku starajú, aby sme im v prípade získania ocene-
nia vedeli odovzdať výhru. 

Cena za najkrajšiu predzáhradku je 100 eurová poukážka
na nákup v záhradníckom centre OBI, za druhé miesto získa
výherca 60 eurovú poukážku, tretí výherca získa 40 eurovú
poukážku na nákup v záhradníckom centre OBI.

Tešíme sa na vaše námety.
Redakcia
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V materskej škole Belehradská 6 bol 15. júna 2017 krásny
športový olympijský deň. Reprezentačné družstvá všetkých
materských škôl z mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce
a mestskej časti Košice - Kavečany si opäť zmerali sily v tradičných
olympijských disciplínach. 

Po otvorení olympiády, vyvesení olympijskej vlajky za zvukov
olympijskej hymny, zložení sľubu pretekárov sa rozbehli špor-
tové súťaže. Víťazmi boli všetky deti, ktoré sa už 11. ročníka
detskej olympiády zúčastnili. 

Ďakujeme organizátorke pani riaditeľke Mgr. Kataríne
Holováčovej, riaditeľkám všetkých materských škôl našej MČ,
MUDr. Mariánovi Kafkovi z Olympijského klubu v Košiciach
a všetkým malým divákom za povzbudzovanie svojich kamarátov.

-bet-
Foto: archív

Vzniklo občianske združenie na pomoc
repatriantom

22. 5. 2017 prijal starosta JUDr. Cyril Betuš na Miestnom úrade
MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce predsedu novovytvoreného
občianskeho združenia „SME repatrianti Slovenska” so sídlom
v našej mestskej časti Ing. Milana Krendželáka. 

Cieľom občianskeho združenia je predovšetkým vysvetľovať
mladej generácii okolnosti presídlenia a návratu rodičov. Zbierať
a zaznamenávať osudy repatriantov, nezvestných, väznených,
prenasledovaných a pomoc pri repatriácii, získavaní mien
a adries potomkov navrátilcov na Slovensko, udržiavanie kon-
taktov s rodákmi žijúcimi na Ukrajine, v Českej republike
a iných štátoch a ďalšie ciele a úlohy. 

Záverom návštevy bola dohodnutá pravidelná spolupráca, vý-
mena informácií a organizácia rôznych spoločenských podujatí.

-bet-
Foto: archív

Netradičný recept s lavašom
Lavaš košíčky s praženicou 
Arménsky chlieb lavaš je obľúbeným druhom pečiva, ktoré je

možné kúpiť už v takmer každých potravinách. Ide o chutný
a jemný chlieb vyrobený z múky (pšeničnej alebo špaldovej)
a vody bez pridania droždia či akýchkoľvek emulgátorov. Z tohto
veľmi tenkého chleba je možné pripraviť množstvo jedál. 

Obľúbenými sú aj košíčky s praženicou. Budeme potrebovať
1 až 1/2 lavaša, 5 vajíčok, uhorku, papriku (môže byť aj kapia),
paradajku, jarnú cibuľku, bylinky, soľ, mleté čierne korenie,
200 g strúhaného syra a 50 ml mlieka alebo smotany na šľahanie. 

Zeleninu nakrájame na malé kúsky. Do nádoby so zeleninou
pridáme vymiešané vajíčka, 100 g strúhaného syra a mlieko
alebo smotanu. Zmes ochutíme bylinkami, soľou a korením. Z lavaša
vystrihneme kruhy s priemerom cca 12 cm. Vezmeme si formu
na muffiny a jej jednotlivé jamky vystelieme vystrihnutými kruhmi.
Jednotlivé košíčky naplníme pripravenou vajíčkovo - zeleninovou
zmesou takmer po okraj formy.

Košíčky dáme do rúry rozohriatej na 220 °C zapekať. Po pri-
bližne 7 minútach ich vyberieme z rúry a každý košíček posypeme
zvyšným strúhaným syrom. Vložíme späť do rúry na ďalšie cca
3 minúty. Okraje lavaša majú byť chrumkavé a upečené do zlatista
a syrová posýpka roztavená. Košíčky chvíľu po upečení vyberie-
me z formy a servírujeme teplé.

Levon Šaldžjan a Ján Palinský 
Foto: autor

Ponuka sociálnych služieb
pre chorých a seniorov

Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice
ponúka svoje služby v dennom stacionári

Sv. Bazila Veľkého v Myslave.
Prijímame klientov aj s Alzheimerovou a Parkinso-
novou chorobou, ktorí aktívne môžu tráviť čas v spo-

ločnosti iných seniorov.
Klientom zabezpečujeme aj prepravnú službu.

Tel. č.: 0911 711 363
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Mesto ocenilo najlepších žiakov
základných škôl

Hlavným cieľom projektu „Mesto Košice deťom“ je prezentácia
dosiahnutých úspechov a umiestnení žiakov základných škôl,
základných umeleckých škôl a centra voľného času v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta Košice vo vedomostných, umeleckých
súťažiach a olympiádach, ocenenie nadania žiakov, ich tvorivosti
a kreativity a pokračovanie v tradícii, ktorá zviditeľňuje mesto
v starostlivosti o nadaných a talentovaných žiakov .

