
Október - mesiac úcty k starším
Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme

nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá
môže byť zrodená v duši človeka.

Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa
nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, čo
im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k našim
otcom a k našim mamám. K našim prarodičom. Ku všetkým, ktorí
si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Kto nemá úctu k starším ľuďom, nemôže mať  skutočnú úctu
k nikomu a ničomu. Kolobeh života je proces nezvratný a platí bez
výnimky pre každého z nás, a na to by sme nemali zabúdať. Mali by
sme sa vždy a ku každému správať tak, ako si úplne prirodzene
želáme, aby sa on správal k nám samotným. Nájdime si čas, vľúdne
slovo, úsmev pre starších. Neustále, nielen počas októbra. Nezabú-
dajme, že každému z nás pribúdajú roky. Neúprosne a neomylne
ich  čas prideľuje zo svojho náručia nám všetkým.

-raj-
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Zo septembrového
zasadnutia poslancov

Hlavné body programu boli ekono-
mického charakteru, schvaľovalo
sa aj nové VZN.

Elektronická samospráva 
Po ukončení testovania, ktoré v súčasnosti
prebieha,  by mali byť vybrané elektronické
služby košickej samosprávy
dostupné verejnosti .

Rozhovor s riaditeľkou
športového gymnázia 

Sieň olympizmu je unikátna tým, 
že je jediná na Slovensku
v takom rozsahu.52 5

Školský rok sa rozbehol naplno
Po horúcom lete, kedy sídlisko doslova zívalo prázdnotou, sa

v septembri školy, škôlky, chodníky i detské ihriská zaplnili džavota-
júcimi deťmi, ktoré na svojej ceste za vzdelaním postúpili o krôčik
vyššie. 

Prvý deň v škole bol najvýznamnejší pre našich prváčikov, pre
ktorých sa otvorili brány veľkej školy, kde nájdu okrem novej pani
učiteľky a nových vedomostí aj nových kamarátov, nové koníčky
a záľuby . 

Nový školský rok prináša pre školákov, ale aj pedagógov niekoľko
zmien, ktoré by mali korigovať rozdiely v spôsobe výuky medzi
jednotlivými školami.

Základné školy sa začnú opäť viac podobať jedna druhej. S nás-
tupom terajších prváčikov sa v nich zavádzajú nové vzdelávacie
programy. Tie dávajú školám menej voliteľných hodín, ktoré môžu
využiť podľa toho, na čo sa zameriavajú. Rezort školstva si od toho
sľubuje kvalitnejšiu výučbu podľa vzorových osnov, a tým aj menej
byrokracie pre učiteľov.

-raj-

Zmeny na základných školách:
• prváci a piataci sa začnú učiť podľa nových vzdelávacích pro-
gramov - žiaci na 1.stupni budú mať prvouku, žiaci na 2. stupni viac
matematiky, prírodovedných predmetov a techniku, druhý cudzí
jazyk bude pre nich nepovinný
•  testovanie zo slovenčiny a z matematiky čaká v apríli nielen devia -
takov, ale v novembri aj všetkých piatakov
•  zápis prváčikov do škôl sa presunie z polovice januára na apríl
•  mení sa voľba riaditeľov škôl - zriaďovatelia môžu dvakrát nesú -
hlasiť s nomináciou kandidáta, ktorého vybrala rada školy
Zmeny na stredných školách:
•  prváci na gymnáziách a piataci na osemročných gymnáziách sa
začnú učiť podľa nových vzdelávacích programov - čaká ich viac
hodín matematiky a prírodovedných predmetov
•  na niektorých stredných odborných školách sa spustí systém duál-
neho vzdelávania - žiaci budú mať prax vo firmách, kde budú za
prácu zaplatení, teóriu sa budú učiť v škole, žiaci v odboroch, po
ktorých je dopyt na trhu práce, budú môcť získať motivačné
štipendium
•  maturantom sa predĺži čas na vypracovanie maturitných testov
zo slovenčiny a z matematiky - pri slovenčine o 10 minút, pri
matematike o 30 minút

Zdroj: PRAVDA

Pripravuje sa rekonštrukcia Ázijskej triedy
Primátor mesta Richard Raši  prijal v septembri starostu mestskej

časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Cyrila Betuša, aby spolu s ním
a ria diteľom Magistrátu mesta Košice pokračovali v riešení plánovanej
rekonštrukcie Ázijskej triedy v mestskej časti Košice - Sídlisko
Ťahanovce. Informácia je pre našu mestskú časť veľmi priaznivá
v tom, že už prebieha obstarávací proces na zhotoviteľa tejto cestnej
rekonštrukcie v meste pre rok 2015. Starostovi sa podarilo  presadiť
u vedenia mesta to, že Ázijská trieda pôjde do rozsiahlych rekonš -
trukčných prác teraz na jeseň po ukončení obstarávacieho procesu,
ktorý je termínovo určujúci, ako prvá v meste Košice. 

