
ŤAHANOVSKÉ 2/2021
Štvrťročník MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce Ročník XVIII Jún 2021

nov
iny

Mimoriadne zasadnutie
zastupiteľstva

Dôvodom je problém kriminality
v mestskej časti.

ZŠ Belehradská
oslávila tridsiatku

Úspešná ZŠ na Belehradskej ulici 
oslávila jubileum.

Hrozí nám ekologická
katastrofa?

Potrebné informácie pre obyvateľov
o triedení odpadu.4 72

Na neisto,
len zopár plachých viet.

„Povedz mi, dieťa,
kto vymyslel kvet!
Povedz mi kvietok,
kto vymyslel dieťa!

Máte sa radi od počiatku
sveta…“

Milan Rúfus - Deti a kvety

Pomôžte mestskej časti v boji
za usporiadanie pozemkov.
Podporte iniciatívu svojím

podpisom.
Bližšie informácie na str. 6.
Elektronickú verziu petície
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Aprílové zasadnutie miestneho
zastupiteľstva v znamení ODEKO

Hlavnými bodmi programu aprílového rokovania miest-
neho zastupiteľstva bola 1. zmena programového rozpočtu,
schválenie laureátov Ceny mestskej časti na rok 2021,
najväčšia pozornosť však bola venovaná sporu so spo -
ločnosťou ODEKO Družstvo o pozemky na Berlínskej ulici.

Na 20. zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktoré bolo 21. apríla,
poslanci schválili 1. zmenu rozpočtu, prostredníctvom ktorej bola
časť finančných prostriedkov presunutá na dobro voľnícke aktivity.
Mestskej časti sa totiž podarilo nadviazať spoluprácu s dobro -
voľníckymi skupinami mladých (Trash heroes Košice, Save Nature
By Civas), ktoré sú významnými pomocníkmi pri očiste prírod-
ného prostredia v okolí obytného súboru. Miestny úrad využíva
dobrovoľnícku činnosť aj na administratívne potreby. Aj keď ide
o aktivity, ktoré sú vykonávané ako dobrovoľnícke, je potrebné
pokryť nemzdové náklady na tieto činnosti. Súčasťou rozpočtovej
zmeny bolo aj schválenie finančných prostriedkov na projekt
a rea lizáciu rozšírenia parkoviska na Havanskej 3 o polovegetačné
tvárnice. Miestne zastupiteľstvo ďalej schválilo udelenie cien
mestskej časti pre rok 2021 a prenájom pozemku za podmienok
hodných osobitného zreteľa na vybudovanie parkovacích miest
pri INMEDII.

Najdlhšia diskusia však prebiehala pri prejednávaní sporov
s družstvom ODEKO, ktorého zástupca Ing. Uhrín prijal pozvanie
na zasadnutie a prejavil ochotu dohodnúť sa. Za problematický
však uviedol vzťah s mestom Košice, ktoré sa vyhýba spoločnému
rokovaniu. Výsledkom niekoľkohodinovej diskusie bolo prijatie
štyroch uznesení, ktorými poslanci informácie o aktuálnej
situácii na Berlínskej ulici vzali na vedomie, odporučili rokovať
so spo loč nosťou ODEKO Družstvo o možnosti odkúpenia po -
zemkov vo vlastníctve spoločnosti ODEKO Družstvo pod stavbou
parkovacích plôch z vegetačných tvárnic a pozemkov pod
plochami kontajnerovísk za cenu stanovenú znaleckým posud-
kom, odpo ručili rokovať o vlastníckych právach k polovegetačným
tvárniciam na Berlínskej ulici a o prípadnej zámene po zem -
kov s pozemkami na Pekinskej ulici. 

Uznesenie odporúčajúce rokovať so spoločnosťou ODEKO
Družstvo o možnosti výstavby parkovacieho domu vo dvore
Berlínska podľa pôvodného, resp. upraveného projektového
návrhu (cca 350 parkovacích miest) poslanci neschválili.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti

2 samospráva

Miestni poslanci si v máji vyžiadali 
mimoriadne zasadnutie

Problém kriminality v mestskej časti vyhodnotili iniciátori
mimoriadneho zvolania zastupiteľstva ako nanajvýš akútny,
vyžadujúci vytvorenie občianskych hliadok dohliadajúcich
na poriadok v mestskej časti. Občianske hliadky by mali byť
pomocníkom policajných zložiek, ktoré bezpečnosť a po -
riadok na sídlisku Ťahanovce zabezpečujú.

V utorok 18. 5. 2021 mimoriadne zasadlo miestne zastupiteľstvo.
Zvolané bolo na základe žiadosti piatich poslancov - Martina
Cupera, Miroslava Janitora, Juraja Mazáka, Miroslava Špaka
a Branislava Juru. Zaoberalo sa iniciatívou poslanca Cupera
nadviazať spoluprácu s občianskym združením Auxiliary Police
Slovakia o dobrovoľnej činnosti občianskych hliadok v mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce a jej intraviláne za účelom
zvýšenia verejnej bezpečnosti.

