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Predstavujeme komisie
pri miestnom zastupiteľstve
Požiadali sme predsedov, aby
komisie v stručnosti predstavili.

Deň pre sídlisko
zaktivizoval dobrovoľníkov
Jarná mobilizácia obyvateľov
sídliska prekvapila samosprávu.

Mestská časť
oceňovala výnimočných

Sme na nich hrdí a túto hrdosť 
prejavujeme ich ocenením.63 8

Deň detí na sídlisku Ťahanovce
Deti potrebujú mamu a otca. Potrebujú istotu, že sú chcené a ľúbené - nič menej a nič viac. Všetkým prajeme tie najnádhernejšie

detstvá bez starostí a smútku. Nech robia radosť rodičom a dospelákom a stanú sa z nich raz úžasní, šťastní a múdri ľudia, ktorí
tento svet urobia lepším.

Na sídlisku Ťahanovce sme sviatok našich detí oslávili v sobotu 8. júna v športovom areáli Olympia. Na Olympii ponúka mestská
časť už roky malým oslávencom množstvo atrakcií. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Ukážky činnosti policajtov, hasičov, bublinové
mecheche, kúzelník, maľovanie na tvár, súťaže a zábavné hry, ktoré pripravila mestská časť so Združením žien Slovenska Košice,
prilákalo množstvo detvákov, rodičov, ale aj starých rodičov. Nálada bola skvelá a všetci si sobotné popoludnie 8. júna užili. Za pomoc
a spoluprácu pri organizácii Dňa detí na sídlisku Ťahanovce organizátori ďakujú sponzorom: EUROVIA Košice, Inžinierske stavby a.s.
Košice - COLAS, INMEDIA Košice, Stanislav Jurač, Erik Brezo, Primabanka - pobočka Košice, SWAN Juhoslovanská 2, Košice.

Deň detí sa slávil aj v našich školách, škôlkach, rodinných i voľnočasových centrách, divadlách a kultúrnych inštitúciách v meste počas
celého prvého júnového týždňa. V materskej škole Budapeštianska 1 slávili deti indiánsky deň, na Viedenskej 34 zasa námornícky.

Text: Beáta Zemková, Jarmila Repčíková
Foto: archív MŠ Budapeštianska 1, KE
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Z mestskej časti v skratke
• Ťahanovčania oceňujú čistú strechu na Budapeštianskej ulici
• mesto sa púšťa do čistenia lokality Majetkár. Má na to čas
do 30. júna, kedy uplynie doba, do ktorej ho k tomu zaviazalo
rozhodnutie Okresného úradu
• psičkárom na sídlisku Ťahanovce prednášali 5. júna 2019 kynoló-
govia – odzneli rady a usmernenia o starostlivosti, výchove i legis-
latíve
• mestská časť sa chce zapojiť do akcie kvetnaté lúky – vysadenie
lúčneho porastu v niektorých vybraných lokalitách sídliska
• na Hanojskej ulici pribudli žlté a modré lavičky – začiatok rekul-
tivácie okolia bytových domov a ihrísk
• na Aténskej a Viedenskej ulici začala v máji oprava schodísk,
pokračovať v opravách budú v najbližšom čase na Pekinskej ulici
a v okolí COOP Jednota. Zároveň sú renovované najviac zničené
chodníky na sídlisku súvislou asfaltovou vrstvou
• parkovisko pred OC Klas od júna slúži v nočných hodinách
parkujúcej verejnosti
• 18. mája si vyskúšal jazdu na sídlisko Ťahanovce parciálny trolej -
bus (trolejbus je doplnený náhradnou batériou, ktorá mu umožňuje
čiastočne jazdiť bez trolejového vedenia), zapožičaný bol z Do-
pravného podniku Banská Bystrica
• aj naša mestská časť sa stane súčasťou bikesharingu a nielen to,
čoskoro pribudne aj pár skútrov. V máji prebehlo za účasti nášho
aktívneho občana pána Jurkoviča stretnutie, kde sa predbežne do-
hodli prvé podmienky
• počet odprataných vrakov v mestskej časti sa pomaly blíži
k stovke (96)
• dopravný dispečing MMK schválil cestné zrkadlo pri výjazde
z Aténskej ulice - smer Madridská a Helsinská. Spolu s tým na Vie -
denskej ulici sa podarilo vybaviť v poradí už tretie cestné zrkadlo,
ktoré pomáha motoristom v premávke
• na Varšavskej ulici je pred dokončením prvé uzamykateľné kon-
tajnerovisko.

Janka Rajňáková

Opýtali sme sa vás
Najlepšie sa kritizuje anonymne, to vieme všetci zo sociálnych sietí,

napriek tomu sme vyrazili do ulíc, aby sme sa opýtali na Vaše názory
na fungovanie samosprávy. Mnohí sa vyjadrili opäť anonymne, našlo
sa však aj zopár takých, ktorí sa nebáli prezentovať svoje názory verejne
(viď. foto). Prezentované názory boli spracované začiatkom roka, ich
relevancia je relatívna. Budeme radi, ak nám svoje skúsenosti, postrehy
a námety na fungovanie samosprávy budete naďalej prezentovať
všetkými dostupnými formami tak, aby sme ich mohli vedeniu tlmočiť
v prospech vás všetkých.

Ako ste na naše otázky odpovedali?
Tu je stručné resumé:

1. Postrehli ste zmeny vo fungovaní samosprávy po komunálnych
voľbách?

Na túto otázku väčšina občanov odpovedala krátkou odpoveďou.
Nie, je príliš krátka doba na to, aby sme vedeli hodnotiť fungovanie
samosprávy. Väčšina z nich ale dobre ohodnotila činnosť úradu ako
takého a vyjadrili dlhoročnú spokojnosť. 
2. Viete kto Vás v samospráve zastupuje? 

Oslovení si väčšinou spomenuli na aktivity starostu, kladne hodno -
tili jeho prístup k občanom. Z poslancov si z kampane spomenuli
ešte na Zuzanu Slivenskú, ale aj na niektorých starších dlhoročných
poslancov.
3. Čo by podľa Vás mohlo prispieť k transparentnosti fungovania
mestkej časti? 

Ľudia sa sťažovali na dopravné spojenie s centrom mesta, ne-
dostatok parkovacích miest, ale neposkytli nejaké zasadné riešenia.
Čo sa týka služieb pre občanov, sú oveľa spokojnejší s terajším
vedením ako starým vedením miestneho úradu.
4. Vaše vlastné postrehy a pripomienky. 

Na sídlisku by mala byť zabezpečená lepšia údržba ihrísk, mal by
byť riešený problém psích výkalov, chýbajú aktivity pre deti vo veku
od 4-6 rokov, ale aj pre dospievajúcu mládež. Chýbajú na sídlisku
kluby, ktoré by sa týmto deťom venovali.   