-b-

Konečne FITNESS LEN PRE ŽENY už aj na Ťahanovciach, Budapeštianska 10.



Zo septembrového zasadnutia
miestnych poslancov

V poradí šieste zasadnutie poslancov miestneho zastupiteľstva
sa uskutočnilo v stredu 2. septembra. Hlavné body programu boli
ekonomického charakteru, schvaľovalo sa aj nové VZN o elektro -
nickej komunikácii občanov so samosprávou. Poslanci diskutovali
predovšetkým v posledných bodoch - Interpelácie, otázky poslan-
cov a rôzne.

Úvod rokovania už tradične patril informačnej správe starostu
mestskej časti o jeho činnosti od posledného miestneho zastupiteľstva. 

Medzi najdôležitejšie otázky, na ktorých starosta počas uply -
nulých troch mesiacov pracoval boli:

Diviaky
List, ktorým MČ požiadala Okresný úrad, pozemkový a lesný

odbor o vykonanie opatrení na obmedzenie pohybu diviačej zveri.
Nasledovalo rokovanie o riešení otázky premnoženia diviačej zveri,
kde z úrovne okresného úradu i všetkých zúčastnených na pracov-
nom rokovaní k tejto otázke sme dospeli k záveru, že k tomu, aby
sme znemožnili pohyb diviakov v blízkych porastoch, je potrebné
tieto divorastúce porasty odstrániť. Sú to paradoxne lokality, kde
je ticho, kde sa nechodia venčiť psy, kadiaľ nechodia cyklisti,
kde sa nepohybujú bezdomovci, ktorí robia hluk (ČS SHELL a okolie
nad areálom NDS Košice). V tejto súvislosti MČ oslovila VDS Košice
o vyčistenie porastov pod stožiarmi elektrického vedenia. Očaká-
vame v tejto veci vyjadrenie a začatia konania.

Demeter
Na základe rozhodnutia starostu bola vykonaná kontrola na

Demetri, ako sa tam situácia vyvíja. Lokalitu skontrolovali aj hliad -
ky mestskej polície, zmapovali situáciu o prístavbe chatrčí a pod.
Podľa zistení MsP si obyvatelia Demetra zhromažďujú drevo na
zimu a ako obydlie nepribudla žiadna stavba. Kontrolu vykonali aj
pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v rámci
štátneho dozoru, aby zistili v akých životných, hlavne hygienických
a sociálnych podmienkach tam žijú obyvatelia, predovšetkým deti.

Plán rozvoja mestskej časti
Odvíja sa od Plánu rozvoja mesta Košice, ktorý budú mestskí

poslanci schvaľovať na decembrovom mestskom zastupiteľstve
a neskôr sa dostane aj do miestnych zastupiteľstiev. Mestská časť
vyvinula úsilie, aby začlenila do tohto plánu aj projekty, ktoré
sa týkajú mestskej časti. Starosta vyjadril poďakovanie poslancom
Petrvalskému, Olexovi, Janitorovi a Kozákovej za iniciatívny
prístup k tvoreniu dokumentu mestskej časti, ako podkladu pre
prípravu Plánu rozvoja Košíc.

Súťaž o najaktívnejšiu mestskú časť športu
MČ sa prihlásila k tejto aktivite, v súčasnosti napĺňa podmienky

pre uchádzanie sa o pódiové umiestnenie. Motivácia pre túto aktivitu
je zaujímavá, víťazná mestská časť získa 15 tisíc eur, druhá najaktív -
nejšia mestská časť 10 tisíc eur a tretia v poradí 5 tisíc eur od mesta
Košice.