Po vystúpení navrhovateľa, zástupcov policajných zložiek,
občianskeho združenia i mesta Košice a po širšej diskusii sa
poslanci hlasovaním rozhodli tento bod rokovania prerušiť
a poskytnúť navrhovateľovi spracovať ucelenejšiu koncepciu fun-
govania občianskych hliadok v mestskej časti.
„Ako občana sídliska sa ma úzko dotýkajú všetky problémy spojené
s verejnou bezpečnosťou“, vyjadril svoj osobný dôvod venovať sa
tejto problematike predkladateľ Martin Cuper. „Občianske hliadky
sú veľmi citlivou témou, no vzhľadom k posledným udalostiam som
presvedčený, že činnosť občianskeho združenia pomôže skvalitniť
verejný život občanov po všetkých stránkach. Na mimoriadne
zvolanom zastupiteľstve sa mi nepodarilo presvedčiť kolegov
o priaznivých dopadoch na verejnú bezpečnosť prostredníctvom
realizácie občianskych hliadok, no pevne verím, že v júni táto
myšlienka bude skutočnosťou“, dodal predkladateľ návrhu.

„Dôvod konania poslanca Šimka, ktorý navrhol prerušiť rokovanie
v bode Občianske hliadky, mi zatiaľ nie je známy, nakoľko
predkladateľ poslanec Cuper splnil všetky postupy a otázky bol
ochotný pred hlasovaním zodpovedať. Aj keby sme mali konanie alebo
zameranie hliadok meniť týždenne, prvý krok k väčšej bezpečnosti
a čistote treba každopádne urobiť. Atrapy kamier či výstražné zvuky
vedia pomôcť pri plašení zveri, no podceňovať aj naďalej situáciu už
naozaj nie je namieste“, okomentoval hlasovanie poslanec
Miroslav Špak.

Poslanec Branislav Jura vníma fungovanie občianskych hliadok
pozitívne, ale podľa neho je ich využiteľnosť a efektívnosť skôr
v malých obciach alebo uzavretých komunitách. S rozlohou, akú
má sídlisko Ťahanovce, nevidí využiteľnosť a efektivitu občianskej
hliadky v počte 2 ľudí, ktorí sa prechádzajú po sídlisku bez akých -
koľvek právomocí. „Je pravda, že je to dobrovoľné bez finančnej
odmeny, ale občianske združenie, ktoré by to zastrešovalo, by určite
žiadalo dotácie od mestskej časti na ošatenie a podobne, ktoré by išli
z nášho rozpočtu“, uviedol Branislav Jura.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti
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Na Slovensku skončilo historicky 
prvé elektronické sčítanie obyvateľov. 

Prvé veľké sčítanie všetkých obyvateľov sa na území
Slovenska usku točnilo už v 18. storočí. V histórii samostat-
ného Slovenska sa prvé sčítanie realizovalo v roku 2001
a to Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Náročný byrokratický proces sa tohto roku posunul do on-
line sveta. Práve toto riešenie je podľa odborníkov nielen
ekologické, ale aj rýchle a presné.

Ako sme sa sčítavali.
Samotnému elektronickému sčítaniu obyvateľov predchádzalov elektro -
nické sčítanie domov a bytov, ktoré realizovali obce a mestá na sklonku
predchádzajúceho roku. Sídlisko Ťahanovce v ňom bolo veľmi úspešné.
Pracovníci miestneho úradu, ktorí sčítanie realizovali, preto rovnako verili
aj všetkým obyvateľom mestskej časti, že svojím zodpovedným prístupom
výsledok sčítania obyvateľov upravia na čo najvyššie hodnoty. 

Ako to celé prebiehalo.
Od polovice februára do konca marca sa každý občan mohol elektronicky
sčítať sám v pohodlí svojho domova. Stačil mu k tomu počítač alebo mobil.
Maloleté deti sčítavali rodičia, starkým, ktorí sa s elektronikou veľmi neka-
marátia, pomohli deti alebo vnúčatá. Od apríla už samosčítanie nebolo
možné. Štatistický úrad však počítal aj s tým, že sa nie každému tento úkon
v stanovenom čase podarí. Umožnil preto obciam a mestám (aj mestským
častiam) takzvané dosčítavanie, ktoré bolo sprostredkované buď na kon-
taktných miestach s pomocou stacionárnych sčítacích asistentov, alebo
prostredníctvom mobilných sčítacích asistentov, ktorí navštívili občana
doma. Dosčítavanie trvalo od mája do polovice júna. Podľa sledovania
výsledkov sa dá konštatovať, že malo svoj význam, nakoľko mnoho rodičov
v riadnom termíne nesčítalo svoje deti samostatne, sčítali sa oneskorenci
i zábudlivci a bolo umožnené sčítať sa aj tým, ktorí nemali žiadnu možnosť
elektronického samosčítania. Podľa neoficiálneho výsledku sa v mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce sčítalo vyše 90 percent obyvateľov.

