
Vážení spoluobčania, milí rodičia 
a kolegovia!

Nič neutečie rýchlejšie ako prí-
jemne strávený čas. Skončilo 

sa obdobie dovoleniek a prázdnin a 
opustené triedy opäť ožili vravou a 
smiechom žiakov a študentov. Pre 
vás, rodičov, ale aj pre nás, pedagó-
gov, to znamenalo už týždne príprav, 
aby sa nový školský rok mohol začať 
čo najlepšie. O to viac, že  školský 
rok 2008/2009 je v znamení dôle-
žitých zmien – zavádzania nového 
školského zákona. Ten niektorí oča-
kávali s nádejou, iní s obavami. Aké 
zmeny prinesie? Bude to lepšie pre 
naše deti? To sú otázky, ktoré vás ako 
rodičov isto zaujímajú najviac.

Azda najdôležitejšou zmenou, 
ktorú zákon prináša, je model 

dvojúrovňového vzdelávania. Dáva 
školám väčšiu slobodu, pretože 
umožňuje okrem povinného štátne-
ho programu aj vytvorenie osobité-
ho školského programu. V ňom sa 
uplatní profilácia tej – ktorej školy, 
pretože môže zohľadniť potreby a 
požiadavky, ktoré spoločnosť kladie 
na jej absolventov. V súčasnosti je to, 
samozrejme, najmä zvyšovanie jazy-
kovej a počítačovej gramotnosti, po-
silnenie kultúrnej komunikatívnosti, 
etiky a výchovy k občianstvu.

Ťahanovské sídlisko je najmladšie 
v meste, preto je tu vysoký po-

čet školopovinných detí. Všetky tri 
školy, ktoré na sídlisku sú, sa preto 
snažili vypracovať program, ktorý by 
zahŕňal všetky tieto požiadavky, kaž-
dá, pravdaže, vlastným spôsobom. 
Vedeniu a pedagógom každej z troch 
škôl záleží na dobrom mene, preto 
ich snahou bolo vypracovať naozaj 
kvalitný program.

Na ZŠ Bruselská sa napríklad 
už dlhodobo zameriavame na 

vyučovanie jazykov, dbáme na sto-
percentnú kvalifikovanosť a v tejto 
profilácii chceme aj v budúcnosti 
pokračovať. 

Druhá oblasť nášho školského 
programu je zameraná na zvy-

šovanie počítačovej gramotnosti žia-
kov už od 1. ročníka.

Ďalšia profilácia smeruje k roz-
voju športových aktivít, ktoré 

u dnešnej mládeže značne absen-
tujú. Tu by som sa rád zmienil aj o 
výstavbe nového ihriska s umelým 
trávnikom, ktorú môžete ako obyva-
telia sídliska denne sledovať. Jej ini-
ciátorom bola naša škola, ale reali-
zácia projektu by bola nemožná bez 
angažovanosti a finančnej pomoci 
Magistrátu mesta Košice a Mestskej 
časti Košice – Sídlisko Ťahanovce, 
ktorí projekt od začiatku aktívne 
podporovali.

Nemenej dôležitými zmena-
mi, ktoré by mali prispieť k 

zlepšeniu vyučovacieho procesu, sú 
limity počtu žiakov v triedach, ako 
aj obsahová reforma v duchu hesla: 
menej učiť – viac naučiť. Tak by 
mal vzniknúť priestor, ktorý môže 
učiteľ využiť na lepší osobný kon-
takt so žiakmi. Škola by sa mala tak 
stať viac tvorivo – humanistická, 
viac ľudská, menej direktívna, me-
nej založená na pamäti žiakov, na 
memorovaní a učení nepodstatných 
vecí. Bude prevládať snaha spojenia 
školy s praktickým životom, to zna-
mená odbúranie osvojovania takých 
vedomostí, ktoré žiakov zbytočne 
zaťažujú, pričom nemajú žiadny vý-
znam ani pre rozvoj intelektu, ani 
pre praktický život.

Samozrejme to nejde bez spolu-
práce školy a rodičov, ktorí môžu 

najmä prostredníctvom Rady školy 
vstupovať do tvorby školského vzde-
lávacieho programu a tiež môžu svo-
jím pozitívnym prístupom k škol-
ským zmenám a vplyvom na dieťa 
podnecovať jeho napredovanie.

Dovoľte na záver, aby sme si vzá-
jomne zaželali veľa úspechov 

pri prekonávaní počiatočných ťaž-
kostí, ktoré nás určite pri realizácii 
takýchto prevratných zmien čakajú, 
aby sa nám podarilo splniť stanove-
né ciele tak, ako sme si predsavzali.

PedDr. Jozef Čorba, riaditeľ 
ZŠ Bruselská

 Starosta rokoval s hlavným architektom Drahovským 

 Poslanci sa zaoberali 
kriminalitou 

a vandalizmom 

        NA TÉMU 
        DOPRAVA

nová tvár 

SíDliSkA
viac na strane 3 viac na strane  8 viac na strane 6

V septembri 2008 sa stretol 
starosta MČ JUDr.Cyril 

Betuš, jeho zástupca a vedúci 
oddelenia výstavby a životného 
prostredia Miestneho úradu MČ 
Košice - Sídlisko Ťahanovce na 
pracovnom rokovaní  s hlavným 
architektom mesta Košice Ing.
arch.Martinom Drahovským.

Na rokovaní boli prekon-
zultované naliehavé prob-

lémy ďalšieho rozvoja sídliska, 
predovšetkým však dostavba 

skeletu medzi Americkou trie-
dou a Bruselskou ulicou, par-
koviská, dopravné riešenia, by-
tová výstavba na IV. a V. stavbe 
obytného súboru, územie pod 
Americkou triedou smerom na 
Magnezitársku ulicu, hromadné 
garáže a rozvoj územia v bývalej 
Magnezitke. V závere rokovania 
sa zúčastnení zhodli na zorga-
nizovaní ďalšieho pracovného 
stretnutia, na ktoré budú pri-
zvaní aj  starostovia susedných 
mestských častí.                -raj-

 Škola by sa mala stať viac  ľudskou...

viac na strane 6
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V nedeľu 7.septembra 2008 uskutočnilo občianske združenie Krok za 
krokom súťažné popoludnie pre deti našej mestskej časti. Ide o OZ 
pôsobiace v neziskovej sfére a v dobrovoľníckej práci s deťmi. Za 9 
rokov svojej činnosti zorganizovalo niekoľko desiatok táborov, vyše 
stovky jednorázových akcií, školení pre animátorov a mnohé ďalšie 
aktivity. Svoju činnosť rozširujú  v novovytvorených priestoroch, v 
ktorých sa budú venovať deťom v ich cieľovej skupine, a to systema-
tickým a pravidelným spôsobom. Za prítomnosti starostu mestskej 
časti JUDr.Cyrila Betuša bola vyhodnotená športová a zábavná časť 
akcie. Štatutár spoločne s predsedom OZ Krok za krokom Ing. Hen-
richom Ihnátom prestrihli pásku na novovytvorenom pracovisku na 
Helsinskej ulici č. 2. 
Želáme im veľa úspechov v práci s mládežou.                            -cb-

 Krok za krokom má nové priestory pre prácu s deťmi

Štátna prémia aj pre spolo-
čenstvá vlastníkov bytov

Rýchla a lacná obnova by-
tového fondu so stavebným 
sporením

Naše nároky na bývanie rastú. 
Chceme síce bývať čo najlepšie 
a najlacnejšie, ale vyššia kvalita 
bývania, ktorá súvisí najmä s 
obnovou starších bytových ale-
bo rodinných domov, si vyžadu-
je pomerne veľa peňazí. O tom, 
kde získať finančné prostriedky 
na obnovu bytového domu, ho-
voríme s Ing. Evou Jackovou, 
manažérkou predaja Prvej sta-
vebnej sporiteľne, a. s. 