Parkovanie

Obyvatelia mestskej časti sa neustále dožadujú väčšieho
množstva parkovísk na území obytného súboru, každý by rád
parkoval pred vlastným domom, so všetkými vozidlami, ktoré
vlastní a zadarmo. Starosta však zdôraznil, že plocha, na ktorej
stoja obytné domy a ich priľahlé plochy sa roztiahnuť nedajú.
Automobily pribúdajú doslova rádovo a situácia nielen s parko-
vaním, ale aj so samotnou prejazdnosťou ulíc je katastrofálna.
V priebehu októbra prebehne pracovné stretnutie Komisie výs-
tavby, dopravy, životného prostredia a ochrany zdravia pri MZ
s predstaviteľmi firmy EEI, aby našli nejaké spoločné riešenie
a ponúkli  ho obyvateľom mestskej časti. Obyvatelia sídliska Ťa-
hanovce si však musia uvedomiť jednu dôležitú vec, a to, že za
parkovanie sa bude platiť. Je však potrebné vymyslieť taký
systém, ktorý by bol voči obyvateľom spravodlivý. Na pracovné
stretnutie dostanú pozvánku všetci poslanci miestneho zastu-
piteľstva a je na nich, či sa riešenia tejto problematiky aktívne
zúčastnia.

Správa a prevádzkovanie detských ihrísk
Na základe pracovného  rokovania so Správou mestskej ze-

lene, konaného  19. júna 2015, prijala mestská časť spoločný
dokument o spolupôsobení a súčinnosti pri správe a údržbe
detských a športových ihrísk v mestskej časti so Správou
mestskej zelene. Podľa slov starostu mestská časť prijala dvoch
pracovníkov z úradu práce, ktorí každý deň prejdú všetky
ihriská, odomykajú a zamykajú ich, vyčistia od odpadu, ktorý
tam priniesli návštevníci, skontrolujú hracie prvky, lavičky
a vykonávajú na mieste prípadné drobné opravy zariadení,
ktoré sa opotrebovali alebo  boli zdevastované.

Havarijný stav vodovodných potrubí
na sídlisku Ťahanovce

Mestská časť v tejto veci žiadala riešenie od Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti Košice, nakoľko sú mnohé ulice perma-
nentne rozkopané. Vodári nedokážu identifikovať zdroj poruchy.
Potrebná je úplná rekonštrukcia vodovodného potrubia, nakoľko
vodovodné potrubia sú v zlom stave a situácia s poruchami sa
bude neustále zhoršovať. Na 16. októbra je naplánované pra-
covné stretnutie s VVS, na ktorom by mali byť prijaté nápravné
opatrenia.
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Značenie ulíc a domov
Starosta mestskej časti požiadal poslancov o súčinnosť pri riešení

tohto závažného problému, ktorý si, žiaľ, občania neuvedomujú, ale
spôsobuje problém pre celý záchranný systém (hasiči, policajti,
záchranná zdravotná služba). Chýbajúce označenie ulice, prípadne
bytového domu môže zdržať záchranárov alebo hasičov v život
ohrozujúcej situácii, kedy špecialisti neprídu načas k pacientovi
alebo inak ohrozenému človeku, či majetku. Predovšetkým tie
spoločenstvá, ktoré si nechávajú zatepliť bytový dom, z ktorého sú
pri prácach značenia odstránené, nech dbajú na to, aby sa označenia
ulice i vchodov vrátili na pôvodné miesto, prípadne označili aj pro-
tiľahlý vchod do obytného domu. Majitelia i správcovia bytov by si
mali vo vlastnom záujme skontrolovať, či majú svoje orientačné
značenia v poriadku.  V riešení problému pomohla aj mestská polí-
cia, ktorá vykonala súpis neoznačených domov a chýbajúcich
označení ulíc. Starosta mestskej časti v tejto veci apeloval na autoritu
poslancov v jednotlivých volebných obvodoch, aby pomohli zlú
situáciu v označení domov a ulíc napraviť upozornením domových
dôverníkov .

Chodníky a schodiská
Mestská časť vyzvala mesto Košice na opravy poškodených chod-

níkov a verejných schodísk, zábradlí.

Rady škôl
Starosta mestskej časti požiadal riaditeľov materských škôl a zák-

ladných škôl o informáciu o účasti a pôsobení miestnych poslancov
v radách škôl.

INMEDIA
Starosta mestskej časti pozval predstaviteľov firmy na pracovné

rokovanie, aby sa oboznámil s podmienkami a dohodami, ktoré
predchádzali realizácii stavby na Ázijskej triede. Rokovanie malo
viacmenej všeobecný charakter a nadviaže naň ďalšie pracovné
stretnutie v októbri 2015, kedy si obidve strany skontrolujú plnenie
podmienok dohody o pracovných miestach, parkovacích miestach
i podmienok samotného fungovania podniku vo vzťahu k obytnej
zóne, v blízkosti ktorej firma bude existovať. 