Na vyhodnotení 12. ročníka projektu, ktoré sa uskutočnilo
v CVČ na Popradskej 26. júna 2017 bolo ocenených až 13 žiakov
zo Základnej školy Bruselská. Premiantom školy sa stal Samuel
Knut.

Najlepším a najúspešnejším žiakom Základnej školy na Bele-
hradskej ulici sa stal Alex Blantón.

Všetkým úspešným žiakom srdečne zablahoželal k dosiah-
nutým výsledkom aj zástupca starostu mestskej časti a člen
komisie školstva pri mestskom zastupiteľstve Emil Petrvalský. 

K blahoželaniu sa pripájame a zároveň ďakujeme všetkým
pedagógom za celoročnú prácu a všetkým žiakom prajeme
krásne prázdniny.

redakcia
Foto: M. Krbaťa

Úžasný športový úspech ZŠ Belehradská
Vo veľkej sále Spoločenského pavilónu v Košiciach sa v stredu 28. 6. 2017

uskutočnilo vyhodnotenie Školskej športovej ligy 2017, ktoré otvoril
primátor mesta Košice Richard Raši. Na ceremoniáli si prevzali oce-
nenia všetky úspešné ZŠ, riaditelia, učitelia telesnej výchovy a najmä
deti. Bolo veľkým potešením, že športový úspech zožali aj naše dve
ZŠ na Belehradskej a na Bruselskej ulici. Veľkým triumfom pre ZŠ
Belehradská bolo vyhlásenie výsledkov o najúspešnejšiu ZŠ v Školskej
športovej lige v roku 2017, kedy sme sa dozvedeli, že žiaci, učitelia
a vedenie školy úspešne obhájili vlaňajší titul. Úspešným športov-
com bol osobne zablahoželať aj starosta mestskej časti Cyril Betuš
spolu so svojím zástupcom Emilom Petrvalským. 

-bet-
Foto: archív

Deň detí na Olympii
Oslava MDD v mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce čelila

v športovom areáli na Olympii poriadnym dažďovým útokom, ale
deti, rodičia, zabávači, motorkári a prizvané sily a prostriedky
záchranných zborov mesta Košice, zdravotníci, policajti, hasiči a or-
ganizátori to zvládli na jednotku. 

Rôzne súťaže, radosť detí a hlavne zábava hrali hlavnú úlohu.
Korunou podujatia bola všetkými deťmi očakávaná obrovská
„penovačka”, ktorú hasiči vztvorili za pomoci cisterny a 30 litrov
šampónu perfektne. 

Starosta mestskej časti poďakoval všetkým organizátorom, ktorí
akciu pre deti pomohli pripraviť, najmä členkám Združenia žien
Slovenska Košice, Jarke Repčíkovej a poslancovi Mirovi Janitorovi. 

-bet-
Foto: archív

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto, Komenského 19

Akreditované vzdelávanie pre uchádzačov
o zamestnanie od SČK 

- organizácie vysoko akceptovanej v EÚ
KURZ opatrovania
Osvedčenie: slovensko-nemecké, slovensko-anglické, najlepšia
cena, vysoká kvalita, EU certifikát prvej pomoci získate iba v SČK.

KURZ opatrovania detí pre kvalifikovanú prácu s deťmi:
opatrovateľkám/ľom detí v domácnosti alebo v zariadeniach pre deti.

Uchádzači o zamestnanie zadarmo - REPAS, pri splnení pod-
mienok ÚPSVaR. 

Ak chcete pracovať v jedálni, reštaurácii, bufete, potravinách
REPAS Vám umožní bezplatný Kurz odbornej spôsobilosti
pre prácu v epidemiologicky závažnom prostredí (hygienické
minimum) a ľahšie získate prácu.

Vaše otázky zodpovieme na:

ÚzS SČK Košice - mesto
Komenského 19, Košice
1. poschodie, p. Eva Grácová
tel.: 0911 622 486,  055/622 22 05,  e-mail: kosice@redcross.sk
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Víťazom 11. ročníka Ťahanovského
Stanovho pohára je ZŠ Bruselská

V pondelok 29. 5. 2017 sa na školskom futbalovom ihrisku ZŠ
Bruselská uskutočnil už 11. ročník Ťahanovského Stanovho po-
hára, ktorého zakladateľom je obyvateľ Sídliska Ťahanovce
Stanislav Výrostko. V 11. ročníku vyhrala ZŠ Bruselská 6:1 nad
ZŠ Belehradská. Góly zaznamenali: Mato 3, Jaray 2, Sekelsky 1,
za ZŠ Belehradská čestný úspech zaznamenal Lančarič. 