Môže stavebné sporenie po-
môcť pri financovaní aj takých 
finančne náročných projek-
tov, ako je obnova bytových 
domov?

Financovať obnovu bytové-
ho domu bez toho, aby ste časť 
nákladov financovali úverom, 
si môže málokto dovoliť. Práve 
stavebné sporenie ponúka vý-

hodnú možnosť financovania: 
ak nasporíte potrebnú sumu, 
môžete požiadať o stavebný úver 
s ročnou úrokovou sadzbou už 
od 2,9 %. Táto úroková sadzba 
je garantovaná počas celej doby 
splácania.

Čo v prípade, ak klienti po-
trebujú peniaze skôr, ako im 
vznikne nárok na stavebný 
úver? 

V našej ponuke nájdete aj 
XXL úver – úver s nulovým 
počiatočným vkladom. To zna-

mená, že na to, aby ste mohli 
požiadať o úverové prostriedky, 
nemusíte mať nasporenú ani ko-
runu. Stačí uzatvoriť zmluvu o 
stavebnom sporení, začať sporiť 
a môžete požiadať o úver. Ak 
už ste našim klientom a máte 
niečo nasporené, môžete využiť 
niektorý z medziúverov už s 5 
%-ným vkladom zo sumy, ktorú 
potrebujete. Podľa potrieb  vlast-
níkov bytového domu vieme pri-
praviť  individuálnu ponuku  aj 
na schôdzi vlastníkov. 

Čo všetko je možné financo-
vať prostredníctvom stavebné-
ho sporenia?

Zo stavebného sporenia môže 
financovať zateplenie bytového 
domu a novú fasádu, výmenu 
strechy alebo jej opravu vrátane 
spoločných antén, bleskozvodov 
a komínov,  nový výťah, úpra-
vu a modernizáciu spoločných 
priestorov vrátane brány, okien, 
schodiska alebo odstránenie sta-
tických porúch. 

Dajú sa prostredníctvom 

stavebného sporenia aj výhod-
ne zhodnocovať vklady? 

Určite. Vklady stavebných 
sporiteľov sú úročené 2 % ročne. 
Táto úroková sadzba je garanto-
vaná počas celej doby sporenia. 
Od 1. januára 2008 majú nárok 
na štátnu prémiu v maximálnej 
výške 2 000 Sk aj spoločenstvá 
vlastníkov bytov - s tým, že na 
každé 4 byty pripadá 1 štátna 
prémia. Vklady právnických 
osôb  sú u nás bezpečne ulože-
né, pretože  v zmysle zákona o 
ochrane vkladov sú chránené až 
do výšky 20 000 eur v prepočte 
na slovenské koruny. 

Úplné poradenstvo k fi-
nancovaniu obnovy bytových 
domov Vám ochotne poskyt-
nú v  kanceláriách obchod-
ného zastúpenia PSS a.s., v 
Ťahanovciach – Americká 
tr. 21,(Pošta 13, košice - síd-
lisko Ťahanovce) mob.:0915 
890 562 ako aj v centre mes-
ta Alžbetina 2 v budove OTP 
banky,mob.:0915890472 

Stavebné sporenie - stále obľúbené

Blíži sa november. Mesiac 
zvláštnej melanchólie príro-

dy i našich sŕdc. Jeho začiatok 
patrí  aj  spomienke  na blízkych, 
ktorí odišli z nášho pozemského 
sveta. Preniká nami nostalgia . 
Rok čo rok mieria naše kroky na 
cintoríny, ktoré v tomto období 
rozkvitajú záplavami kvetov a 
očistným svetlom tisícok svie-
čok.

Strata blízkeho človeka je vždy 
bolestná. Nie sme na ňu 

nikdy pripravení. Z piety, ale aj 
z túžby uchovať si tú najkrajšiu 

spomienku budujeme na mies-
tach večného odpočinku zosnu-
lých náhrobky. Pri prechádzke 
po cintoríne často hľadíme do 
tváre životným príbehom, ktoré 
pohnú naším vnútrom. Sú vyry-
té do kameňa a každý z nich je 
jedinečný. Vidíme monumenty 
so sochami v životnej veľkosti 
z bieleho mramoru, pomníky 
s anjelikmi so zlomenými kríd-
lami i celkom nenápadné ná-
hrobky s jednoduchým krížom. 
Hroby slávnych, hroby prostých 
i neznámych ľudí.

Zastavme sa pri nich na chví-
ľu a zamyslime sa nad ži-

votom i nad smrťou. Siahnime 
do svojho vnútra a nechajme sa 
unášať pokorou, ktorú v sebe v 
dennom zhone potláčame.

Zapáľme sviečku a v tichu 
spomínajme. 

                                  Janka Rajňáková

   Zastavme sa pri hroboch svojich blízkych

´
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Ďalšie opatrenie, pre ktoré sa rozhodla miestna samospráva, 
aby eliminovala v čo najväčšej miere nehodovosť na miest-
nych komunikáciách, je doplnenie prechodov pre chodcov 
na  cestách so zvýšenou premávkou systémom osvetľova-
cích rámp. Ide o prechody pre chodcov v miestach zastávok 
mestskej hromadnej dopravy na Európskej triede a Ázijskej 
triede a jeden prechod pre chodcov cez Ázijskú triedu me-
dzi obchodom Bala a COOP.  Osadenie osvetľovacích rámp 
zrealizovala firma ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. Košice a 
bolo financované z rozpočtu mestskej časti v objeme 833 tis. 
korún.
-jes-

Túto otázku som položila in-
vestorovi -  spoločnosti TH 
Stavbyt, s.r.o., ktorá na nedáv-
nom mimoriadnom miestnom 
zastupiteľstve MČ Košice – Síd-
lisko Ťahanovce predstavila po-
slancom svoje zámery a plány. 
Do problematiky výstavby IV. 
a  V. stavby sídliska ma voviedol 
Ing. Jiří Štrajt, ktorý v krátkosti 
uviedol, čo ponúka jeho spoloč-
nosť pre rozvoj bývania v našej 
mestskej časti.

V  urbanisticko-architektonic-
kej štúdii, ktorá bola poslancom 
predstavená, je navrhnuté nové 
riešenie výstavby. To je oproti 
platnému územnému plánu a 
predchádzajúcim úvahám oveľa 
modernejšie a koncepčnejšie.

Riešenie je navrhované tak, aby 
čo najviac rešpektovalo morfo-
lógiu terénu a tým sa vytvorilo 
veľmi príjemné medziblokové 
prostredie bez  vysokých betó-
nových stien. Koncepcia archi-
tektúry je navrhnutá tak, aby bol 
zabezpečený plynulý prechod od 
existujúcej časti sídliska.
V štúdii sa počíta okrem bytovej 
výstavby aj s územnými rezerva-
mi pre obchod a služby, pre spo-
ločenské a náboženské aktivity, 
bude tam miesto pre základnú 
školu s kapacitou 1200 žiakov a 
materskú školu, Dom seniorov  i  
oddychovú  zónu v podobe par-
kov.  Územná rezerva je vytvorená 
aj pre veľké obchodné centrum a 
businescentrum s administratív-
nymi priestormi pre kancelárie 
subjektov, ktoré sa budú podieľať 
na spoločenskom živote sídliska. 
Za obytnou zónou bude priestor 
pre voľnočasové aktivity, šport a 
rekreáciu. Ten  bude slúžiť širo-
kej verejnosti.
Doprava
Podmienkou, ktorú investorovi 
dala samospráva, je komplexné 
riešenie dopravy, a to statickej i 
dynamickej.   Bez  nej  ďalšia 

výstavba na sídlisku Ťahanovce 
reálne nie je možná.  Investor na 
vlastné náklady pripravuje rieše-
nie ďalšieho vjazdu a výjazdu zo 
sídliska, ktoré zdynamizuje do-
pravu v čase dopravných špičiek.