Otázky kládol: Štefan Kršiak
Foto: Štefan Kršiak

Z rokovacieho stola

Zrýchlenie, ktoré nastalo po príchode novej samosprávnej garnitúry,
nemá v histórii mestskej časti obdobu. Od zloženia sľubu v decembri
2018 poslanci zasadali už štyrikrát, nepočítajúc neformálne pracovné
stretnutia či rokovania s odborníkmi v jednotlivých komisiách, či roko-
vania štatutára, ktoré sa uskutočňujú takmer na dennej báze. 

Podľa ohlasov verejnosti sa zlepšila komunikácia samosprávy s oby -
vateľmi, miestny úrad pridal ďalšie hodiny na vybavovanie úradných
záležitostí obyvateľov, aktivizujú sa poslanci, mestská časť žije.

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva sú verejné, noví poslanci umož ňujú
prezentovať svoje názory aj verejnosti, z každého zasadnutia je zho-
tovovaný zvukový alebo obrazový záznam, ktorý je prístupný na we-
bovom sídle mestskej časti v sekcii samospráva_miestne zastupiteľstvo.

V skratke zhrnieme najdôležitejšie body rokovaní tohtoročných za-
sadnutí:

Prvé rokovanie v roku 2019 (30. 1.) pokračovalo v kreovaní komisií
a v určovaní pravidiel fungovania zastupiteľstva, nakoľko na ustanovu-
júcom zasadnutí zastupiteľstvo zriadilo odborné komisie bez nominácií
na členov. Na februárovom zasadnutí bol prijatý základný dokument
mestskej časti na rok 2019, ktorým je rozpočet. Poslanci si vypočuli správy
o činnosti štátnej i mestskej polície a o činnosti starostu mestskej časti.
Zriadili záujmové združenie pre seniorov pod názvom Klub seniorov
sídlisko Ťahanovce a prerokovali prideľovanie dotácií na prvý polrok
2019.

Aprílové zasadnutie zastupiteľstva bolo vcelku búrlivé. Neuralgickým
bodom bola prvá zmena rozpočtu, ktorá mnohým poslancom vadila 

(výhrady boli k nedostatku informácií k prejednávaným zmenám, či
nové požiadavky poslancov, na základe ktorých by sa mali o zmene
rozpočtu rozhodovať). Zmena v rozpočte mestskej časti sa týkala za-
kúpenia servera pre informačné systémy, kde hrozil kolaps, pretože
hardvérové vybavenie bolo príliš zastaralé, ako aj navýšenie finančných
prostriedkov na opravu dopadovej plochy ihriska pre loptové hry
na Aténskej ulici. Zmena rozpočtu bola dodatočne schválená až na mi-
moriadne zvolanom zastupiteľstve k tomuto bodu v máji 2019. V apríli
poslanci na zasadnutí ešte vyhoveli protestu prokurátora, ktorý mest-
skú časť upozornil na zákonom stanovený počet členov miestnej rady,
ktorým je jedna tretina z počtu poslancov miestneho zastupiteľstva.
Členstva v Miestnej rade sa dobrovoľne vzdala poslankyňa Zuzana
Slivenská. 

Súčasťou každého zasadnutia miestneho zastupiteľstva sú interpelácie
a otázky poslancov, ktoré sú aj s odpoveďami zverejnené na webovom
sídle mestskej časti v sekcii samospráva _ miestne zastupiteľstvo.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti
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Komisia finančná - predseda Ján Pavúk
„Činnosť komisie sa upriamuje  najmä na ekonomickú agendu. Rokujeme podľa potreby, najmenej však každé

tri mesiace. Pri zvolení za predsedu komisie poslancami miestneho zastupiteľstva zrejme zavážila aj moja 23-
ročná prax vo finančnom sektore so špecializáciou na ekonomické analýzy, hodnotenie rizika a posudzovanie
návratnosti finančných aktív. Tieto moje skúsenosti by som chcel využiť pri tvorbe rozpočtu mestskej časti najmä
pri dlhodobom plánovaní, kde by sa mal vytvoriť priestor pre väčšie investície, ktoré sú na našom sídlisku nevy-
hnutné z dôvodu nevyhovujúcej dopravnej situácie a stavieb patriacich mestskej časti na nevysporiadaných
pozemkoch. Členmi finančnej komisie sú len poslanci, a to Štefan Bereš, Jozef Figeľ, Juraj Mazák a Branislav Jura,
ktorí svojou doterajšou činnosťou v miestnom zastupiteľstve alebo svojou odbornou praxou dávajú predpoklady
pre racionálne fungovanie komisie. Naším spoločným cieľom je efektívne a hospodárne využívanie finančných

prostriedkov rozpočtu pri zachovaní prebytku s dynamickým rastom.“

Predstavujeme KOMISIE pri miestnom zastupiteľstve
Legislatívny rámec pre komisie určuje len zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Ten hovorí, že si zastupiteľstvo môže 

vytvárať stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Ich úlohy a zloženie vymedzuje zastupiteľstvo. Zložené sú z poslancov
a iných osôb zastupiteľstvom zvolených. 

Miestne zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí vytvorilo 6 komisií, z ktorých o jednej hovorí priamo zákon a táto musí byť obli ga -
tórne vytvorená pri každom obecnom, mestskom či miestnom zastupiteľstve – komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných
funkcionárov. Členmi tejto komisie môžu byť len poslanci a jej zasadnutia sú zásadne neverejné. Verejný funkcionár nesmie využívať svoju funkciu,
právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech,
v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb. Verejní činitelia musia oznamovať svoje zamestnanie, majetok
a funkcie a predložiť daňové priznanie. Tieto všetky skutočnosti rieši komisia, ktorá pre toto volebné obdobie pracuje v zložení – predseda Miroslav
Janitor, členovia sú Ján Pavúk, Cyril Betuš, Branislav Jura a Zuzana Slivenská.

Zasadnutia ostatných komisií sú dostupné aj pre verejnosť. Oznam o ich konaní sa zverejňuje na webe mestskej časti.
Požiadali sme predsedov, aby svoje komisie v krátkosti predstavili:

Komisia pre udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní - zasadá raz ročne v zložení výlučne poslancov. Predsedá jej Stanislav
Šimko a členmi sú Eva Zummerová, Mária Horváthová, Miroslav Špak a Cyril Betuš. Cieľom komisie je navrhnúť pre miestne
zastupiteľstvo jednotlivcov alebo kolektívy na udelenie Ceny mestskej časti.