Po zápase boli vyhodnotení a odmenení najlepší - brankár,
ktorým sa stal Tomáš Jusko zo ZŠ Belehradská, najlepším
hráčom bol vyhodnotený Filip Fecko zo ZŠ Belehradská a naj-
lepší strelec bol Michael Mato zo ZŠ Bruselská, ktorý zazname-
nal 3 góly. Zápas s prehľadom rozhodoval pán Palečko. 

V doterajšej histórii Stanovho pohára 7 krát zvíťazila ZŠ
Bruselská a 4 krát ZŠ Belehradská.

Stanislav Výrostko
Foto: autor

Staršie mini z CBK majsterkami SR
Slnečné Piešťany boli počas víkendu 27. – 28. mája 2017 ovládnuté

basketbalom - Majstrovstvami SR starších mini. Družstvo CBK
Minibuseuropa - Košice Ťahanovce vybojovalo vytúžený titul.
Blahoželáme. Úžasná rodičovsko - fanúšikovská atmosféra bola priam
neskutočná za neustáleho znenia neodolateľnej hymny „Ta ňe,
ta ňe”. Povzbudiť reprezentantky našej mestskej časti prišiel aj
starosta mestskej časti a spolu s nimi sa tešil zo získaného titulu.

Janka Rajňáková
Foto: archív

Športové podujatia jednou vetou
27. 5. 2017 sa na tenisových kurtoch Olympia uskutočnil tenisový

turnaj - štvorhry. 1. miesto: Jirko Botun - Matuš Zahoransky,
2. miesto: Roman Bučko - Dušan Bobaľ, 3. miesto: Ján Feno -
Daniel Dziak.

27. mája 2017 sa v telocvični na Juhoslovanskej 2 v Košiciach
uskutočnili Majstrovstvá SR vo vzpieraní dorastencov.

30. mája 2017 sa uskutočnilo priateľské stretnutie v petangu
medzi seniormi Košice Staré Mesto a Sídlisko Ťahanovce.

Slovenská ženská šprintérska jednotka Alexandra Bezeková
(Atletika o. z. Košice) si výborne počínala na atletických majstrov-
stvách Česka v Třinci 9. – 11. júna. V rozbehoch na 200 m si
časom 23,46 sekundy (vietor 0,0 m/s) o 9 stotín zlepšila osobný
rekord z 20. mája minulého roka v Ostrave.

Dvadsaťštyriročná zverenka Rastislava Miška zároveň splnila
aj limit 23,60 na augustovú Svetovú univerziádu 2017 na Tai-
wane. Bezeková bola v rozbehoch najrýchlejšia zo všetkých.

V utorok 13. 6. 2017 sa v bowlingovom Admirál klube usku-
točnil turnaj medzi seniormi MČ Košice - Staré mesto a MČ
Košice - Sídlisko Ťahanovce. Zvíťazili športovci zo Starého mesta
ziskom 955 bodov, 698 dosiahli seniori z Ťahanoviec.

V sobotu 24. júna 2017 odštartoval ďalší ročník Ťahanovského
behu fit. Podujatie zorganizoval oddiel orientačného behu
UNION Košice.

Karatisti Unionu Košice úspešní
na majstrovstvách Slovenska

Až dvoje majstrovstiev Slovenska sa uskutočnili v Košiciach
v krátkej dobe. Na obidvoch uspeli karatisti karate klubu Union Košice.

Prvé boli Majstrovstvá Slovenska detí a žiakov (veková kategória
od 5 do 13 rokov), ktoré sa uskutočnili v multihale 14. 5. 2017. Maj-
sterkou Slovenska sa stala Zorislava Čonková v kategórii kumite
6-7 - ročné dievčatá nad 28 kg. V kumite klub získal aj dve strieborné
medaily zásluhou Richarda Mitríka a Júlie Kráľovskej. Bronzové
medaily získali vo svojich kategóriách Tomáš Daniel Gočík, Adela
Kantoráková a Ondrej Pustai, ako i družstvo 8-9 - ročných chlapcov
v zložení Gočík, Vagaský, Kopnický a Hodgson.

Druhým podujatím boli Majstrovstvá Slovenska v štýle Goju Ryu,
ktoré sa konali v multihale dňa 10. 6. 2017. Na tejto súťaži sa v štýle
stali majstrami republiky Adela Kantoráková, Samuel Farkaš,
Zorislava Čonková, Richard Mitrík, Róbert Schwartz, Zuzana
Schwartzová a Martin Baňas. Strieborné medaily získali Martin
Timko, Olívia Baloghová, Dorotea Čonková a Samuel Křesťák.
Na treťom mieste skončili Zorislava Čonková, Zuzana
Schwartzová, Júlia Kráľovská, Timon Vagaský, Yakob Loub,
René Křesťák a Radoslava Želinská.

Všetkým našim reprezentantom blahoželáme a držíme palce
do budúcich bojov.

-ep-
Foto: archív