Vybudovaním ďalšej štvorprú-
dovej komunikácie so stredovým 
pásom, nadväzujúcej na Americ-
kú triedu a spájajúcu novú časť 
sídliska, sa umožní dobudovanie 
plánovanej električkovej trate  aj 
do novozastavaného územia.
Statická doprava je v štúdii súčas-
ťou bytovej výstavby a podľa slov 
Ing. Štrajta každý byt bude mať 
zabezpečené  minimálne jedno 
parkovacie miesto pod obytným 
domom. 
Toto riešenie znamená výraz-
né odľahčenie medzidomových 

priestorov a ich možné zazelene-
nie. 
Byty
Bytová výstavba bude prebiehať 
v niekoľkých etapách. V počia-
točnom štádiu sa ráta s prvými 
stovkami  bytov, ktoré nadviažu 
na obytné domy v tretej časti 
sídliska. Byty sú navrhované tak 
, aby uspokojili všetky kategórie 
obyvateľstva. Prioritou investora 
je to, aby bola zabezpečená pri-
meraná cenová dostupnosť . 
Pôjde teda o štandardné byty, 
vhodné pre bežnú populáciu, ale 
samozrejme modernejšie vybave-
né s použitím nových materiálov 
a moderných technológií a dizaj-
nu. Výškovo budú nadväzovať 
na existujúce domy s tým, že 
postupne smerom k lesu sa pod-
lažnosť bude znižovať a v okrajo-
vých častiach bude priestor aj pre  
nízkopodlažné obytné celky 
s bytmi s väčsou výmerou obyt-
nej plochy pre náročnejších.
Štúdia je zatiaľ v štádiu schva-
ľovania, takže podrobnejšie in-
formácie môžu byť verejnosti k 
dispozícii v priebehu niekoľkých 
mesiacov.
Ing. Janka Rajňáková

  PrECHoDY PrE CHoDCov

   Aká bude tvár novej časti sídliska

Koncom septembra (29. – 30.9.2008) sa v zasadacej miestnos-
ti miestneho úradu MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce uskutočnila 
obhajoba projektu SAKE, ktorý sa zaoberá elektronickou tvorbou 
miestnych legislatívnych opatrení (VZN).Projekt je pol roka pred 
svojím ukončením. Obhajoby sa zúčastnilo 15 odborníkov zo šty-
roch krajín Európskej únie, štyria komisári EÚ a vedúca projektu 
Maria Geronumaki z Fínska.
Na obhajobe slovenskej časti projektu bol v utorok 30.9.2008 za 
mestskú časť Košice – Sídlisko Ťahanovce prítomný starosta Cyril 
Betuš, zástupca starostu Emil Petrvalský  a  vedenie miestneho úra-
du.
Rewieveri z EÚ boli s prezentáciou spokojní a v závere poďakovali 
mestskej časti za organizáciu na vysokej úrovni.
Obhajoba ďalšej časti pilotného projektu bude v Budapešti.                                                                         
-raj-

PROJEKT SAKE KONTROLOVALI KOMISÁRI EÚ

´
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  CHCETE SA STAŤ PROFESIONÁLNYM RODIČOM?

Profesionálny náhradný rodič je 
zamestnancom detského domova, 
ktorý poskytuje starostlivosť v dome 
alebo byte, ktorý je vymedzenou 
súčasťou detského domova alebo 
vo svojom vlastnom rodinnom pro-
stredí dieťaťu inak umiestnenému 
v detskom domove . Táto starostli-
vosť je nepretržitá 24 hodín denne s 
možnosťou uplatnenia si dovolenky 
v dĺžke 4- 5 týždňov. O umiestne-
ní dieťaťa do profesionálnej rodiny 
rozhoduje detský domov.
Profesia rodiča je veľmi špecifická. 
Vyžaduje si preto adekvátne vzde-
lanie – minimálne stredoškolské s 
maturitou. Ďalšou podmienkou je 
absolvovanie špeciálnej prípravy na  

profesionálne vykonávanie náhrad-
nej starostlivosti v rozsahu 40 – 60 
hodín.
Profesionálna rodina sa podobá ro-
dine, ktorá sa stará o osvojené dieťa 
alebo dieťa v pestúnskej starost-
livosti. Prináša dieťaťu pocit, že je 
milované a že niekam patrí.
Záujemcovia,ktorých táto myšlien-
ka oslovila a majú miesto vo svojom 
obydlí i vo svojom srdci pre dieťa 
z detského domova, sa môžu bližšie 
informovať na www.upsvar-ke.sk 
alebo  na telefónnych číslach:
055 244 06 00 – PhDr. Štefánia 
Derevjaniková
055 244 06 06 – Mgr. Zuzana 
Hrobárová                                     -

Možnosť získať finančné pro-
striedky prostredníctvom projek-
tov stále viac využívajú aj školské 
a predškolské zariadenia. 
Asi je zbytočné pátrať po tom, 
prečo je to tak, dôležitejšie je, 
že sa takto podarí získať financie 
na dovybavenie materských škôl 
potrebnými  zariadeniami, či ve-
cami.
Ministerstvo školstva Sloven-
skej republiky vyhlásilo výzvu 
na podávanie projektov v rámci 
programu „Elektronizácia a re-
vitalizácia zariadení školského 
stravovania 2008“.
Jedna z ťahanovských mater-
ských škôl, MŠ Belehradská,  sa 
do tejto výzvy prihlásila projek-
tom pod názvom Zdravým stra-
vovaním k zdravému rastu. 
Tento projekt bol jedným zo 
šiestich, ktoré  ministerstvo vy-

bralo a poskytlo naň dotáciu. 
Šikovnosť riaditeľky školy  Mgr. 
Kataríny Holováčovej a vedúcej 
školskej jedálne Viery Greškovi-
čovej bola ocenená finančnými 
prostriedkami, za ktoré mater-
ská škola zakúpila zariadenia do 
školskej kuchyne – nerezové dre-
zy, stolík a škrabku na zemiaky. 
Projekt, ktorý 14. októbra 2008 
vyvrcholil prezentáciou pre rodi-
čov spojenou s ochutnávkou,  sa 
venoval apelu na boj proti obe-
zite detí,  ktorá ohrozuje našu 
najmladšiu generáciu.  
Podľa slov Viery Greškovičo-
vej by mali rodičia spozornieť v 
prístupe k stravovaniu svojich 
potomkov, pretože  každému 
tretiemu dieťaťu narodenému 
po roku 2000 hrozí počas života 
ochorenie diabetes, ktoré súvisí s 
detskou obezitou.                 -raj-

Aktívny prístup sa vypláca

Život v oblakoch
Nie je nič krajšie, ako konštatova-
nie, že náš život mal a má zmysel. 
Zmysel pre nás, našich blízkych i 
pre tých, ktorým sme odovzdali 
všetko užitočné a dobré, čo sme 
sami počas neho získali.