(Texty v tomto článku sú upravené a autorizované)
-raj-

Komisia rozvoja, dopravy, ochrany životného prostredia a zdravia - predseda Miroslav Špak
„Poslancov, ktorí v komisii aktívne pôsobia, predstavovať veľmi netreba. Sú nimi naši susedia:  Zuzana Sliven-

ská, poslankyňa mesta Košice, poslankyňa našej mestskej časti, právnička; dlhoročný poslanec a ekonóm Štefan
Bereš; majiteľ reprezentatívnej prevádzky DOMČEK Ťahanovce, športovec a poslanec Branislav Jura. Členov
komisie - neposlancov sme mohli prijať troch, z nich sú dvaja moji nominanti: Pavel Titl- jeden z najznámejších
dopravných expertov, už v prvom štvrťroku odovzdal a pripravil projekt pre reguláciu parkovania nadrozmerných
vozidiel na našom sídlisku a práve pracujeme na druhom projekte, kde poslanci nášho sídliska podporili aj ďalší
môj návrh vypracovania štúdie prepojenia Magnezitárskej s Americkou triedou. Ľubomír Kollár -riaditeľ Strediska
servisu a údržby diaľnic a rýchlostných ciest – spolupracuje na štúdii prepojenia Magnezitárskej a Americkej
triedy. A jeden nominant starostu Ihnáta - Peter Kolár. Jeho vplyv cez politickú stranu, ktorá vo voľbách pod-
porovala aktuálne vedenie mesta som vyhodnotil ako účinnejší než má vedenie našej mestskej časti, preto od spolupráce s ním
očakávame pre mestskú časť pozitívne výsledky.“

Komisia komunitného rozvoja a kultúry - predseda Martin Cuper
„Vytvorili sme najpočetnejšiu komisiu na našom sídlisku a pevne verím, že bude aj najväčším prínosom.

Dlhodobo sa venujem rozvoju kultúry nielen na našom sídlisku. V tejto zodpovednej funkcii som prvý raz a musím
povedať, že je to pre mňa výzva, s ktorou sa plánujem popasovať. Rád by som predstavil členov komisie - poslan-
cov: Mária Horváthová, Juraj Mazák, Zuzana Slivenská, Eva Zummerová. Medzi členov – neposlancov patria:
Jozef Eged, Terézia Kovalčíková, Ildikó Szegedyová a Marián Hudák. Cieľom práce komisie je rozvoj komunitného
života na sídlisku, utužovanie vzťahov medzi susedmi a podpora miestnej kultúry. Momentálny rozpočet nám
nedovolil zastrešiť všetky nápady, rozhodol som sa popracovať práve na tejto slabine a získať pre MČ sponzorov
a externé finančné zdroje, ktoré nám po nasledujúce roky pomôžu spraviť viacero podujatí. Tento rok sa môžete
tešiť na veľkolepú akciu organizovanú v spolupráci s mestskou časťou s názvom Vatrička, kde vystúpi mnoho

umelcov počas celého dňa a podujatie vyvrcholí slávnostným zapálením vatry. Pripravujeme Deň detí a uvítanie našich najmladších
obyvateľov pod záštitou mestskej časti (podujatia už boli realizované, pozn. redakcie). So školou sa rozlúčime návštevou prenosného
planetária pre žiakov a Lego workshopu, v jeseni sa tešíme na účasť v súťaži Ťahanovský kotlíkový guláš. Samozrejme máme pripravené
a priebežne realizujeme aj ďalšie tradičné podujatia, o ktorých sa budete môcť dočítať v ďalších príspevkoch Ťahanovských novín.

Komisia športu - predseda Miroslav Janitor 
„Komisia športu zastrešuje v mestskej časti väčšinu športových podujatí organizovaných pre verejnosť.

Predsedom komisie ako v minulom volebnom období, kedy sídlisko Ťahanovce získalo titul najaktívnejšia mestská
časť športu, som sa stal opäť ja. V minulom období bola táto komisia spojená aj s oblasťou kultúry, avšak ako
pozitívny krok vnímam, že sa oblasť športu osamostatnila. Za členov komisie boli zvolení poslanci i neposlanci,
ktorí buď aktívne športujú alebo majú k profesionálnemu, či rekreačnému športu veľmi blízko. Sú to poslanci
Jozef Figeľ, Stanislav Šimko a Martin Cuper a neposlanci Peter Bozogáň, Tatiana Vargovčáková, Šimon Forrai.
Kalendár športových podujatí je zverejnený na webovom sídle mestskej časti v sekcii šport.

Súbor športových podujatí, ktoré sú zahrnuté v rozpočte mestskej časti, sme už v tomto roku okrem tradičných
obohatili aj o nové podujatia ako sú florbalové turnaje, jazda zručnosti, súťaž v skatingu, školská olympiáda,
Bodyfit day, workoutová súťaž King of Olympia, či úplne nová disciplína HEADIS. Veríme, že si aj nové športové podujatia nájdu
svojich fanúšikov a športu sa bude dariť aj v tomto volebnom období minimálne tak, ako v predchádzajúcom.“
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Ťahanovské dni – návrat k sprievodným
podujatiam Dní mestskej časti

V stredu 8. mája 2019 bola súčasťou ťahanovských dní aj nová akcia
- jazda zručnosti Ťahanovce, kde sa na parkovisku spoločnosti METRO
súťažilo v troch kategóriách - muži, ženy a juniori nad 12 rokov.

Skvelá akcia, možno v budúcnosti potrebná lepšia propagácia, aby
sa stala stálym podujatím.

Športom žijúci Ťahanovčania si v ten istý deň mohli ešte
vybrať medzi aktívnym behom v lesoparku na podujatí Beh fit,
ktorý organizovalo klasické trio Sláma, Onder, Labaš alebo
si zmerali sily v mariášovom turnaji v reštaurácii Katka, kde si
okrem kariet mohli na stôl vyložiť aj pohár chladeného piva.
V každom prípade si každý prišiel na svoje. Na svoje si prišli aj
návštevníci Katovej bašty v centre mesta, kde sa konala tradičná
súťaž vo varení gulášu. 

9. máj patril našim seniorom – jubilantom. Na stretnutie so sta -
rostom ich neprišlo veľa, ale celé podujatie bolo o to vrúcnejšie
a dojímavejšie. Medzi hosťami sme stretli aj vitálneho päť a deväť -
desiatnika Ernesta Filipoviča, ktorý elánom a energiou len tak
sršal. Milé posedenie, na ktorom jubilantom náš štatutár srdečne
zablahoželal a odovzdal malé darčeky, pokračovalo nekončiacou
diskusiou v príjemnej atmosfére.

Ťahanovské dni uzavrel hromadný mobilný odber krvi, ktorý
zorganizovala mestská časť v spolupráci s miestnym spolkom
SČK a Združením žien Slovenska Košice. Asi 25 darcov sa znova
podelilo o to najcennejšie s pacientmi, ktorí na krv a jej deriváty
čakajú v nemocniciach. Krajší a humánnejší záver podujatí pri
príležitosti osláv vzniku našej mestskej časti sme si nemohli
želať. Úsmevy darcov, štebotanie škôlkárov z Červenáčika
i spokojnosť organizátorov a Národnej transfúznej služby hovo -
rili za všetko.