Novinové stánky
Stánky na predaj tlače pri zastávkach MHD robia sídlisku hanbu.

Nepomohlo ani atraktívne vymaľovanie prístreškov na jednotlivých
zastávkach. Celkový dojem kazí neutešený stav novinových stánkov.
Sú špinavé, počmárané, neudržiavané. Starosta mestskej časti
listom vyzval majiteľa týchto zariadení na urýchlené zjednanie
nápravy. 

Projekt ŠPORT A ZDRAVIE
Je to pohybová príprava žiakov I. stupňa ZŠ. Projekt je zatiaľ

v rozpracovanej forme, je potrebné ho prerokovať s mestom Košice.
Projekt by mal byť pilotný a jeho cieľom je zapojiť do pohybovej
prípravy všetky deti na prvom stupni základných škôl, pretože
predovšetkým u nich sa prejavuje nedostatok pohybu, ktorý má
veľký vplyv na ich ďalší vývin.

Budovanie výbežiska pre psov
Mestská časť požiadala o príspevok, ktorý mesto poskytuje

na túto aktivitu. Bližšie informácie budú zverejnené po uskutočnení
ďalších krokov a spresnení údajov o projekte.
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MŠ Juhoslovanská slávila 25. narodeniny
Vo štvrtok 10.9.2015 sa v prítomnosti vzácnych hostí uskutočnili

„Škôlkové narodeniny” v materskej škole na Juhoslovanskej ulici.
Materská škola slávila 25. výročie  vzniku. Po privítaní prítomných
hostí a účastníkov oslavy riaditeľkou Ing. Marcelou Šterbákovou
sa všetkým prítomným prihovorila námestníčka primátora
mesta Košice  MUDr. Renáta Lenártová, ktorá v závere príhovoru
prečítala pozdravný list primátora mesta Košice. V liste primátor
ocenil záslužnú prácu a dosiahnuté výsledky celého kolektívu
tohto školského zariadenia v uplynulých 25-tich rokoch. Pred
koncertom prekrásnych vystúpení detí pri tejto milej príležitosti
odovzdal deťom starosta mestskej časti JUDr. Cyril Betuš
novučičký bicykel, ktorý budú používať na detskom dopravnom
ihrisku v areáli školy. 

Veľa ďalších úspechov pri výchove našich škôlkarov prajeme
pani riaditeľke, celému pracovnému kolektívu, členom Rady
školy. Deťom, ktoré škôlku navštevujú, želáme, aby na chvíle v nej
strávené im zostali tie najkrajšie spomienky.

-bet-

4 zo života mestskej časti

Na Olympii si zmerali sily variči gulášu
V športovom areáli Olympia na Čínskej ulici v Košiciach sa  v sobotu

12. septembra uskutočnil 4. ročník súťaže vo varení gulášu „Ťa-
hanovský kotlíkový guláš“. Kuchárske zručnosti si v nej zmeralo
9 družstiev: OO PZ SR Košice-Ťahanovce, Poslanci MZ, Združenie
žien Slovenska Košice, Zeleň Košice, Seniori Ťahanovce, Železni -
čarske parobci, Bistro pod lesom, ZUMBA TEAM a FSS Čorgov, ktorá
sa postarala aj o dobrú náladu a pohodu počas varenia gulášu i po
ňom. Hodnotiaca komisia, ktorej predsedal primátor  mesta Košice
Richard Raši a medzi členmi bol aj  Vladimír Oravec - vedúci Závodnej
reštaurácie METRO Košice, udelila špeciálnu cenu za guláš bez
mäsa družstvu ZUMBA TEAM. 3. miesto obsadil guláš Poslancov
MZ Košice-Sídlisko Ťahanovce, 2. miesto obsadilo družstvo ZELEŇ
Košice a 1. miesto si vyvarilo družstvo Folkórnej speváckej skupiny
Čorgov. Poďakovanie patrí Mestským lesom - Ing. Gabriele
Adamčákovej za poskytnuté drevo. Každý, kto prišiel v sobotňajšie
popoludnie do areálu Olympie, mal možnosť ochutnať niektorý
z uvarených gulášov a prežiť príjemné chvíle so súťažiacimi, aj so
svojimi susedmi, či priateľmi, s ktorými sa na tomto podujatí stretli.
Poďakovanie patrí i Miroslavovi Janitorovi , poslancovi MZ Košice-
Sídlisko Ťahanovce a kolektívu Športového areálu Olympia za prostredie,
ktoré nám pripravili.