Anonymita je jedných z veľkých 
mínusov života na sídlisku. Sme 
si vedomí, že pri takom počte, 
takej hustote obyvateľstva a jeho 
skladbe, ako je to u nás, je len 
veľmi ťažké nadviazať korektné 
vzťahy so susedmi,  zaujímať sa 
o druhých a spoznávať ich. Na 
preklenutie tohto nedostatku 
sme v mestskej časti organizovali 
a stále organizujeme spoločenské 
a športové podujatia, ktoré nás 
mnohých spájajú a zbližujú.
Svoje by nám o tom vedeli po-
vedať naši seniori. Od založenia 
klubu dôchodcov sa v ich živo-
te však veľa zmenilo. Samotu 
vystriedali stretnutia, spoločné 
vychádzky, zábava, výlety, spo-
ločné rozhovory, splnené pria-
nia, poskytnutá pomoc. Pri ta-
kýchto príležitostiach celkom 
určite stretneme človeka, ktorý 
sa s nami chce podeliť o svoje zá-
sluhy,  životné víťazstvá i prehry. 
Medzi  ťahanovskými seniormi 
som stretla napríklad pána An-
tona kistera.  Tento starší pán, 
ktorého tvár už dlhšie zdobia 

šediny a hlboké vrásky, je stále 
plný života a energie. Na jednom 
zo stretnutí  v  klube  mi  začal 
rozprávať  príbeh svojho života.  
A vtedy ma to napadlo. Čo tak 
podeliť sa o spomienky s ostat-
nými? Pán Anton  kister mi v 
rozhovore dokázal, že sa má o čo 
podeliť. 
Svoje curriculum vitae začal úpl-
ne prozaicky:
„Narodil som sa v roku 1932 v 
Markovciach, okres Michalovce, 
ako prvorodený syn maloroľní-
ka. Mám dvoch bratov, s ktorými 
mám okrem rodičov spoločné aj 
to, že všetci traja sme v živote boli 
spojení s dopravou. Jeden z bra-
tov bol železničiar, druhý šofér, 
no a ja som odjakživa túžil byť 
letcom. Veľmi rád som chodil do 
školy a rád som sa učil. Moje sny 
ma stále povzbudzovali k tomu, 
aby som ďalej študoval. Snažil 
som sa urobiť všetko preto, aby 
sa mi raz splnili. Samozrejme, 
ako všetci chlapci, hrával som 
futbal, zabával som sa a mojou 
veľkou záľubou bolo aj kresle-
nie.  kreslil som prírodu, hlavne 
kvety. Pre školu, do ktorej som 
voľakedy chodil ako malý žiačik, 
som nakreslil všetky slovenské 
hrady a zámky. Ak tá škola ešte 
stojí, možno sú v nej moje práce 
dodnes .
Chcel som byť pilotom
Moja cesta za snom stať sa pilo-
tom pokračovala prihlásením sa 
na strednú školu vo Svite. Tam 
som stretol ľudí , ktorí sa veno-
vali lietaniu na bezmotorových 
lietadlách a tak som sa veľmi 
tešil, že som blízko k dosiahnu-
tiu toho, po čom som tak veľmi 
túžil. Bohužiaľ, pochádzal som 

z maloroľníckej rodiny a naše 
finančné pomery mi nedovolili 
absolvovať požadovaný výcvik a 
stať sa pilotom.  Prihlásil som sa 
teda k parašutistom.
V auguste 1948 som urobil svoj 
prvý zoskok. Nebál som sa.  Do-
padol som výborne, len som si 
pritom natrhol peru. V lete roku 
2008 prešlo od tohto okamihu 
presne 60 rokov.  Odvtedy som 
absolvoval vyše 7000 zoskokov 
padákom.  Bol som asi dobrý, 
lebo som sa stal krajským in-
štruktorom Zväzarmu od čias 
jeho vzniku až do roku 1984, 
kedy som si musel plniť svoje 
vojenské služobné povinnosti v 
lýbii .

Ako absolvent dôstojníckej školy  
som sa v roku 1954 dostal k 7. 
leteckému pluku, ktorému ve-
lil otec nášho československého 
kozmonauta ladislav Remek a 
mojím zverencom bol v ďalšom 
období aj samotný Vladimír Re-
mek. Aj na toto obdobie mám 
krásne spomienky. Trvalo by asi 

veľmi dlho, kým by som ich všet-
ky vyrozprával.
Dva roky som strávil v Tripolise. 
Bolo to v čase, keď Američania 
bombardovali medzinárodné le-
tisko, takže podmienky, v akých 
som tam vyučoval budúcich 
pilotov záchranné úkony, boli 
veľmi zložité. Vyučovalo sa v 
angličtine, ale keďže ani ja, ani 
mladí lýbijci sme neboli príliš 
jazykovo zdatní, zišli sa mi vte-
dy moje výtvarné schopnosti a 
všetky úkony, ktoré som adep-
tom potreboval vysvetliť, som 
názorne dokresľoval. A na vlast-
né počudovanie som zistil, že je 
to ten najsprávnejší postup, aký 
som mohol zvoliť. Dokonca ma 
tento spôsob výučby inšpiroval 
i k napísaniu knihy – učebnice 
s vlastnými ilustráciami. Túto 
učebnicu som daroval vojenské-
mu letectvu. 
Počas svojho aktívneho života 
som sa zúčastnil mnohých vý-
znamných medzinárodných súťa-
ží v zoskoku padákom, pochodil 
som mnoho krajín s vynikajúci-
mi výsledkami.  V parašutizme 
som dosiahol tie najvyššie méty. 
Stal som sa Majstrom športu  a 
nositeľom Zlatého odznaku s tro-
mi diamantmi od medzinárod-
nej organizácie FAi za výchovu 
92 športovcov, ktorí dosiahli na 
medzinárodnom poli významné 
úspechy.  
Aj keď som sa skutočným pi-
lotom nestal, často som lietal v 
oblakoch a môj sen som si v pod-
state splnil. Svojim vnúčatám a 
pravnúčatám zanechám okrem 
diplomov a ocenení aj mnoho 
krásnych spomienok.“
ing. Janka Rajňáková

´
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 Na pozvanie Wojewódz-
kej Rady KGW navštívila 
v piatok 12.- 14. septem-
bra 2008 poľský Rzeszow a 
okolie  4-členná delegácia 
žien zo  Združenia žien Slo-
venska v Košiciach na čele
s jej predsedníčkou Jarmi-
lou Repčíkovou.
Počas  pobytu košické ženy 
prijal wojwoda Rzeszowa, 
navštívili zámok Lancut, kde 

sa stretli s vedením mesta a  
s funkcionárskym aktívom 
žien podkarpatskej oblasti 
i so ženami priamo v klu-
boch, kde  hovorili o mož-
nostiach ďalšej spolupráce 
medzi ženskými organizá-
ciami  v rámci programov 
cezhraničnej spolupráce.

Jarmila Repčíková, pred-
sedníčka klubu ZŽS 

    Košické ženy v Poľsku

        Práčovňa CORA 
  
   Zameraná na malé penzióny,sauny a
  kozmetické salóny Vám ponúka svoje
   služby v týchto cenových reláciách:
 
      Uterák                          13.- Sk (0,43 eur)
       Osuška                         18.- Sk (0,59 eur)
       Obliečka/vankúš          10.- Sk (0,33 eur)
       Obliečka/paplón          20.- Sk (0,66 eur)
       Plachta                        18.- Sk (0,59 eur)
       Obrus do 2 m              18.- Sk (0,59 eur)
       Obrus nad 2 m            25.- Sk (0,82 eur)
       Utierka                        10.- Sk (0,33 eur)
       Uterák malý                  8.- Sk (0,26 eur)
   
   V cene je aj dovoz a odvoz prádla.
    Ak máte o naše služby záujem,
  zavolajte na tel. è. 0908 568 347