Beáta Zemková
foto: archív

Vítali sme nových Ťahanovčankov
Tradíciu vítania novonarodených obyvateľov, ktorá bola známa

a žiadaná aj v dávnejšej minulosti, sa nové vedenie mestskej
časti rozhodlo oživiť. V roku 2019 tak mestská časť po prvý raz vo
svojej histórii usporiadala podujatie, na ktorom starosta mestskej
časti slávnostne uvítal do života bábätká, ktoré sa v tomto roku
narodili. Osemnásť rodičov prejavilo záujem o tento sláv nostný
akt a prišlo so svojimi ratolesťami na miestny úrad 7. mája 2019.

Od starostu mestskej časti si prevzali pamätný list a podpísali
sa do pamätnej knihy. Na záver zapózovali fotografovi spolu
s naším bielym macom, ktorý tvoril milú dekoráciu.

Janka Rajňáková
Foto: Daniel Čičvák
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O veľkonočnú atmosféru sa postarali
tvorivé dielne i Ťahanovské trhy

Sviatočnú jarnú atmosféru už každoročne dokresľujú tvorivé dielne
pre deti i dospelých, v ktorých si zručné malé i veľké ruky vyrábajú
jarné dekorácie. Tohto roku sme mohli opäť obdivovať krásne kúsky aj
na špeciálnej výstave dekorácií, ktorá sa konala začiatkom apríla.

Napriek chladnému a veternému počasiu sa 12. apríla uskutočnili
už XVI. ťahanovské veľkonočné trhy. Podujatie tradične organizuje
mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce v spolupráci so Združením
žien Slovenska v Košiciach. V kultúrnom programe vystúpili s pásmom
veľkonočných zvykov, piesní a tancov deti z materskej školy na Ha-
vanskej ulici. O predveľkonočnú atmosféru na našom sídlisku sa
postaralo i takmer 39 predávajúcich a vystavovateľov nielen z našej
mestskej časti. Keramikárka z Medzeva, farmári a remeselníci, ktorí
prišli z obce Kysta, zo Svinice, či z Malej farmy, Únie nevidiacich a sla -
bozrakých, z Denného stacionáru Svätej Heleny na Furči i zo Severu,
predstavili návštevníkom podujatia, čo ich baví a čo im skrášľuje kaž-
dodennú všednú realitu. Svoje práce vystavovali aj deti zo Školského
klubu pri ZŠ Belehradská. Čerstvými medovníkmi obohatila veľko nočné
trhy Adriana Bérešová - policajtka - príslušníčka Stanice mestskej
polície Košice-Ťahanovce. Podujatie sa tešilo veľkej návštevnosti
verejnosti.

Jarmila Repčíková
foto: archív mestskej časti

guláš pripravovali a varili. Za podporu patrí vďaka poslancovi
Štefanovi Berešovi a samozrejme všetkým obyvateľom zo sídliska,
ktorí našich gulášmajstrov podporili a prišli", uviedla Beáta Zemková
- prednostka úradu.

Janka Rajňáková
Foto: Archív MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce

Zobúdzanie fontány 2019
Aj tento rok sa nám podarilo, aj vďaka nádhernému programu

detí základných a materských škôl a knižnici pre mládež, zobudiť
našu sídliskovú fontánu. Ďakujeme za krásny program organi -
zátorkám z pobočiek našich knižníc, učiteľkám základných a ma -
terských škôl, všetkým deťom, ktoré sa v programe predstavili.
Veríme, že tradíciu zobúdzania našej jedinej fontány na sídlisku
zachováme, pretože z roka na rok sa teší väčšej návštevnosti.
Súčasťou podujatia bolo aj obnovenie pamätnej tabule starostovi
Jozefovi Pavelkovi, ktorý dal v roku 2001 fontánu vybudovať.
Predchádzajúca tabuľa bola rozbitá, zrejme jej k tomu dopomohli
vandali.

Janka Rajňáková
Foto: archív KMK

Súťažili sme vo varení gulášu v meste
Výborná atmosféra bola medzi súťažnými družstvami pri

varení gulášu v centre mesta 8. mája 2019. Toto podujatie, ktoré
je neoddeliteľnou súčasťou osláv Dňa mesta prišlo podporiť
mnoho kuchárov i jedákov dobrého gulášu. Súťažilo 14 družstiev.

Medzi nimi bolo aj družstvo sídliska Ťahanovce, ktoré v kvalite
uvareného gulášu nijako nazaostávalo za víťazmi. „Síce sme
nevyhrali, ale po guláši sa len zaprášilo. Bol jednoznačne top
aj vďaka šéfkuchárovi Jozefovi Ivanovi, seniorom z ťaha novs kého
klubu, poslankyni Eve Zummerovej, starostovi a prednostke, ktorí
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Deň pre sídlisko zaktivizoval
dobrovoľníkov

Ťahanovčanom i Košičanom na sídlisku záleží. Tak by sme mohli
charakterizovať výsledok aprílového dobrovoľníckeho stretnutia (5. –
7. apríla 2019), na ktorom sa zúčastnilo takmer 200 dobrovoľníkov.
Upratovalo sa okolie lesoparku, Sahara, okolie Americkej triedy, Eu-
rópskej triedy, aj v okolí školy, obytných domov a aj na Demetri.

Jarná mobilizácia obyvateľov sídliska Ťahanovce prekvapila aj samotné
vedenie samosprávy. Deň pre sídlisko, ktorý vyhlásil starosta Miloš
Ihnát pred časom, spojil dobrovoľnícke združenia a spolky, organizá-
cie i samotných obyvateľov mestskej časti, ktorí sa zaujímali o svoje
okolie, o prostredie, v ktorom žijú, v ktorom vyrastajú ich deti. 5. apríla
spojili svoje sily zamestnanci miestneho úradu, Združenie žien
Slovenska Košice a spolu sa pustili do úpravy športového areálu
na Bruselskej ulici. V deň D, v sobotu 6. apríla, sa do akcie zapojili skauti
zo 68. zboru Biele vrany, Dobrovoľnícke centrum Košického samo-
správneho kraja, občianske združenie KOŠAKT, Mestské lesy, Team
poslanca Ladislava Strojného, Geocaching, žiaci ZŠ Belehradská,
psičkári, starí, mladí i celé rodiny s deťmi. Ešte aj v nedeľu sa ku Dňu
pre sídlisko prihlásili gymnazisti z organizácie Fridays for future
Košice, ktorí vyzbierali ďalšie desiatky vriec odpadu. Celú akciu
pomáhal zastrešiť KOSIT, ktorý sa postaral o odvoz vyzbieraného
odpadu a pracovné náradie.

Tento jarný štart mobilizácie dobrovoľníkov pre krajšie sídlisko
Ťahanovce chce samospráva udržať ďalšími aktivitami. Rok
dobrovoľníctva, v ktorom sú Košice jeho hlavným mestom, má
v pláne využiť na podporu dobrovoľníctva v mestskej časti nielen
v ekologických, ale aj vo výchovnovzdelávacích, kultúrnych,
športových a sociálnych aktivitách.