Údaj o počte obyvateľov na základe spracovania výsledkov sčítania
v roku 2021 bude v nasledujúcich rokoch záväzným základom
pre rozdeľovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam
a mestám.

Starosta mestskej časti vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým,
ktorí sa sčítania obyvateľov zúčastnili a splnili si tak svoju zákonnú
povinnosť. 

Pochvalu si zaslúžia aj  koordinátorka celého sčítania na sídlisku
Ing. Andrea Levická a celý pracovný tím, ktorý sčítanie obyvateľov
realizoval. Janka Rajňáková

Foto: archív mestskej časti

Čo sa dialo v mestskej časti v apríli a v máji

Príjem inzercie
V prípade záujmu o inzerovanie v Ťahanovských novinách

kontaktujte nás na: 055/636 04 30, noviny@tahanovce.sk

Asfaltovanie komunikácií (mesto Košice)

Čistenie rigolov v spolupráci s Arcidiecéznou charitou

Odstraňovanie vrakov v súčinnosti s mestskou políciou

Očista verejných priestorov (dobrovoľníci a dobrovoľnícke organizácie
v súčinnosti s mestskou časťou Košice-Sídlisko Ťahanovce)

Foto: archív mestskej časti

... ďalšie aktivity na rozvoji a zveľadení sídliska Ťahanovce.



4 zo života mestskej časti

Deň detí s maskotmi
Strasti pandemického roka, ktoré si odniesli malé i veľké

deti, keď nemohli chodiť von, keď nemohli bez rúška do školy
či škôlky, keď im chýbali kamaráti i detské ihriská a naopak
museli stráviť hodiny za počítačom, aby sa mohli vzdelávať,
sa vedenie mestskej časti snažilo aspoň trošku nahradiť pri
príležitosti ich sviatku zorganizovaním stretávky s obľú be -
nými rozprávkovými postavičkami Mickey a Minnie.

Že tieto rozprávkové postavičky majú deti rady, bolo vidno od prvej
chvíle. V rytme veselých pesničiek hopsali, tancovali a spievali
a hlavne, všetky mali tváričky rozžiarené úsmevom.  

A presne o to šlo celému tímu organizátorov, ktorý pre deti tieto
príjemné chvíle v pasáži pripravil. No a vďaka sponzorom - spoloč -
nostiam Metro, Klas, Fresh a Inmedia, sa mohli deti tešiť aj z balíčkov
plných sladkostí, ktorými maskoti malých speváčikov i tanečníkov
obdarovali.

Deň detí bol v tomto roku síce netradičný, pretože je stále potrebné
dodržiavať protiepidemické opatrenia, ale v dobrej nálade neza-
ostával za tými minulými. 

Bol krásny a veselý. Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti 

ZŠ Belehradská oslávila tridsiatku
Úspešná ťahanovská základná škola na Belehradskej ulici

oslávila svoju tridsiatku kvôli pandémii menej okázalo, ale
o to originálnej šie. Svojej škole blahoželali žiaci básničkami,
výtvarnými dielami, nástenkami...do príprav sa zapojil azda
každý. Škole k tridsiatke zablahoželala aj jej súčasná riaditeľka
Mgr. Mária Horváthová.

Slová tohto velikána v plnej miere vystihujú dôležitosť a vážnosť
školy ako inštitúcie pre vzdelávanie, ktoré je už od pradávna
súčasťou ľudstva. Tá naša Základná škola Belehradská 21 oslávila
15. apríla 2021 tridsať rokov od svojho vzniku.  

Každé jubileum je príležitosťou na stretnutia, spomienky, či bi-
lancovanie dosiahnutých výsledkov. 30 rokov v dejinách je iba
zlomok času. 30 rokov v spoločnosti môže byť významným ob-
dobím. V živote človeka je to stredný vek, ktorý predstavuje obdobie
istoty, múdrosti a získaných skúseností. Škola však vekom nestarne.
Čerpá silu z tradícií a poznatkov, ktoré tu zanechali pedagógovia.
Stále noví žiaci ju robia mladou, pestrou a neustále sa rozvíjajúcou.

Písal sa 15. apríl 1991, keď Základná škola Belehradská 21 otvo-
rila svoje brány a privítala prvých žiakov a už 30 rokov stojí na pevných
základoch. Počas tridsiatich rokov v škole pôsobilo množstvo peda -
gogických aj nepedagogických zamestnancov, ktorí tu zanechali kus
svojho života. V laviciach sedeli stovky žiakov, ktorí tu prežili
nezabudnuteľné chvíle svojho detstva. 

Želám si, aby v duchu tradícií aj naďalej kráčala k ďalším úspe-
chom a výzvam.

S úctou a uznaním ďakujem všetkým bývalým pedagogickým a ne -
pedagogickým zamestnancom a žiakom, ktorí písali stránky histórie
našej školy. Moja úcta a poďakovanie patrí aj všetkým mojim
kolegom, s ktorými sa v škole stretávame v súčasnosti.