D e n n ý   s t a c i o n á r
Stredisko sociálnej pomoci mes-
ta Košice, Garbiarska 4, dňom 
01.08.2008 otvára denný stacio-
nár, v ktorom sa poskytuje sta-
rostlivosť denne občanom, ktorí: 
a ) žijú v rodinách s ekonomicky 
aktívnymi príslušníkmi rodiny, 
ktorí im nemôžu poskytnúť ce-
lodennú starostlivosť
b ) žijú sami, potrebujú kontakt 
s ľuďmi a vyplniť svoj voľný čas  
c ) čakajú v poradovníku čakate-
ľov o umiestnenie do Zariadenia 
opatrovateľskej služby
d ) čakajú v poradovníku čaka-
teľov o umiestnenie do Domova 
dôchodcov 
Stredisko sociálnej pomoci mes-
ta Košice prevádzkuje denný 
stacionár v pracovných dňoch v 
čase  od 7.00 h do 17.00 h.  
V dennom stacionári sa poskytu-
je nevyhnutná starostlivosť, kto-
rou je: a ) stravovanie 
           b ) zaopatrenie
 Poberanie stravy klientov den-
ného stacionára zo strediska 
sociálnej pomoci mesta Košice 
je povinné (jedno jedlo denne). 
Stravovanie sa poskytuje vzhľa-
dom na zdravotný stav klienta 
a to:
- strava racionálna /raňajky, de-
siata, obed, olovrant/
- strava šetriaca /raňajky, desiata,
obed,olovrant/                      
- strava diabetická / raňajky, de-
siata, obed, olovrant/
V dennom stacionári sa  ďalej 
poskytuje záujmová činnosť, 
kultúrna činnosť a rôzne formy 
terapií, a to:
ergoterapia : spoločná skupino-
vá práca s klientmi, používanie 
rozličných metód práce,
muzikoterapia : pasívna - počú-
vanie a vnímanie hudby, aktívna 
-  aktívna produkcia hudby   
arteterapia : maľovanie, mode-

lovanie, práca s hlinou a iným 
materiálom, skrášľovanie  oko-
lia, výroba darčekov relaxácia, 
meditácia, cvičenie s využitím 
aromaterapie : relaxácia svalstva 
pohybovej sústavy a uvoľňovanie 
psychického napätia
biblioterapia : čítanie vybrané-
ho textu s následným rozborom 
či imagináciou v skupine
sociálne poradenstvo, účasť na 
túrach, výletoch a kultúrnych 
podujatiach 
V dennom stacionári možno 
poskytovať starostlivosť občano-
vi, ktorý: 
a ) je odkázaný na sústavnú sta-
rostlivosť
b ) je aspoň čiastočne mobilný
c ) nemá diagnostikované závaž-
né psychiatrické ochorenie
      Konanie o prijatí do denného 
stacionára sa začína na základe 
podpísanej písomnej žiadosti o 
umiestnenie do denného stacio-
nára na predpísanom tlačive.
Žiadosť o prijatie má obsahovať:
a ) doklad o príjme žiadateľa  
(rozhodnutie o priznaní dôchod-
ku )
b ) vyjadrenie ošetrujúceho leká-
ra na predpísanom tlačive
c ) odborné psychiatrické vyšet-
renie
Poplatky: Výška úhrady za po-
byt bez stravy v dennom staci-
onári je 90,- Sk za deň. Mesačne 
to činní cca 1980,- Sk.
Kontaktná adresa:
Stredisko sociálnej pomoci 
mesta košice,Garbiarska č.4, 
t.č. 055/6333 536
Stredisko sociálnej pomoci mes-
ta Košice zabezpečuje prepra-
vu osôb s ťažkým zdravotným 
postihnutím a občanom nad 65 
r. Výška úhrady 6,-Sk na km. 
Žiadosti a informácie na t.č. 
055/671 42 93 resp. v SSPmk, 
Garbiarska 4. 
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leto sa už  definitívne skončilo, 
ale spomienky na príjemne prežité 
chvíle nám teplé letné slnko určite 
stále pripomenú. So zážitkami zo 
spoločne prežitého prázdninové-
ho týždňa  sa s čitateľmi Ťahanov-
ských novín podelili organizátori 
prímestského tábora pre deti z OZ 
Detská misia

Od pondelka 11. augusta do piat-
ka do 15. augusta sa konal už štvr-
tý ročník denného prímestského 
tábora v Ťahanovciach, ktorý pri-
pravilo občianske združenie Det-
ská misia. Bol určený hlavne pre 
deti zo sídliska Ťahanovce, ale 
zúčastnilo sa ho aj niekoľko detí z 
iných mestských častí. Každý deň 
sme sa s našimi 18 deťmi stretli 
ráno medzi pol ôsmou a ôsmou 
pri kultúrnom stredisku na Bu-
dapeštianskej ulici. Po prevzatí 
detí od rodičov sme sa presunuli 
do obce Ťahanovce, kde v pries-
toroch tamojšej základnej školy 
náš tábor prebiehal. Na úvod sme 
sa zahrali niekoľko veselých hier a 
o pol desiatej sa najedli. O desia-
tej nás čakal biblický program. V 
ňom sme sa naučili niekoľko det-

ských kresťanských piesní, deti si 
vypočuli príbeh z Písma svätého 
a nakoniec sme mali kvíz, pri 
ktorom si deti zasúťažili a záro-
veň zistili, koľko toho vedia. Od 
jedenástej sme sa venovali tvori-
vým dielňam. Deti počas nich 
mohli maľovať na sklo, učiť sa 
viazať uzly, hrať na gitaru a flau-
tu, vyrábať pohľadnice, či skladať 
a púšťať si lietadlá z papiera. O 
pol jednej na nás čakali v družine 
základnej školy s výborným obe-
dom. Všetkým nám naozaj veľmi 
chutilo. Navyše pani kuchárky 
pridali vždy nejaké prekvapenie 
- puding alebo koláč. Po obede 
sme mali chvíľku nenáročné ak-
tivity, aby sme mohli v pokoji 
tráviť. Vedúci dávali rôzne hlavo-
lamy deťom a potom zasa deti ve-
dúcim. O pol druhej sme vybehli 
von do pekného a priestranného 
areálu základnej školy na Želiar-
skej ulici. Jeden deň sme sa za-
hrali orientačnú hru. Deti podľa 
mapy hľadali v areáli ukryté po-
klady. Aj pri olympijských hrách 
si deti prišli na svoje a ukázalo sa, 
kto v ktorej disciplíne vyniká, na-
príklad pri preskoku cez švihadlo, 

skoku do výšky a hode na cieľ.

 

V stredu sme sa vybrali na vý-
let do Nižnej Myšle, kde sme si 
chceli pozrieť archeologické mú-
zeum a vykopávky. Pri vykopáv-
kach nám  archeológ z nemecké-
ho Mníchova, ktorý sem chodí 
každý rok a je Košicami a vzác-
nymi archeologickými vykopáv-
kami v ich okolí veľmi fascinova-
ný, rozprával, akým spôsobom sa 
robí archeologický výskum, ako 
opatrne sa musí kopať, aby sa nič 
nepoškodilo a aká je to radosť, 

keď sa niečo vzácne nájde. Je to 
pravda, Košice a ich okolie sú 
naozaj nádherné a my sme si to 
mohli vychutnať pri nádhernom 
počasí, ktoré sme celý týždeň 
mali. 
Sme za celý týždeň veľmi vďační 
Pánu Bohu, rodičom, ktorí nám 
prejavili dôveru a dali svoje deti 
na tábor, vedeniu základnej školy 
na Želiarskej ulici, ktoré nám vo 
všetkom vyšlo v ústrety a tiež aj 
Miestnemu zastupiteľstvu mest-
skej časti sídlisko Ťahanovce, 
ktoré tábor finančne podporilo. 
Veľmi si to vážime a ďakujeme! A 
čo povedať na záver: Sme radi, že 
sme s deťmi mohli prežiť pekný 
týždeň a mohli sme ich rodičom 
ušetriť dovolenku tým, že sme sa 
o ich ratolesti postarali. A už sa 
tešíme na ďalšie príležitosti, pri 
ktorých sa počas školského roka 
budeme môcť s deťmi stretnúť. 
Bude to Lentilková párty a pra-
videlné kluby Dobrej zvesti pre 
deti a dorastencov, ktoré sa na 
sídlisku Ťahanovce začnú v ok-
tóbri.