Aj preto dostanú poslanci na svoje júnové rokovanie Stratégiu
podpory dobrovoľníctva v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
na roku 2020 – 2024, ktorá v zásade rozpracováva možnosti
rozvoja dobrovoľníctva na sídlisku Ťahanovce. Vypracovala ju
štatutárka Dobrovoľníckeho centra Košického samosprávneho 

kraja Miroslava Langerová, ktorá poslancom stratégiu na zastu -
piteľstve odprezentuje. Už v tomto roku plánuje Dobrovoľnícke
centrum KSK ďalšie aktivity u nás. „Chcela by som vytvoriť s dobro -
voľníkmi tri jazierka aj s nejakými sedeniami, do septembra by sme
chceli vybrať prvých päť detí z Demetra do programu s tútormi. Ak
by bolo možné zorganizovať stretnutie so seniormi, tak by sme im
radi predstavili naše možnosti, teda, ako vedia v rámci svojich
dobrovoľnickych programov pomáhať mestskej časti. Okrem toho by
sme sa pustili do konca roka aj do koncepcie pre mládež, aby sme
vedeli v budúcom roku aj vybudovať nejakú tú klubovňu“, uviedla
na stretnutí s vedením mestskej časti Miroslava Langerová.

Mestská časť bude aj vo vlastnej réžii naďalej realizovať očisty
sídliska, zbierku šatstva, maľovanie ihrísk a na jeseň, zatiaľ
so ZŠ Belehradská na základe podnetu poslankyne Márie Horvátho -
vej, je naplánované zapojenie detí zo základných škôl do brigády. 

Vedenie samosprávy verí, že aktivizácia obyvateľov bude stúpať
a čoskoro sa všetci stretnú na ďalšej zo zmysluplných akcií
pre krajšie sídlisko Ťahanovce.

Janka Rajňáková
foto: Geocoaching, archív mestskej časti, archív ZŠ Belehradská

Výstava Neľahké remeslo
pod patronátom svätého Lukáša

Výstava prezentuje artefakty viažúce sa k práci mäsiarov
a unikátne písomnosti mäsiarskych cechov ako artikuly, výučné
listy, vandrovné knižky, knihy majstrov, účtovné knihy cechov,
fotografie, tlačoviny týkajúce sa košických i mimokošických
cechov zo zbierkových fondov Východoslovenského múzea
v Košiciach a samotný radostný, ale aj neľahký život remeselníkov
v mäsiarskych cechoch.

Miesto: Dom remesiel, Hrnčiarska 9/A Košice
Autorka výstavy: PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD.
Trvanie výstavy: do 24. novembra 2019
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Zapojte sa do klubovej činnosti seniorov
Vážení seniori sídliska Ťahanoviec,

prihováram sa Vám ako jeden z Vás s úprimným pozvaním k spolupráci
v Klube Seniorov na našom sídlisku Ťahanovce. Od 1. marca 2019 fun-
guje v mestskej časti vynovený Klub Seniorov sídliska Ťahanovce.
Stretávame sa každý štvrtok od 9. do 18. hodiny. Naši členovia v klube
cvičia, hrajú karty, spoločenské hry, spievajú a komunikujú medzi
sebou. V klube usporadúvame najmä v zimnom období prednášky
o zdraví, ale aj aktuálne informácie. V súčasnosti sa zameriavame
na poznávanie Slovenska, slovenských kúpeľov a hradov. V jarnom
a letnom období sme sa rozhodli pre blízku, ale aj vzdialenejšiu turistiku.
Plánujeme čo najviac využívať a užívať náš lesopark. V lete plánujeme
uskutočniť zájazd na termálne kúpalisko do Maďarska, aj trojdňový
kultúrno-vzdelávací pobyt v rekreačnom stredisku na Sigorde pri
Prešove. Naši členovia sa aktívne venujú športu (petang, šípky, bow -
ling a stolný tenis). Počas celého roka spolupracujeme aj s ostatnými
mestskými klubmi a s neziskovou organizáciou pre riadenie senior -
ských  klubov pri Magistráte mesta Košice. Počas roka sa naši členovia
zúčastňujú celomestských osláv MDŽ, mesiaca úcty k starším a kul -
túrnych i športových podujatí v spoločenskom pavilóne na Terase.
V rámci spoznávania sa seniorov v Košiciach postupne navštevujeme
a spoznávame jednotlivé mestské časti a ich kultúrne, športové a iné
zaujímavosti. Na klubovú činnosť nám finančne prispieva mestská časť
a členské príspevky. Od marca tohto roku 2019 sa vedenie mestskej
časti najmä starosta Miloš Ihnát pravidelne a podľa pozvánky
zúčastňuje našich stretnutí. Pod jeho vedením sme získali väčšiu ak-
ceptáciu a pridelenie pravidelného miesta na stretnutie v kultúrnom
stredisku mestskej časti. Starosta zvýšené úsilie venuje aj získaniu
nových priestorov pre denné centrum v našej mestskej časti. 

Vážení seniori, občania - Vy, ktorí máte záujem a spĺňate naše
kritériá, príďte medzi nás a využívajte svoje schopnosti nielen pre seba,
ale aj pre nás ostatných, pre zlepšenie života na našom sídlisku.
Na spoluprácu s Vami sa teší: 

PaedDr. Mgr. Jozef Ivan
Predseda Klubu Seniorov

Foto: Miroslav Janitor

Čítate deťom knižky?
Vraj by sme svojim deťom mali čítať každý deň aspoň 20

minút. Ruku na srdce: kto z nás sleduje čas strávený čítaním
svojim deťom? Mnohí čítanie kníh zo svojho života úplne
vylúčili, pretože kniha si vyžaduje pokoj, pohodu a veľa času.
A ten dnes vo všeobecnosti každému chýba.

Mali by sme si ho však nájsť, lebo knihy podporujú tvorivosť,
kreativitu, naučia vaše deti správne a čisto sa vyjadrovať, mať
bohatšiu slovnú zásobu a v konečnom dôsledku byť  šťastnejšie.
Čítanie kníh podporujú mnohé podujatia, ktoré organizujú
knižnice – je to napríklad Celé Slovensko číta deťom, do ktorého
sa zapájajú mnohé významné osobnosti z celého Slovenska. 

U nás v pondelok 3. júna 2019 deťom v knižnici na ZŠ Bruselská
čítali aj starosta mestskej časti Miloš Ihnát a prednostka miest-
neho úradu Beáta Zemková. Mesiac dozadu, 11. 4. 2019 Knižnica
pre mládež pri ZŠ Belehradská zorganizovala večerníčkové čítanie
pre najmladších školákov. Toto podujatie bolo venované Dňu
ľudovej rozprávky a Pavlovi Dobšinskému. Rozprávky deťom čítali
rodičia a starí rodičia, deti navyše súťažili – lúštili tajničku,
v ktorej sa dozvedeli, ako prezývali Pavla Dobšinského, po roz -
právke o Popoluške nechýbalo ani triedenie hrachu, šošovice a fazule.
Namiesto skúšania stratenej črievičky deti súťažili vo via zaní
šnúrok na makete topánky, ktorú si mohli nechať na pamiatku.