Ďakujem všetkým za podporu, spoluprácu a šírenie dobrého
mena našej školy. Za vytváranie dobrých podmienok a priaznivej
klímy pre výchovu a vzdelávanie našich žiakov. 

Som presvedčená, že Základná škola Belehradská 21 bude aj
v budúcnosti vychovávať a formovať ďalšie a ďalšie generácie žiakov
dobre pripravených na svoj profesijný, ale aj osobný život. 

Nuž a čo zaželať našej školičke na záver? Predovšetkým aby bola: 

• škola, ktorá poskytuje kvalitnú výchovu a vzdelávanie 
• škola, ktorá realizuje a presadzuje tvorivé, humánne formy

a metódy vyučovania a mimoškolskej činnosti
• škola, ktorá poskytuje žiakom estetické pracovné prostredie
• škola, ktorá využíva prvky zážitkového  učenia
• škola, ktorej absolventi sa dobre umiestňujú na vyšších stupňoch

vzdelávania
• škola, ktorá spolupracuje so všetkými svojimi partnermi
• škola, ktorá pozitívne reprezentuje svoju obec
• škola, do ktorej žiaci chodia s RADOSŤOU A ZÁUJMOM

Mgr. Mária Horváthová - riaditeľka školy 
Foto: archív ZŠ Belehradská

Mestské lesy vybudujú v lesoparku cyklotrasu 
Sídlisko Ťahanovce v spolupráci s Mestskými lesmi pri pra -

vuje projekt cyklotrasy, ktorá by mala viesť spoza Športového
areálu Olympia cez lokalitu Moňok potok. Napájať sa bude
na už existujúcu cyklotrasu, ktorá vedie na sídlisko Dargovských
hrdinov.

Starosta Miloš Ihnát sa pri jej realizácii nemôže spoliehať na Nórske
fondy, ako to bolo v prípade Dargovských hrdinov, preto neuvažuje
s jej asfaltovou verziou. „Keďže vybudovanie cyklotrasy financujú
Mestské lesy, ako stavebný materiál bude použitý buď mlat alebo
valcovaný štrk. S výstavbou by sa malo začať už v lete.“

Zo strany Mestských lesov vybudovanie cyklotrasy pre mestskú
časť nie je prvá aktivita, v minulosti boli v lesoparku nad sídliskom
vybudované altánky na oddych, ako aj náučný chodník, ktoré
obyvateľom slúžia doteraz.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti

„Aký väčší alebo lepší dar môžeme dať svetu
ako to, že vyučujeme a vzdelávame mládež.“ 

J. A. Komenský



Viete, čo je hmyzí hotel?
Možno si slovo hmyz spájate skôr s nepríjemnými živočích -

mi a so zlými zážitkami v podobe veľkých húfov komárov pri
vode, či otravných múch alebo ôs pri letnej grilovačke. Ale aj
tento, pre mnohých ľudí nepríjemný hmyz, tvorí neoddeliteľnú
súčasť prírody a je pre ňu nepostrádateľný.

Ľudia dnešnej modernej technologickej doby veľmi nerozumejú
kolobehu prírody. Z vecí, ktorým nerozumieme, máme zvyčajne
strach, a tak to je aj pri hmyze. Pozorovaním, ako to funguje,
sa môžete naučiť, že tieto živočíchy vôbec nie sú také odstrašujúce
a porozumiete aj ich úlohe v prírode. 

Cestou, ako vrátiť prírode jej zdravie a rôznorodosť, je napríklad
vybudovanie hmyzieho domčeka, populárneho pod názvom hmyzí
hotel.

Môžete si ho postaviť aj sami.
1. Základom hmyzieho hotela je akákoľvek pevná konštrukcia

(najčastejšie z dreva), do ktorej sa neskôr naskladá a vtesná ďalší
prírodný materiál. Ak máte doma napríklad starú drevenú škatuľu
alebo menšiu nepoužívanú skrinku, pokojne môžete ako základ pre
stavbu hotela použiť aj tú. Namiesto škatule môžete konštrukciu
vyrobiť z dosiek, ktoré pevne spojíte do požadovaného tvaru.

2. Ako výplň „izbičiek“ vám poslúžia najrôznejšie prírodné ma-
teriály, ako sú napríklad polienka, suchšie drievka, polámané
konáre, suché druhy rôznych tráv, šišky z rôznych stromov, mach
či kúsky suchých bambusových tyčiek. Môžete taktiež využiť aj ne-
jakú staršiu tehlu či menší kvetináč, ktorý do izbičiek vložíte.

3. Materiál, s ktorým by ste mali základ vyplniť, naskladajte
dovnútra tak, aby sa vám vytvorili rôzne zákutia a hmyz sa tak mal
kde schovať. Keď sa rozhodnete zrovnať segmenty podľa typu ma-
teriálu, môže to pôsobiť aj ako vkusná dekorácia. Kto chce, môže
si ešte celú plochu prekryť pletivom s drobnými očkami, aby sa
zabránilo vyzobávaniu hmyzu vtákmi.