Michal Fraňo,foto:Michal Fraňo

Ako sme prázdninovali

´

NA TÉMU DOPRAVA
Milí spoluobčania, chcem  sa Vám 
prihovoriť a informovať  Vás aj pros-
tredníctvom Ťahanovských novín o 
problémoch, ktoré trápia nás všet-
kých. Na každom zasadnutí  Komi-
sie výstavby, životného prostredia a 
sociálneho rozvoja je horúcou a pra-
videlnou témou doprava. Pre obča-
nov nášho sídliska je dôležité dostať 
sa zo sídliska do práce, do školy, k 
lekárovi alebo za nákupmi a potom 
zase naspäť domov. Dovolím si tvr-
diť, že pritom máme najväčšie prob-
lémy zo všetkých mestských častí 
vôbec. Všetci sme s napätím očaká-
vali zmenu v doprave, nové linko-
vé vedenie. DPMK prišiel s prvou 
verziou, ktorá bola veľmi výhodná 
pre naše sídlisko, ale po predložení 
tohto návrhu iným mestským čas-
tiam sa museli urobiť zmeny, ktoré 
si stanovili zástupcovia iných mest-
ských častí a celý systém sa narušil. 
Doprava už v starom režime bola 
pre nás kapacitne a intervalovo ne-
dostatočná, nie je teda možné, aby 
fungovala týmto spôsobom teraz, 
keď v septembri do škôl nastúpilo 
ďalších 500 žiakov. Chybou je, ž e 
sa nepristúpilo k cestovnému po-
riadku, ktorý bol vypracovaný pre 
dni školského vyučovania. Tento 
by bol postačujúci s niektorými 
zmenami a pripomienkami, ktoré 
navrhli poslanci aj pracovníci MÚ. 
V súčasnosti je veľkým problémom 

aj nedoriešená doprava na Námestie 
osloboditeľov. Prínosom je zriade-
nie autobusovej linky č.18,  ktorá 
je našimi občanmi využívaná a na 
rozdiel od linky č. 35 premáva aj 
cez víkendy. Ľudia si na ňu zvykli. 
Problémom DPMK je nedostatok 
vodičov, čo samozrejme nemusí ces-
tujúceho zaujímať, lebo on si platí 
nemalé cestovné, za ktoré by mu 
mali byť poskytnuté adekvátne služ-
by. Často to však neplatí. Autobu-
sy sú preplnené,  v kritickom čase,  
ktorý sa už dnes posunul do raňajšej 
doby okolo  pol siedmej,  situáciu 
denno-denne monitoruje každý z 
nás.  Študenti a žiaci odpadávajú z 
vydýchaného vzduchu, meškajú do 
školy a pracujúci do roboty. Veľmi 
dôverne poznám tento stav, lebo 
sama  cestujem v tomto čase MHD 
a mám hrôzu nastúpiť do autobu-
su, ak sa vôbec do neho dostanem. 
Tento moment je iste nielen pre 
mňa najkritickejším a najobávanej-
ším momentom dňa, pretože sa do-
stávame do zápch, ktoré sa každým 
dňom zhoršujú. 
Problém sa riešil s Magistrátom 
mesta Košice aj s dopravným in-
špektorátom.  Navrhovali sme 
zmenu vodorovného dopravného 
značenia na ceste z Furče, nainštalo-
vanie semaforov, skrátenie intervalu 
červenej vlny na križovatke s Vodá-
renskou alebo aspoň v tomto kritic-
kom čase dopravnej špičky riadenie 

dopravy dopravnou políciou. Reak-
cie sú nasledovné: dopravná polícia 
má k dispozícii iba 3 hliadky, čiže 
ich na riadenie v čase zápch nemôže 
použiť. Intervaly semaforu inšta-
lovala firma Siemens, podľa ktorej 
je tento stav vyhovujúci a interval 
nemožno skrátiť, aby sa na ďalších 
križovatkách neblokovala doprava 
električky. Pozitívnym riešením a 
finančne nenáročným by mohlo byť 
vybudovanie spojky výlučne pre au-
tobusy, ktorá by bola  prepojená  s  
Magnezitárskou ulicou, čím  by sa 
vyhli každodennej zápche. Zatiaľ je 
to len návrh, ale malo by sa urých-
lene konať, kým nedôjde k tragédii.  
Ak by niekto nevyhnutne potrebo-
val rýchlu lekársku pomoc, sanitka 
sa nemá k nemu ako dostať. Ťaha-
novčania sú v oveľa horšej situácii 
ako Furčania, musia tri krát dávať 
prednosť, aby sa na štvrtý krát do-
stali do zápchy. Cesta, ktorá za nor-
málnych okolností trvá 10 minút, 
takto trvá  hodinu aj viac. Nie som 
optimista, že túto situáciu zlepší a 
vyrieši novovybudovaná križovatka 
Sečovská -  Prešovská.
Možno by situácii pomohlo, keby si 
zápchy a problémy v doprave zma-
poval pán primátor a keby si našiel 
čas a osobne by túto trasu prešiel v 
autobuse alebo v aute a porovnal 
situáciu cestovania zo sídliska Ťaha-
novce a zo sídliska Furča, výsledky 
mediálne zverejnil a problémy by 

sa konečne začali riešiť. Máme do-
jem, že sa na niečo stále vyčkáva a 
situácia sa absolútne nerieši. Mož-
no by stálo za to aj ďalšie riešenie, 
a to z Furče pred križovatkou a od 
Prešova vytvoriť lievik, to znamená 
dva pruhy by sa zbiehali do jedného 
pruhu, tým  by sa autá a autobusy 
zo sídliska Ťahanovce mohli zaradiť 
plynulo do svojho jazdného pruhu. 
Medzi pruhmi dať plnú čiaru na 
50 metrov v mieste spojenia dvoch 
ciest z Ťahanoviec a z Furče. Pritom 
dať zákaz odbočenia doprava k Tes-
cu, čo zdržuje a spomaľuje dopravu. 
K Tescu by sa obyvatelia Furče a 
Ťahanoviec mohli dostať cez Ram-
povú. 
Na sídlisku sa na jar 2010 počíta so 
začatím výstavby nových bytov, za 
existujúcich podmienok v doprav-
nej situácii je to podľa môjho názoru 
nereálne. Veď už dnes  mnoho bý-
valých Ťahanovčanov práve pre túto 
nepriaznivú situáciu a nezáujem jej 
riešenia zmenilo bydlisko a mnoho 
ďalších túto možnosť zvažuje, čo je 
škoda, lebo veľa vecí na sídlisku sa 
robí a plánuje pre občanov ďalej ro-
biť.  Ale o tom už nabudúce.
MVDr.Danica Nagyová
poslankyňa miestneho zastupiteľ-
stva
a predsedníčka Komisie výstavby, 
soc. rozvoja
a životného prostredia  MČ Košice- 
Sídlisko Ťahanovce
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           ZOBERTE SI AJ VY DO RÚK SVOJU KNIHU
Rozprávkové zobúdzanie fontá-
ny, ktoré si obľúbili naši najmen-
ší  a ktoré každoročne sprevádza 
Dni mestskej časti, je len jedným 
z mnohých podujatí, ktoré pre 
našich školákov i škôlkarov pri- 
pravujú ťahanovské pobočky 
Knižnice pre mládež mesta Ko-
šice.
Účasť na nich vysoko presahuje 
kapacitu malých miestností, kto-
ré sú pre stretnutie s knihou vy-
členené aj napriek tomu, že   kni-
ha dnes nie je celebritou, ktorú 
by ospevovali médiá. Deti knihy 
stále rady čítajú a na podujatiach 
spojených s literatúrou je ich stále 
veľa.  Čo sa deje v knižnici, kon-
krétne v pobočke pri Základnej 
škole Bruselská, sme sa opýtali 
pani Judity Dudášovej:

Po skončení tradičného ťahanov-
ského podujatia, ktoré sa usku-
točňuje pri fontáne na Americkej 

triede, sme v našej pobočke pri-
pravili ešte ďalšie zaujímavé po-
dujatia. Predovšetkým sa chcem 
pochváliť, že naša čitateľka Ni-
kola Semancová, žiačka 8.B ZŠ 
Bruselská sa stala kráľovnou det-
ských čitateľov v meste Košice 
pre  školský rok 2007/2008. 