Agi Halásová, Janka Rajňáková
Foto: archív ZŠ Belehradská, archív ZŠ Bruselská

Príjem inzercie

V prípade záujmu o inzerovanie 
v Ťahanovských novinách

kontaktujte nás na: 055/636 04 30
noviny@tahanovce.sk
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Mestská časť oceňovala výnimočných
Sídlisko Ťahanovce, to sú najmä ľudia. Ľudia, ktorí tu žijú, stretá-

vajú sa cestou do práce, do školy alebo pri trávení voľného času. Žijú
vedľa seba. My všetci tvoríme našu mestskú časť, podieľame sa na jej
prítomnosti a tvoríme jej budúcnosť. 

Medzi nami sú však aj ľudia výnimoční, aktivity ktorých prinášajú
všetkým osoh, reprezentujú nás a pomáhajú nám tam, kde je dosah
spoločnosti nepostačujúci alebo rovno chýba. Každé jedno mesto,
či obec, má takýchto ľudí. Sme na nich hrdí a túto hrdosť prejavu-
jeme každoročne odovzdávaním verejných vyznamenaní a ocenení,
ktoré udeľuje miestne zastupiteľstvo mestskej časti a starosta
mestskej časti.

Cenu mestskej časti si tohto roku z rúk starostu mestskej časti
prevzali: 

Kolektív basketbalového klubu CBK Minibuseuropa Košice-
Ťahanovce – za vynikajúce športové výsledky a šírenie dobrého
mena mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na Slovensku
i v zahraničí. Počas prvého júnového víkendu pridali basketbalistky
z CBK k svojim doterajším úspechom piaty majstrovský titul.

PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. – za osobný podiel
na rozvoji a propagácii mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce,
za významné výsledky vo vedeckej oblasti a vo verejnoprospešnej
činnosti.

Kamil Lazur, Peter Kentoš – obaja za mnohonásobné bez prís -
pevkové darcovstvo krvi a záchranu života. Títo darcovia pomohli
svojou krvou pacientom už viac ako stokrát.

Cena starostu bola udelená Richardovi Turymu – za vynikajúce
športové výsledky a reprezentáciu mestskej časti i mesta Košice
na medzinárodných podujatiach. 

Plaketa starostu bola odovzdaná Ing. Karolovi Labašovi –
za mimoriadny aktívny občiansky postoj vo vzťahu k mestskej časti
a za dlhoročné zásluhy v rozvoji rekreačného športu v mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Ing. Martinovi Matyasekovi, Jarmile Repčíkovej - obom
za dlhoročnú prácu v miestnej samospráve a Stanislavovi Juračovi
– za mimoriadny občiansky a podnikateľský postoj vo vzťahu
k mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Ceny 4. mája 2019 odovzdali starosta MČ Miloš Ihnát, zástupca
starostu Miroslav Janitor, členka Miestnej rady poslankyňa Eva
Zummerová a prednostka MÚ Beáta Zemková. Úctu laureátom svo-
jou osobnou účasťou prejavili členovia Miestnej rady - poslankyňa
Mária Horváthová a poslanec Jozef Figeľ, predseda komisie pre
udeľovanie verejných uznaní a vyznamenaní poslanec Stanislav
Šimko, poslanec miestneho zastupiteľstva Štefan Bereš a samo -
zrejme príbuzní a blízki ocenených. 

O príjemnú atmosféru sa postarali žiačky Základnej umeleckej
školy Márie Hemerkovej pod vedením učiteliek Daniely Popovičovej
a Boženy Wukstovej. Súčasťou slávnostného dňa bola vernisáž
výstavy fotografií zo súťaže Moje sídlisko, ktorú hosťom predstavil
Miroslav Krbaťa z CVČ. 

Janka Rajňáková
foto: Miroslav Krbaťa

Náš cieľ je rozkvitnuté sídlisko
Vedenie našej mestskej časti a vedenie Správy mestskej zelene

začiatkom júna (6.6.2019) prešli celé sídlisko, aby zhodnotili úroveň
starostlivosti o zeleň. Starosta mestskej časti sa netají tým, že by
bol rád, keby v lete sídlisko Ťahanovce rozkvitlo. „Samospráva
v tomto období robí maximum, aby presvedčila obyvateľov, samo-
správy domov i podnikateľov, aby vysádzali v okolí kvety, aby sa starali
o prídomovú zeleň, aby zasielali námety, ako rozkvitnúť sídlisko.
Zverejnili sme aj nápad lúčnych porastov a máme na to od ľudí
kladné ohlasy.“ 

Po spoločnej prechádzke s námestníčkou SMZ Martou Popríkovou
a po vzájomnom rozhovore vyslovil nádej, že sa to podarí. „Vytýčili
sme si ciele a veríme, že spolupráca sa bude len zlepšovať. Cestou
sme navštívili jednu z najkrajších lokalít, ktorú si pod svoju ochranu
vzali obyvatelia Viedenskej ulice manželia Popyčovci a s láskou sa
o skalku starajú. V lete sa opäť uskutoční súťaž o najkrajšiu pred -
záhradku, do ktorej sa budú môcť prihlásiť obyvatelia i domové
samosprávy. Urobíme tiež analýzu záujmu starostlivosti o priblo -
kovú zeleň”, uviedol starosta Miloš Ihnát.

Beáta Zemková
Foto: archív mestskej časti
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DOPRAVÁČIK 2019
IV. ročník dopravnej súťaže materských

škôl na sídlisku Ťahanovce

Už štvrtý raz sa na sídlisku Ťahanovce konala súťaž s názvom
Dopraváčik, ktorú každoročne s radosťou pripravujú a realizujú učiteľky
a personál Materskej školy na Juhoslovanskej ulici 4 v Košiciach.
Dopravné ihrisko a školský dvor bol 15. mája plný súťažiacich detí.
Pri súťažných disciplínach spolupracovali príslušníci Policajného zboru
SR z obvodného oddelenia PZ Košice – Ťahanovce. 

Za každú z ôsmich materských škôl zo sídliska a obce Ťahanovce
súťažilo šesťčlenné družstvo predškolákov. Deti si precvičili svoje
zručnosti pri slalome na kolobežke, jazde na bicykli, vyskúšali sme ich
zo znalostí dopravných značiek a základných pravidiel správania sa
chodcov a cyklistov v doprave. Deti správne pomenovali dopravné
prostriedky, poznali bezpečnostné prvky a výbavu cyklistu. 

Počas celej súťaže ich povzbudzovali pani učiteľky a diváci. Napriek
veternému počasiu si všetci zúčastnení súťaž užili a tešili sa na každú
disciplínu. Odmenou im bola spoločná radosť z príjemne prežitého
dopoludnia a ceny s dopravnou tematikou pre materskú školu aj pre
súťažiacich, ktoré boli zakúpené vďaka finančnému príspevku mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce.