4. V osídľovaní pomôžete aj tak, že väčšie kusy navŕtate a vytvo -
ríte v nich tak ďalšie otvory a medzierky. Čím hlbší otvor urobíte,
tým to bude lepšie pre vašich návštevníkov, pretože tak znížite riziko
toho, že sa stanú potravou pre vtáky a budú sa cítiť bezpečnejšie.
Kto ho najčastejšie navštívi?

Medzi častými návštevníkmi domčekov pre hmyz sú chrobáky,
lienky, pavúky, či stonožky. Občas aj včielky samotárky, ktoré si rady
stavajú domčeky v rôznych trúbkach, napríklad bambusových.
Možno budete časom prekvapení, čo všetko sa v ňom udomácni.  
Jeden pribudol aj na Ťahanovskej lúke.

Na lúke pod Aténskou ulicou začiatkom mája osadila Správa
mestskej zelene  jeden z hmyzích hotelov, ktoré už postupne pribú-
dajú v Košiciach - Starom meste, na Terase aj v ďalších mestských
častiach . Ich cieľom je pomôcť biodiverzite v mestskom prostredí.
Hmyzí návštevníci ťahanovskej lúky a jej okolia tak získajú svoje
útočisko. Hmyzím hotelom tak získa jeho osadenstvo možnosť
prečkať zimu, ako aj úkryt na bezproblémové rozmnožovanie a tým
na celkové zveľadenie životného prostredia v meste. O jeho farebnú
úpravu sa na Ťahanovciach postarali šikovní žiaci zo Základnej
školy Belehradská.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti

Prečo budujeme dažďové záhrady?
Dažďové záhrady u nás zatiaľ nie sú veľmi spopularizované,

ostávajú skôr v úzadí. Dokonca je tento pojem pre mnohých
neznámy. Čo si vlastne pod dažďovou záhradou predstaviť?
Prečo je dobré s takouto záhradou rátať? Na čo slúži a ako
funguje?

Dažďová záhrada vytvára priestor, vďaka ktorému môžeme
žiť v čistejšom prostredí.

Za posledných tridsať rokov sme takmer všetku vodu, ktorá nám
naprší, boli schopní odviesť do kanalizácie. Dážď sa stal pre nás
nepriateľom. Pohodlnejšie je pre nás suchou nohou chodiť celo -
ročne z áut do bytoviek, garáží, na prechádzky po obchodných centrách.
Naučili sme sa žiť tak, akoby sme ani nemali štyri ročné obdobia.

A teraz za to začíname platiť daň. Čím menej vody máme v prostre -
dí, tým menej zelene nám rastie, keďže bez vody rásť nebude. Čím
menej je zelene, tým je menej fotosyntézy. A čím je menej fotosyn-
tézy, tým je viac CO2 vo vzduchu.  

Dažďové záhrady pomáhajú zmierniť následky povodní,
udržiavať dažďovú vodu v pôde, filtrujú ju a dopĺňajú tak zásoby
podzemnej vody.

Dažďová záhrada je cielená depresia (priehlbina), určená na zber
dažďovej vody z pevných plôch: striech, chodníkov, parkovísk a pod.
Voda tak prirodzene vsiakne do podložia a nedochádza k zby -
točnému odvodňovaniu krajiny. Ak je dažďová záhrada dobre
navrhnutá, voda by sa mala v nej zdržať maxi málne 72 hodín.

Prednedávnom Dobrovoľnícke centrum Košického kraja vytvorilo
prvý dažďový záhon na Aténskej ulici. Dažďová voda tam stála
bežne celé dni na chodníku, alebo sa vylievala na cestu, kde
nestíhala kanalizácia vstrebať všetky zrážky.

V súčasnosti sme vďaka dažďovému záhonu vytvorili priestor,

kde by voda po zrážkach mala do troch dní vsiaknuť do pôdy.
Rôznymi frakciami kameňov sa voda čistí a následným vypa -
rovaním bude v lete ochladzovať vzduch a zlepšovať mikroklímu.

Je to prvá lastovička, ale veríme, že v budúcnosti bude naše
sídlisko plné dažďových záhonov. 

• Dažďová voda nie je odpad, je pre mikroklímu a naše životné
prostredie veľmi dôležitá.
• Nechajme jej priestor vsiaknuť vo svojom prostredí, kde napršala

a príroda sa nám poďakuje.
• Ak máte typy, kde chcete ďalšie dažďové záhony, odfoťte miesto

a pošlite ho na adresu mirka@zabky.sk

Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s Dobrovoľníckym centrom
Košického kraja, môžeme tak vytvoriť nielen záhony, ale aj
jazierka, zberné nádoby k predzáhradkám a mnohé iné vodozá-
držné opatrenia.