Spolu s ňou sme sa zúčastnili ce-
loslovenského snemu kráľov

 detských čitateľov, ktorý sa konal  
19. – 21. júna 2008 v Martine.  
Z neho sme si priniesli krásne 

posolstvo od kráľov detských či-
tateľov z celého Slovenska, ktoré 
si dovolím  prezentovať aj touto 
cestou:
Čítaním sme prišli k poznaniu, 
že:
„knihy sú pre človeka tým, 
čím krídla vtákom.“
„Potvrdili sme, že kníh sa nevzdá-
me, pretože v nich po kúskoch 
nachádzame aj sami seba. V súčas-
nosti objavujeme krajiny fantázie v 
knihách Rowlingovej a jej Harryho 
, či plány Artemisa Fowla a opä-
tovne sa vraciame aj k múdrostiam 
slovenských rozprávok. Najradšej 
by sme boli, keby nás v knižniciach 
vítali knihy od zeme až po samé 
nebo s čarokrásnou záhradou, pri-
čom knihovníčky by okolo nás lie-
tali ako nápomocní anjeli. Zoberte 
si do rúk aj vy svoju knihu. Možno 
sa s ňou otvorí aj vaše srdce a ďalší 
svet  vo vašom svete. A potom ďalší 
a ďalší...
Povedzte o ňom aj svojim kamará-
tom a tiež svojim rodičom.
Pretože by sme boli veľmi radi, 
keby do našich knižníc
chodili spolu s nami“.
Veľmi milým a vďačným podu-
jatím, ktoré sme v spolupráci so 
ZŠ Bruselská pre deti pripravili, 
bolo aj  zábavné večerné  stretnu-

tie v knižnici pod názvom Nám 
sa ešte nechce spať. Konalo sa 
23. júna 2008 a bolo plné obľú-
bených rozprávok na dobrú noc, 
ktoré čítali rodičia svojim ratoles-
tiam. Súčasťou podujatia bola aj 
pantomíma, hádanky o nočných 
zvieratkách, výroba vlastného 
nočného leporella a uspávanka.  
Na organizácii tohto krásneho 
stretnutia rodín s knižkou sa 
podieľal literárny krúžok pri ZŠ 
Bruselská pod vedením pani uči-
teľky Juskovej a hudobný krúžok, 
ktorý vedie pani učiteľka Kuffo-
vá. Ceny pre súťaže  zabezpečilo 
Centrum voľného času Mikádo 
a na občerstvenie prispela Rada 
rodičov školy.

Úspech podujatí, ktoré Kniž-
nica pre mládež pri ZŠ Brusel-
ská zorganizovala, nás zaväzuje 
pokračovať v tomto trende a v 
pláne už máme ďalšie a ďalšie 
aktivity, ktoré si určite nájdu svo-
jich priaznivcov medzi mladými 
čitateľmi na sídlisku Ťahanovce. 
Najbližšie to bude v októbri Či-
tateľský maratón.
Ing. Janka Rajňáková

Kancelárske priestory:
denné upratovanie
týždenné upratovanie
štvr ro né upratovanie
polro né upratovanie
alšie služby pod a požiadaviek

Služby pre domácnosti:
vysávanie kobercov, tepovanie kobercov
istenie a tepovanie alúneného nábytku
ošetrenie kožených sedacích súprav
umývanie okien, bežné a po maliarskych
prácach
istenie a umývanie pevných podláhCeny sú vrátane istiacich prostriedkov. Výkon práce a ceny vždy vopred

konzultujeme a upres ujeme pri osobnom jednaní so zákazníkom.
Minimálna cena je 500. Sk. Rozsah prác a asový harmonogram sa upraví
individuálne pod a požiadaviek objednávate a. Objednávate zabezpe uje
dodávku vody, elektrickej energie, odvoz odpadu a sprístupnenie priestorov
v požadovanom termíne. V prípade pravidelného poskytovania služieb aj
uzamykate nú miestnos pre uskladnenie istiacich prostriedkov a techniky.

umývanie a dezinfekcia sociálnych
zariadení

V prípade záujmu o naše služby, zavolajte
na telefónne íslo

0908 568 347 alebo 0915 919 425

Na  rokovaní miestneho zastupi-
teľstva MČ, ktoré bolo 22.októb-
ra2008, sa na  základe pozvania 
starostu mestskej časti zúčastnili 
aj predstavitelia policajných zlo-
žiek - riaditeľ Obvodného odde-
lenia PZ SR Košice - Ťahanovce 
mjr.Ing. Vojtech Valko a veliteľ 
stanice Mestskej polície p. Vla-
dimír Janeš, ktorí sa vyjadrili k 
aktuálnej bezpečnostnej situácii 
v mestskej časti. Prerokovaná 
bola problematika kriminality a 

vandalstva. Starosta informoval 
poslancov MZ o tej skutočnosti, 
že polícia veľmi rýchlo zadržala 
páchateľov lúpeže v obchodnej 
prevádzke na Helsinskej ulici. 
“Ide o 16 a 19 ročných chlapcov. 
Bolo by určite dobré poznať po-
stoj rodičov týchto páchateľov k 
nebezpečnému trestnému činu, 
ktorý ich deti vykonali!” vyjadril 
starosta svoje rozhorčenie.
Vo veci sa vedie ďalšie vyšetrova-
nie. 

Zo strany veliteľa stanice mest-
skej polície odznela informácia o 
uskutočnenej  ďalšej preventívno- 
bezpečnostnej akcii zameranej na 
požívanie alkoholu mladistvých 
v MČ, ktorú prísušníci MsP vy-
konali vo večerných hodinách 
21.10.2008. Skontrolovali 27 
osôb, ktoré boli vykázané z are-
álov materských a základných 
škôl. Boli uložené 2 blokové po-
kuty vo výške 600 Sk a 1 bloková 
pokuta vo výške 300 Sk za poru-

šovanie VZN. 
Aj na základe prezentovaných 
nedávnych prípadov trestnej čin-
nosti a vandalizmu bolo na roko-
vaní dohodnuté, že starosta zvolá 
mimoriadne pracovné stretnutie 
Miestnej rady MČ v prítomnosti 
riaditeľa OO PZ SR Ťahanovce 
a veliteľa stanice MsP - Sídlisko 
Ťahanovce, na ktorej budú navr-
hnuté riešenia na postupnú eli-
mináciu vandalizmu a pouličnej 
kriminality. -raj-

     Poslanci sa zaoberali kriminalitou a vandalizmom

´
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 MAJSTROVSTVÁ VUKABU KOŠICE 
V sobotu  11.10.2008 sa v Koši-
ciach konali Majstrovstvá výcho-
doslovenského regiónu v karate 
kadetov,juniorov a starších juniorov.
Vyjadrenie prezidenta VUKABU
Júliusa Valentu: “Majstrovstvá ka-
detov a juniorov sa uskutočnili v 
dobre pripravenom prostredí na  
ZŠ Belehradská pod taktovkou Ing. 
Petra Bozogáňa. Aj napriek relatív-
ne skromnejšej účasti (približne 60 
pretekárov) sa zišla špička  Východo-

slovenskej únie karate vo všetkých 
kategóriách, ktorá dodala súťaži 
punc kvality. Výborne sa prezentova-
li už tradične oddiely Union Košice, 
Metropol Košice, KK Kretovič Koši-
ce, sabinovské oddiely KK Sabinov a 
Katsudo Sabinov,  ku ktorým sa pri-
dali aj oddiely KK Vranov a JUGO 
Košice. Dúfam, že všetci postupujú-
ci z jednotlivých kategórií sa presa-
dia aj na Majstrovstvách Slovenska 
13.12. v Trenčíne“.