Pri rozlúčke boli všetky deti pochválené za skvelé vedomosti a zručnosti
v dopravnej tematike, boli pozvané na využívanie dopravného ihriska
a pravdaže aj na nasledujúci ročník dopravnej súťaže

Ing. Marcela Šterbáková
riaditeľka MŠ Juhoslovanská 4
Foto: archív MŠ Juhoslovanská

Ušká plné príbehov 

Zúčastnili sme v máji zážitkového čítania pre deti materských
škôl, ktoré v rámci projektu Ušká plné príbehov pripravilo skvelé
občianske združenie ÚLET. Po prečítaní časti milej knižky VEĽKÉ
DOBRODRUŽSTVO MALÉHO PSÍKA, na ktorú deti výborne
reagovali, sme prešli k našej časti besedy už s našou šikulkou
Paťkou a s jej úžasne vyrovnaným milovníkom detí - ridgebackom
Aslanom.

Materská škola Budapeštianska 1 bola pre nás jedna z tých naj -
lepších! Nie len vďaka úžasným deťom, ale hlavne vďaka skvelému
vedeniu, ktoré učí drobcov k zodpovednému postoju a láske voči
zvieratkám. 

Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tohto geniálneho nápadu.

Útulok UVP
Foto: archív MŠ Budapeštianska 1
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Chystáme pre vás:

22. jún 2019 – VATRIČKA - zábavné popoludňajšie podujatie s historickou bitkou, hudbou, spevom, 
gulášom, opekaním a záverečnou vatrou. 

Miesto:  Lesopark – stará strelnica

22. jún 2019 – SÚŤAŽ V SKATINGU – podujatie pre fanúšikov skatingu – obnovenie fungovania 
Skateparku v časti ŠA na Bruselskej ulici

Miesto:  Športový areál na Bruselskej ulici

22. jún 2019 – BODY FIT DAY – športové popoludnie pre ženy (i mužov) s jógou, pilatesom a ďalšími
cvičeniami na utuženie zdravia i kondície 

Miesto:  Športový areál Olympia na Čínskej ulici

28. jún 2019 – VESMÍRNE DIVADLO – podujatie pre žiakov základných škôl ako darček za celoročnú
prácu v škole

Miesto:  Telocvičňa ZŠ Belehradská 21

1. júl 2019 – GRAFFITI SHOW – celodenná akcia výtvarníkov, ktorí realizujú obrazy formou graffiti
Miesto:  Oporný múr pod Aténskou ulicou

9. júl 2019 – PETANGOVÁ OLYMPIÁDA – ďalší zo série turnajov v rámci Olympiády v petangu pre
seniorov a širokú verejnosť

Miesto:  Športový areál na Čínskej ulici

27. júl 2019 – PRÁZDNINOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ PRE DETI – pre mladých futbalistov, ktorí trávia 
prázdniny doma na sídlisku

Miesto:  Športový areál na Bruselskej ulici

7. september 2019 – ŤAHANOVSKÝ KOTLÍKOVÝ GULÁŠ - Súťaž vo varení gulášu pre prihlásené 
družstvá

Miesto: Športový areál Olympia na Čínskej ulici

7. september 2019 – ŠPORTOVÝ DEŇ RODÍN – športové podujatie pre rodiny so zaujímavými 
športovými disciplínami

Miesto:  Športový areál Olympia na Čínskej ulici

14. september 2019 – KING OF OLYMPIA – súťaž vo workoute
Miesto:  Športový areál Olympia na Čínskej ulici

17. september 2019 – MAJSTROVSTVÁ SR V NOHEJBALE – majstrovský turnaj v obľúbenom športe
Miesto:  Športový areál na Bruselskej ulici

redakcia



život na sídlisku 11

Výzva obyvateľom sídliska
Vážení Ťahanovčania,

vzhľadom na zatiaľ neriešiteľnú situáciu v doprave Vás vedenie
mestskej časti žiada o jazdu a parkovanie na území mestskej časti
rešpektujúc prejazdnosť komunikácií, prechodnosť chodníkov s pri -
hliadnutím na bezpečnosť chodcov, hlavne školopo vinných detí.
Sídlisko je plochou malé a vnútorné komunikácie boli pôvodne
určené len pre chodcov. Buďme k sebe ohľaduplní a správajme sa
aj voči sebe navzájom s rešpektom, aby nedochádzalo k tragickým
udalostiam, ako sú úmrtia pre neprístupnosť záchrannej zložky, či
požiar 13-tich vozidiel, ktorého sme boli svedkami pred nedávnom.
Vedenie samosprávy i samotný starosta ubezpečuje, že robí všetko
preto, aby sa situácia riešila a vyriešila. 

-redakcia-
Foto: archív mestskej časti

Záujem o toto územie má mesto Košice, ktoré ho ponúka ako zá-
menu za pozemky na Slaneckej ceste - sidlisko nad Jazerom. „My
máme spracovaný kompletný projektový zámer europarku
(fontána, park aj amfiteáter). Potenciálny investor tu chce
namiesto europarku a zelene postaviť Fresh. Je našou po vin- 
nosťou o toto územie s biokoridorom zabojovať a dosiahnuť
dohodu s mestom, aby mesto rešpektovalo nelichotivú situáciu
s pozemkami a skôr naše sídlisko podporilo v rozvoji a nie
ho týmto spôsobom udupalo“, vyjadril svoje znepokojenie
štatutár Miloš Ihnát. 
Prebehlo rokovanie s mestom.

Na spoločnom rokovaní sa 5. júna 2019 stretol starosta s vicepri -
mátorom Košíc Marcelom Gibódom. Viceprimátor netajil, že ho
exis tencia projektu, ktorý stál niekoľko tisíc eur, prekvapila, pretože
cieľom jeho návštevy bolo presvedčiť mestskú časť, aby ustúpila
zo svojich zámerov europarku v prospech výstavby Freshu na tomto
území. V ponuke dokonca odznel aj návrh na vybudovanie multi -
funkčného ihriska na streche supermarketu. 

Starosta vo svojom vyjadrení dal jasne najavo, že mestská časť
v tejto veci neustúpi a bude sa zasadzovať za zachovanie biokoridoru,
ktorý má pre najhustejšie osídlenú mestskú časť existenčný význam.
Miloš Ihnát zároveň poukázal na možnosť zámeny pozemkov mesta
v iných lokalitách a navrhol mestu, aby pre doriešenie Slaneckej
cesty hľadalo iné alternatívy.