-Jarmila Repčíková-

Vzdelávanie dobrovoľníkov 
OZ Maják nádeje Košice

Jedno z najstarších miest Poľska Opole sa stalo
miestom, kde sa konalo vzdelávanie dobrovoľníkov

Občianskeho združenia Maják nádeje Košice.
Občianske združenie Maják nádeje Košice, ktoré sa už päť rokov

venuje rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi a mnohopočetným
rodinám v Košiciach a blízkom okolí, zorganizovalo vzdelávanie
svojich dobrovoľníkov.

Z dôvodu, že pri svojej dobrovoľníckej činnosti sú v bezprostred-
nom kontakte s rodinami, ktoré sa ocitli v núdzi a dobrovoľníci sú
študentmi alebo absolventmi širokého spektra odborov, nevyníma-
júc technické odbory, je nevyhnutné, aby boli pravidelne vzdelávaní
v odbore sociálna práca a práca s klientom. 
Vďaka podporenému projektu od nadačného fondu Telekom sme
mohli zorganizovať vzdelávanie dobrovoľníkov v takomto rozsahu.

V dňoch 5. - 7. júna 2015 sa konalo vzdelávanie dobrovoľníkov
v Poľskom meste Opole. Školenia sa zúčastnilo 14 členov a do-
brovoľníkov združenia. Počas pobytu v Opole sme si vypočuli
prednášky od členov združenia (všetci sú absolventmi fakulty
sociálnej práce) na témy Dobrovoľník - motivácia a predpoklady
a Etika dobrovoľníka, aktívne, na základe svojich skúseností
a empatie pristúpili k téme Typy klientov a práca s nimi. Podrobne
sme sa venovali aj téme nespolupracujúceho klienta a práci s takýmto
klientom.  

Práca s človekom a najmä človekom, ktorý sa ocitol v núdzi, je
jednou z najťažších činností, hlavne ak nám ide o to, aby sme
danému človeku naozaj pomohli vyriešiť jeho problém, osamostat-
niť sa a prevziať zodpovednosť za svoj život a nebyť len pasívnym
prijímateľom pomoci. Táto práca si preto vyžaduje človeka, ktorý
má nielen vnútornú motiváciu pre túto prácu, ale musí ovládať aj
základné techniky a metódy pre prácu s ľuďmi v núdzi. Toto sa ale
musí každý z nás naučiť a neustále si zvyšovať kvalifikáciu.  

Pre deti zo sociálne slabých rodín sme mohli zrealizovať aj vyše-
trenie očí. Cieľom merania očí novou metódou je zistenie možných
očných vád. Výsledok je podkladom pre odborné vyšetrenie očným
lekárom, ktorý predpíše okuliare. Tie sme  všetkým deťom z Majáku
nádeje, ktorým boli zistené očné vady, zaplatili z projektu.
Uskutočnil sa vďaka podpore Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.,
v spolupráci s Karpatskou nadáciou a to v hodnote 500,- €.

-Soňa Vancáková-



Niektoré služby začne samospráva
poskytovať aj elektronicky

Projekt  elektronizácie miestnej samosprávy v Košiciach, ktorý je
jedným z bodov Operačného programu Informatizácia spoločnosti,
je zameraný na služby, ktoré miestna samospráva poskytuje verej-
nosti. Cieľovú skupinu používateľov tvoria fyzické a právnické
osoby.  Riešenie výrazne zvýši dostupnosť služieb poskytovaných
mestskou a miestnou samosprávou, pretože občan/podnikateľ,
bude mať prístup k službám z akéhokoľvek zariadenia, ktoré obsa -
huje internetový prehliadač a umožňuje prístup do internetovej
siete. Pridaná hodnota riešenia je aj v optimalizácii procesov a pra-
covných postupov, najmä z aspektu procesného monitoringu
výkonu kompetencií segmentov samosprávy. Elektronizácia služieb
bude zabezpečená IIS mesta. Systém bude prepojený so základnými
centrálnymi registrami verejnej správy. Systém bude taktiež pre-
pojený s ÚPVS. Verejnosť bude môcť pristupovať k elektronickým
službám prostredníctvom ÚPVS a portálu mesta a zapojených
mestských častí. IIS mesta bude poskytovať funkcionalitu:
- pre výkon elektronických služieb v rámci vzťahu mesto a verej -
nosť a v rámci vzťahu mestská časť a verejnosť,
- pre podporu rozhodovania pracovníkov magistrátu a zapojených
mestských častí pri spracovaní požiadaviek verejnosti.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce
v súvislosti s realizáciou tohto projektu  na svojom zasadnutí 23.
septembra schválilo VZN č. 2/2015 o zavedení a poskytovaní elek-
tronických služieb. Všeobecne záväzné nariadenie bolo spracované
a schválené v súlade so Zmluvou o partnerstve medzi mestom
Košice a mestskými časťami mesta Košice pri realizácii projektu
Elektronizácia služieb mesta Košice. Je právnym podkladom pre to,
aby elektronické služby, poskytované samosprávou boli v plnej
miere akceptované tak, ako papierové.