Ešte máme v čerstvej pamäti oslavu 
športového ducha na tohtoročnej 
letnej olympiáde v čínskom Pekin-
gu, ktorá rezonovala snáď na celom 
svete. Slovensko si z tohoročných 
Olympijských hier odnieslo niekoľ-
ko cenných medailí a zaradilo sa me-
dzi úspešné krajiny. 
Fantastickým výkonom športovcov 
však vždy predchádza tvrdý tréning, 
prísna životospráva a hlavne chuť 
súťažiť a zabojovať o čo najlepšie 
umiestnenie.
A práve súťaživosť  a zmysel pre faire 
play je podstatou  podujatí, ktoré už 
niekoľko rokov organizuje pre deti 
predškolského veku  na sídlisku Ťa-
hanovce riaditeľka MŠ Belehradská 
Mgr. Katarína Holováčová spolu s 
ostatnými materskými školami  a 
v posledných rokoch za pomoci a 
spolupráce  Mestskej časti Košice 
– Sídlisko Ťahanovce a Olympijské-
ho klubu Košice.
Na tejto miniolympiáde sa stretá-
vajú malí  športovci zo škôlok, aby 
sa naučili a aj reálne vyskúšali, čo je 

podstatou olympiády.
V júni tohto roku sme sa na takú-
to detskú olympiádu prišli pozrieť 
do areálu MŠ Belehradská. Okrem 
nás pozvanie organizátorov prijali aj 
starosta mestskej časti Cyril Betuš, 
zástupca starostu Emil Petrvalský,  
poslanec  MZ Stanislav Šimko, za 
Olympijský klub Košice Marián 
Kafka a p. Michálek a za mesto p. 
Šulek.  Olympijská zvučka, vlajka, 
ktorú niesli reprezentanti škôlok, 
slávnostný príhovor pani riaditeľky, 
to bol úvod Ťahanovskej olympiády 
materských škôl, na ktorej okrem 
športových výkonov znel smiech  a 
sršala radosť z pohybu a z hier. Za 
skvelé  výkony a za športové správa-
nie dostalo každé družstvo odmenu 
v podobe športových potrieb pre 
škôlku a taktiež v podobe sladkej 
odmeny a diplomu pre každého sú-
ťažiaceho.
-raj-

P.S. foto z archívu MŠ Belehradská 
po konzultácii s p. Holováčovou.

OlYMPiÁDA PRE NAJMENŠíCH

Semifinálové zápasy: 
BOKA Utd. – GOLDEN TEAM 4:6 
BOKA Utd. – GOLDEN TEAM 8:7 
BOKA Utd. – GOLDEN TEAM 14:6 
Serbin 9, Varmeďa, Šimko, Krompašský 
4., Kocák 2, Valko, Juhász, Peko – P. Ta-
káč 6, Mico 4, Š. Bočkoráš, Ľ. Bočkoráš, 
Longauer 2, Vereb, Keda, Človečko.

SMER – P. Č. S. P. 6:2 
SMER – P. Č. S. P. 6:7 
SMER – P. Č. S. P. 5:7 
Ruda 6, Minor, Bereš ml. 3, Grega, Ľ. 
Kozák 2, M. Balazs – Majerčák, Engel 6, 
Kaško 3, Karpat.

Zápas o 3.  miesto:
SMER – GOLDEN TEAM 2:17
Grega, Ruda – Jakab 8, Benko 3, P. Takáč, 
Longauer 2, Ľ. Bočkoráš, Keda.

Zuzana Schwartzová 3. miesto kata kadetky Union Košice
Martin Petrvalský 1. miesto kata st.juniori Union Košice
Radka Lipovská 3. miesto kata st.juniorky Union Košice
Michal Klima 1. miesto juniori - 61 kg Union Košice
Gabriel Kaleta 1. miesto juniori - 76 kg Union Košice
Marián Macík 2. miesto juniori - 76 kg Union Košice
Radka Lipovská 1. miesto st.juniorky + 60 kg Union Košice
Petra Klimová 2. miesto st. juniorky - 60 kg Union Košice
Timea Kašková 3. miesto st. juniorky - 60 kg Union Košice
Ján Garbera 1. miesto juniori - 76 kg Jugo Košice
Kararína Kubáková 2. miesto juniorky + 59 kg Union Košice
Michal Sestina 1. miesto kadeti - 52 kg Union Košice
Samuel Macko 2. miesto kadeti - 52 kg Union Košice
Pavol Sirka 3. miesto kadeti - 57 kg Union Košice
Simon Forrai 3. miesto kadeti - 63 kg Jugo Košice
Ján Hirka 3. miesto kadeti - 63 kg Union Košice
Daniela Závatzká 1. miesto kadetky - 47 kg Union Košice
Kornélia Linkeschová 2. miesto kadetky - 47 kg Union Košice
Alexandra Vašková 3. miesto kadetky + 54 kg Union Košice
Zuzana Schwartzová 1. miesto kadetky - 54 kg Union Košice
Matúš Bozogáň           1. miesto st. juniori BRH Union Košice
Gabriel Kaleta 2. miesto st. juniori BRH Union Košice
Martin Petrvalský 3. miesto st. juniori BRH Union Košice
Martin Petrvalský 1. miesto st. juniori - 68 kg Union Košice
Matúš Bozogáň 1. miesto st. juniori + 78 kg Union Košice
Tomáš Kubák 1. miesto st. juniori - 78 kg Union Košice

Umiestnenie pretekárov z UnIonU Košice a JUGo Košice
                     na majstrovstvách vÚKABU:

Finálový zápas:
P. Č. S. P. – BOKA Utd. 4:2
Pastor 2, Majerčák, Kaško – Ondrovič 2.

Celkové poradie:
1.     P.Č.S.P. 
2.     BoKA Utd. 
3.     GoLDEn tEAM 
4.     SMEr 
5.     BrAvo 
6.     ŠK SLovAn 
7.     MEtro 
8.     PAntHErS 
9.     AMStErDAM GoLD 
10.   ABStInEntI 
11.   vYSÚvAČI 
12.   tHC tEAM 
13.   BLACK ForESt 
14.   BS CrEW 
15.   AvALAnCHE Utd.
Najlepším strelcom sa stal Bereš. ml. zo 
Smeru, ktorý strelil 69 gólov. 
Najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený 
Kaško z PČSP 
Najlepším brankárom bol vyhlásený Š. 
Bočkoráš z GOLDEN TEAMU 

      výsledky play-off semifinále a fináleŤahanovskej 
                 minifutbalovej ligy 29.-30.8.2008

´
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