Janka Rajňáková

Ťahanovčania opäť bojujú o zeleň na sídlisku
Len nedávno sa podarilo obyvateľom sídliska odvrátiť hrozbu

zániku lesoparku, ktorý je dôležitým ekologickým i rekreačným
prvkom v mestskej časti, a už máme v mediálnom priestore boj
o ďalší pozemok, ktorý je zhodou okolností vo vlastníctve mesta
a samospráva má právo rozhodovať o jeho využití. Už v minulých
volebných obdobiach sa priestor nad Európskou triedou plánoval
na zriadenie europarku, oddychovej zóny pre obyvateľov sídliska,
ktoré vďaka hustote obytných domov na km2 trpí nedostatkom
parkov a zelených plôch . Projekt za niekoľko tisíc eur ale zatiaľ leží
v šuflíku, pretože získať zdroje na jeho realizáciu nie je jednoduché
a z rozpočtu mestskej časti je táto investícia nerealizovateľná.
Aká je súčasná situácia vo vzťahu k pozemku nad Európskou
triedou?

obr. Mapa prejednávanej lokality

Šachový turnaj mestskej časti
Šachový turnaj má na sídlisku Ťahanovce dlhoročnú tradíciu. Dňa

13. apríla 2019 sa konal jeho ďalší ročník. V KS na Budapeštianskej
ulici sa zišli šachisti z Košíc i širokého okolia. Turnaj otvoril starosta
mestskej časti Miloš Ihnát, poprial súťažiacim zdarný priebeh a veľa
úspechov. Celkovo 28 šachistov súťažilo v dvoch vekových kategó -
riách - mládež a dospelí. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl,
tempom hry 2x20 min. alebo 2x15 min. +2s /ťah. Hralo sa podľa pra-
vidiel FIDE pre rapid šach. Turnaj menežoval Imrich Jurčišin - špor-
tovo-technický tajomník Košického šachového zväzu.

V kategórii dospelých zvíťazil Ján Petrovský z Podbrezovej, víťazom
mládežníckej kategórie a v celkovom poradí druhým najlepším hráčom
turnaja bol siedmak Ján Alexander Gréč z Fiľakova. Z Ťahanovčanov
bol najúspešnejší Gerard Tressa, ktorý skončil v kategórii dospelých
tretí.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti
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CBK získali piaty majstrovský titul za sebou
Na košickom Sídlisku Ťahanovce sa v prvý júnový víkend uskutočnili

majstrovstvá Slovenska basketbalistiek do 14 rokov, ktoré usporia -
dal domáci klub CBK Minibuseuropa Košice-Ťahanovce. Šesť
najlepších tímov, ktoré si vybojovali účasť na finálovom turnaji,
sa stretlo systémom každý s každým.

Domáci CBK potvrdil svoju suverenitu medzi dievčatami s ročníkom
narodenia 2005 a mladšie, keď zaknihoval už piaty titul v sérii.

„Navyše ma teší aj fakt, že v tejto kategórii sme s týmto druž -
stvom neprehrali na Slovensku už päť rokov. Z pohľadu finálového
turnaja bol pre nás dôležitý prvý deň, keď sme v piatok zdolali
Trnavu i Young Angels Košice - dvoch našich najväčších rivalov.
Mám radosť aj z toho, že sme organizačne zvládli šampionát na jed-
notku a všetci si ho po tejto stránke veľmi pochvaľovali,“ povedala
trénerka a prezidentka CBK v jednej osobe Vladimíra Daňková.

Zdroj: Korzár Košice
Foto: Miroslav Krbaťa

Na svoje si prídu už aj florbalisti
Od júna slúži mládeži nové florbalové ihrisko. V športovom areáli

mestskej časti na Bruselskej ulici sa ho podarilo zrealizovať za-
kúpením špeciálnych mantinelov a vymaľovaním čiar na časti
betónovej plochy na bývalom skatparku. Časť plochy sa skaterom
zachovala. Realizáciu ihriska mal na starosti zástupca starostu
Miroslav Janitor, ktorý chlapcom plochu s radosťou odovzdal.
Môžete si prísť zahrať florbal aj vy, ihrisko vám bude celé leto k dis-
pozícii.

-raj-
Foto: archív mestskej časti

Športová Olympiáda na ZŠ Belehradská 21
Piatok 31. 5. 2019 sa niesol športovým areálom ZŠ Belehradská

21 detský smiech, krik a veselá hudba. Rada rodičov sa rozhodla
zorganizovať športový deň pre všetkých žiakov a započať tak novú tra -
díciu organizácie detskej športovej olympiády na Sídlisku Ťahanovce. 

Na úvod žiaci nastúpili s vopred pripravenými triednymi vlajkami,
ktoré si sami navrhli. Hýrili kreatívnymi nápadmi a farebnosťou.
Po príhovore pani riaditeľky Evy Kaškovej a pána starostu MČ Miloša
Ihnáta sa žiaci pustili do súťaženia v jednotlivých športových
disciplínach. Nechýbalo športové nasadenie a srdečné povzbudzo-
vanie. Deň plný športu mal aj výchovný efekt, nakoľko tímové
disciplíny ešte viac utužili žiacke kolektívy a naučili ich vzájomne
kooperovať. Objavili sa nové športové talenty, s ktorými budú
vyučujúci telesnej výchovy naďalej pracovať a posúvať ich výkony. 

V závere organizátori vyhodnotili jednotlivé disciplíny,  vyhlásili
víťazov a v zastúpení pána Mareka Fedoročka odovzdali 192 medailí
a 45 víťazných pohárov. Ten najväčší, pre absolútneho víťaza
olympiády získala 2. B trieda. Triedna učiteľka víťaznej triedy pani
Somošová vyzdvihla hlavne športového a tímového ducha triedy
a skonštatovala, že do súťaží sa zapojila takmer celá trieda. Myslí
si, že celkové víťazstvo je zaslúžené a o rok sa pokúsia o putovný
pohár pre najlepšiu triedu zabojovať opäť. Pri pohľade do natešených
očí žiakov a ich šťastných úsmevov na tvári sme však víťazmi boli
všetci, ktorí sme tento deň strávili spoločne. 

Organizátori zvládli podujatia na absolútne profesionálnej úrovni,
za čo im vedenie školy v mene svojich žiakov srdečne ďakuje.

Mária Horváthová, zástupkyňa RŠ
Foto: archív školy

Upozornenie!
V mesiacoch jún a júl vykonáva slovenská nezávislá výskumná

spoločnosť MEDIAN SK prestížny medzinárodný prieskum s názvom
Vaše práva – povedzte nám, čo je pre vás dôležité!

Výskum má za cieľ zhromaždiť informácie o skúsenostiach a ná-
zoroch ľudí týkajúcich sa základných ľudských práv. Aby sa získal
reprezentatívny obraz za celé Slovensko, je dôležité pýtať sa členov
náhodne vybraných domácností. Anketári navštívia niektoré domác-
nosti aj v našej mestskej časti, výskum je formou pohovoru a dotazníka.
Odpovede sú úplne anonymné, všetky údaje budú použité len v rámci
súhrnných údajov a je vylúčené akékoľvek zneužitie osobných infor-
mácií. 

Agentúra MEDIAN SK
tel. č.: +421 914 111 173