Mirka Langerová
Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Foto: archív mestskej časti
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Chcete si zasúťažiť?
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce má od roku 2006 vo svojom

erbe pozoruhodný motív – murovaný stĺp. Okrem pamiatkového
výskumu  a reštaurovania, stála táto vzácna historická stavba dlho
bez väčšieho povšimnutia odborníkov. Zaujímavosťou je, že sídlisko
Ťahanovce má ako jediná z 22 mestských častí Košíc erb s hlavným
motívom, ktorý je kompletne zachovanou stojacou stavbou.
Archívny výskum tejto drobnej sakrálnej stavby realizovala v rokoch
2016 - 2017 historička PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová PhD., MBA,
ktorá z tohto výskumu vydala dvojjazyčnú publikáciu s názvom
Ťahanovská legenda (The Ťahanovce legend).

Pri tejto príležitosti tu máme pre vás  súťažnú otázku, za správnu
odpoveď ktorej získate knihu od Uršule Ambrušovej o ťahanovskom
renesančnom stĺpe. 

Napíšte, v ktorých rokoch bola Božia muka na Ťahanovciach 
reštaurovaná ?
a)   v rokoch 2000 – 2001 
b)   v rokoch 2001 – 2002
c)   v rokoch 2002 – 2003  

Za správnu odpoveď získate spomínanú knihu. Svoje odpovede
zašlite na adresu noviny@tahanovce.sk do konca júla 2021.

Správna odpoveď  na otázku z minulej súťaže o ihličnanoch, bola B).
Cyklomapu mesta Košice od nás získavajú Otília Oroszová a Ľudmila
Medvecová. Výhru si môžete prísť prevziať na miestny úrad v pracov-
nom čase. Blahoželáme. redakcia

Foto: archív mestskej časti

Blší trh 3x do týždňa na Ťahanovskom sídlisku
Dobrý deň prajeme z Blšieho trhu – Najlepšej Košickej Burzy. Založením a otvorením nášho Blšieho trhu dávame  šancu  hand

made tvorcom na prezentáciu a predaj svojich výrobkov, zberateľom na výmenu vzácnych kúskov zo svojich zbierok, ako aj  ľuďom,
ktorí sa chcú zbaviť vecí, stojacich na policiach v skriniach, sú pre nich už neužitočné a zapadajú prachom. Myslíme si , že  takýmto
veciam ako napríklad hodinkám, telefónom, tabletom, reproduktorom, rádiám, fotoaparátom a inej elektronike, obrazom,
porcelánu, veciam do kuchyne, do domácnosti, na chalupy, bižutérii, športovým potrebám, oblečeniu a hračkám  treba dať druhú
šancu. Aj jedna z našich organizátoriek je čerstvá mamička a tento Blší trh si nemôže vynachváliť. Z vlastnej skúsenosti vie, že
deti rastú ako z vody, a preto sa rozhodla nakúpiť oblečenie, veci spojené s materstvom a hračky pre svoju dcérku u nás. Veď drobec
rastie ako z vody a platiť nekresťanské peniaze za oblečenie, ktoré jej vydrží týždeň, sa neoplatí. A to isté je aj s hračkami. Deti sa
pohrajú istý čas a potom čo? Vyhodiť je to škoda, tak prečo to nepredať ďalej? Veď tým urobíte radosť ďalšiemu dieťaťu a tak isto
aj rodičom, pretože majú možnosť ušetriť. A na to Vám dáva  príležitosť náš BLŠÍ TRH. Prečo nestráviť deň v spoločnosti milých
predávajúcich, porozprávať sa, vymeniť si názory, skúsenosti, zasmiať sa a popritom aj predať zopár vecí. Nachádzame sa na Ame -
rickej Triede 13, Košice – Sídlisko Ťahanovce, vedľa potravín Klas. Starší obyvatelia nazývajú tento objekt ešte nákupné centrum
MILA. A môžete zaparkovať aj autom na veľkom parkovisku pred potravinami Klas.

VSTUP PRE PREDÁVAJÚCICH AJ KUPUJÚCICH JE ZDARMA. Tento mesiac nebude žiadny poplatok za predajné stoly, čiže predaj
aj je zdarma. Prajeme Vám pekné leto a tešíme a na vašu návštevu.

BLŠÍ TRH je OTVORENEÝ v UTOROK, PIATOK a SOBOTU od 8:00 do 19:00. Pre bližšie informácie kontaktujte nás na:
kosicka.burza@gmail.com, Tel.č.: 0901 710 239

PRÍĎ SA POZRIEŤ ČO VŠETKO SA DÁ PREDAŤ      

Petícia za usporiadanie vlastníckych vzťahov
k pozemkom vo verejnom záujme

Jedna zo závažných tém, ktorá trápi mnohé slovenské mestá
a obce, sú pozemky a majetkovo - právne vzťahy. Nakoľko
problém sa ťahá roky a nie je zatiaľ snaha zo strany štátu ho
riešiť napriek tomu, že práve štát tento stav spôsobil, rozhodla
sa mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce požiadať oby -
vateľov, verejné inštitúcie i samosprávy po celom Slovensku,
aby prostredníctvom petície vytvorili tlak na štát s cieľom
riešiť z jeho úrovne usporiadanie vzťahov k pozemkom.

Petícia je elektronická:
www.peticie.com/peticia_za_vysporiadanie_pozemkov_vo_
verejnom_zaujme, ale podpisy sa zbierajú aj fyzicky. Jej cieľom
je konečne rozhýbať štát a hľadať v tejto vážnej téme riešenia.
Ak chce samospráva rozvíjať svoje mesto, či obec, zabrániť špeku-
latívnym výkupom pozemkov a ak chce pri svojom rozvoji čerpať
eurofondy, potrebuje preukázať vzťahy k pozemkom na svojom
území. Samospráva tak prosí verejnosť o pomoc a podporu v snahe
vytvoriť verejný tlak na štát, zaručený Ústavou, podpísaním tejto
petície. Podporiť je možné aj jej zdieľaním na sociálnych sieťach.
Tlačené hárky sú k dispozícii na miestnom úrade, stiahnuť si ich
je možné aj z webového sídla mestskej časti vo formáte pdf. 

Beáta Zemková
Foto: ilustračné, web
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Hrozí nám ekologická katastrofa? 
Naučme sa správne triediť odpad

a zachráňme planétu
Našej planéte dávame posledné desaťročia naozaj zabrať. Kli-

matické zmeny, narúšanie prirodzených biotopov, neudržateľné
využívanie prírodných zdrojov a samé plasty.

Podľa viacerých odhadov nám ostáva jedno, nanajvýš dve de sať -
ročia, aby sme sa začali k nášmu životnému prostrediu správať
zodpovedne, inak sa ocitneme v situácii, kedy tento problém už nebude
riešiteľný.

Celkovo na svete každoročne vyprodukujeme zhruba 300 miliónov
ton plastov. Len jeden Slovák za rok má na svedomí 435 kg komunál-
neho odpadu. Plasty tvoria 11 % hmotnosti v celkovom množstve
zmesového odpadu, pričom štvorčlenná rodina za jeden rok vypro-
dukuje približne 150 kg plastov. 

Vo voľnej prírode pribudne každý rok asi 100 miliónov ton plas-
tového odpadu, z toho deväť miliónov ton skončí v oceánoch. Exis-
tujú odhady, ktoré hovoria, že ak budeme pokračovať dnešným
tempom, do roku 2050 bude v oceánoch plávať viac plastového
odpadu ako rýb.

Príroda si s plastmi neporadí
Len rozloženie jednorazovej plienky alebo plastovej fľaše môže

trvať približne 500 rokov. Príroda si s plastami jednoducho nevie dať
rady. Plasty ničia ekosystémy na celom svete. Od roku 1964 vzrástla
ich produkcia až 10-násobne. Ovplyvnili a zmenili každú oblasť nášho
života – od stravovania, cez odevy až po maloobchod.

Súčasné tempo výroby a spotreby plastov je neudržateľné. Aj preto
by sme mali začať od seba a vyhýbať sa nákupu plastov a naučiť
sa konečne správne separovať odpad.

PAPIER – MODRÝ KONTAJNER
Recyklovaním jednej tony papiera ochránime viac než dve tony

dreva. Papier môžeme opakovane recyklovať (5 až 8-krát).
• Do modrého kontajnera patria: noviny, časopisy, letáky, kance -
lársky papier, katalógy, papierové tašky, papierové a kartó nové obaly,
pohľadnice, obálky.

Do tohto kontajnera nepatria: znečistený, mastný a mokrý pa-
pier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z nápojových
kartónov, obal z masla.

SKLO – ZELENÝ KONTAJNER
Recyklovaním skla šetríme primárne materiály a množstvo energie.

Je to stopercentne recyklovateľný materiál, ktorý ako jediný – spolu
s hliníkom – môžeme recyklovať neustále.
• Do zeleného kontajnera patria: sklenené poháre, nevratné skle-
nené fľaše, poháre od kompótov, úlomky tabuľového skla, sklenené
vázy, sklenené obaly od kávy, kozmetiky a pochutín.

Do tohto kontajnera nepatria: znečistené fľaše, zrkadlo, drôtené
sklo, keramika, porcelán, sklo kombinované s inými látkami, žiarovky.

PLAST, KOV, VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY –
ŽLTÝ KONTAJNER
• Do žltého kontajnera patria: PET fľaše, plastové tašky a vrecia,
plastové obaly od kozmetiky, drogérie, fólie, neznečistené nápojové

kartóny (obaly od džúsov, vína, mliečnych výrobkov a iných nápojov),
plechovky od nápojov, konzervy bez zvyškov jedla, kovové uzávery
od jogurtov, uzávery od kompótov, kovové súdky.

Do tohto kontajnera nepatria: znečistené plasty, znečistené
nápojové kartóny, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných látok,
guma, kabelky, polystyrén, plasty s prímesami iných materiálov (napr.
hračky), plexisklo, hadice, autoplasty, žalúzie, kovové obaly kombi-
nované s inými materiálmi, kovové obaly znečistené nebezpečnými
látkami.

KOVY – ČERVENÝ KONTAJNER
Nachádza sa len v niektorých obciach. Ak vo svojom okolí nemáte

takýto kontajner, vhadzujte do žltých kontajnerov na plasty.
• Do červeného kontajnera patria: konzervy, kovové obaly, alobal,
kovové súčiastky a výrobky, nápojové plechovky.

Do tohto kontajnera nepatria: kovové obaly, ktoré sú kombino-
vané s iným obalom, napríklad obaly zo zubnej pasty.

BIOODPAD – HNEDÝ KONTAJNER
• Do hnedého kontajnera patria: šupky z ovocia a zeleniny, čajové
vrecúška, lístie, tráva, záhradný odpad, odpad z verejnej zelene.

Do tohto kontajnera nepatria: mäso, stavebný odpad, popol.
Michaela Luxová

Foto: archív mestskej časti

Richard Tury účastníkom svetového
šampionátu v skateboardingu v Ríme

Reprezentant SR v skateboardingu Ťahanovčan Richard Tury odjazdil v prvý
júnový víkend svoju semifinálovú jazdu na Majstrovstvách sveta v Ríme.

Janka Rajňáková
Foto: Richard Tury

Seniori otvorili svoju letnú petangovú súťaž
Aj ťahanovskí seniori sa skvelo pobavili a aktívne využili teplejší

prvý júnový deň. V športovom areáli Olympia súťažili vo svojom
obľúbenom športe, či skôr hre – v petangu. 

Beáta Zemková
Foto: archív mestskej časti



Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti
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Mysteriózny Ťahanovský tunel.
Boli ste sa už pri ňom pozrieť?

Pandémia ustupuje a my si môžeme pomaly vydýchnuť.
Najvyšší čas, aby sme sa vybrali na výlet a načerpali novú
energiu a konečne zabudli na uplynulé mesiace plné ne -
istoty a negativizmu. Čo napríklad spoznať okolie nášho
sídliska? 

Za obcou Ťahanovce stojí starý železničný tunel. Postavili ho
približne v roku 1870 ako súčasť Košicko-bohumínskej železnice.
Koncom druhej svetovej vojny ho takmer zbúralo niekoľko výbu-
chov.

Na svedomí to mali nemecké vojská, ktoré v ňom odpálili
viacero náloží. V polovici roku 1945 sa začalo s jeho rekonštruk-
ciou. Pracovalo na ňom 700 robotníkov na tri zmeny.

Portál Rail informuje, že obec Ťahanovce na rekonštrukciu po-
volala zo vzdialenejších miest baníkov a ďalšie kvalifikované sily.
Prijala ich však s veľkým neporozumením. Nepostarala sa im ani
o ubytovanie. Zlepšenie situácie nastalo až o niekoľko dní.
Spočiatku nemali k dispozícii ani náradie a prebiť sa do neho
bolo naozaj náročné.

Jeden z najstarších 
O rok na to bol dokončený a vytrval do roku 1955. Následne sa

postavil nový tunel, ktorý sa nachádza v jeho tesnej blízkosti. 
Bola by škoda starý tunel nechať nevyužitý, preto ho Česko -

slovenské dráhy (ČSD) prenajali podniku Zelovoc ako sklad.
Keďže tam bol v lete príjemný chládok, poslúžil ako provizórna
„chladnička“. Po roku 1989 už neplnil ani funkciu skladu a začal
chátrať. 

Mimochodom ide o jeden z najstarších tunelov na Slovensku
a meria presne 277,4 metra.

Michaela Luxová
Foto: archív mestskej časti

Súťažte o najkrajšiu predzáhradku!
Tohtoročnú jar v Košiciach skrášlila záplava tulipánov, ktoré

oživili parky, kruhové objazdy i okolia komunikácií na mnohých
sídliskách. Vysadiť záhon kvetov pred svojim domom nie je až také
náročné a určite by to zvládol každý.  

Aj  u nás z roka na rok pribúda kvetinovej krásy na balkónoch
a v predzáhradkách. Šikovné ruky pretvárajú odľahlé kúty na roz -
kvitnuté záhrady. Šikovných záhradkárov treba oceniť. Prí le žitosťou
je zapojiť sa opäť do našej súťaže O najkrajšiu pred záhradku. Aj keď
je konkurencia z roka na rok väčšia, vždy sa oplatí investovať čas
a energiu a aj finančné prostriedky do kúska pôdy pri bráne.
Odmenou je pastva pre oči, príjemná vôňa , bzučanie včiel a hlavne
príjemný pocit. 

Prihláste sa do súťaže o najkrajšiu predzáhradku a zašlite nám
fotografiu svojho záhradníckeho dielka. Môžete vyhrať aj vy jeden
z  poukazov na nákup záhradníckych potrieb a rastlín. 

Svoje fotografie zasielajte na adresu noviny@tahanovce.sk
alebo na prednostamu@tahanovce.sk do konca augusta 2021.
Tešíme sa na Vaše diela.