Po ukončení testovania, ktoré v súčasnosti prebieha,  by mali byť
vybrané elektronické služby košickej samosprávy dostupné
verejnosti.

-raj-

zo života mestskej časti 5

Riaditeľka Športového gymnázia PaedDr. Tatiana Švecová

Športové gymnázium združuje športovo nadané deti z celých
Košíc. Podieľa sa škola na  čiastkových podujatiach mesta alebo
mestských častí?
Škola ako útvar talentovanej mládeže sa pravidelne zúčastňuje
ako organizátor, spoluorganizátor a poskytovateľ športových
priestorov a ľudských zdrojov - tréneri, rozhodcovia, žiaci - na
športových podujatiach mesta, regiónu, kraja a celoslovenských
podujatí organizovaných športovými zväzmi a SOV. Ako príklad
už tradičných akcií, na ktorých sa škola a jej žiaci aktívne
podieľajú môžem uviesť STRONGMAN - európske kolo súťaže
silákov, Pribeník - Mosty bez bariér, Bežecká štafeta o Pohár
starostu MČ Košice - Západ, Objav svoj šport“ - akcia pre ZŠ
a mnoho ďalších. Škola bola za svoje športové aktivity viackrát
vyhlásená za „Školu roka“.

Čo by mohlo Športové gymnázium ponúknuť mestu i mestským
častiam v roku, kedy budú Košice hlavným mestom športu?
Na základe dlhodobej spolupráce s Magistrátom mesta Košice
a mestskými časťami budeme pokračovať v tradičných aktivitách
a zároveň ponúkame svoje know-how a pomoc organizátorom
športových podujatí.

Pýchou školy je Sieň olympizmu. Čím najviac láka návštevníkov?
Sieň olympizmu je unikátna tým, že je jediná na Slovensku
v takom rozsahu. Ani športové múzeum nemá vo svojej zbierke
také exponáty, aké sú v našej Sieni olympizmu. Návštevníci
prichádzajú do siene so záujmom o históriu športu a olympizmu
v Košiciach . Zaujímajú sa najmä o známych olympionikov a pod-
mienky ich prípravy. 

-Janka Rajňáková-

Záujem o šport vychádza hlavne z rodiny
Pri nedávnej návšteve starostu mestskej časti a jeho zástupcu

v Športovom gymnáziu, kde si boli v sprievode MUDr. Kafku
pozrieť unikátne exponáty Siene olympizmu, sa predstavitelia
mestskej časti stretli aj s riaditeľkou gymnázia PaedDr. Tatianou
Švecovou. Túto príležitosť sme využili na to, aby sme pani ria-
diteľke pred nadchádzajúcim rokom európskeho hlavného mesta
športu, ktorým Košice v roku 2016 budú, položili zopár otázok:

Pani riaditeľka, ako sa začína školský rok pre mladých špor-
tovcov? V čom je iný ako na ostatných školách?
Školský rok pre mladých športovcov začína  už v lete športovou
letnou prípravou , ktorej sa zúčastňujú aj novoprijatí žiaci. Počas
školského roka žiaci majú popri štúdiu denne aj dvojfázový tréning
- ráno a poobede - a počas väčšiny víkendov aj mnohé súťaže,
zápasy, turnaje. Aby túto fyzickú aj psychickú záťaž zvládali, majú
zabezpečenú regeneráciu v Školskom regeneračnom stredisku. 

Dnes je šport pre mnohé deti neatraktívny hlavne z finančných
dôvodov. Ktoré druhy športu by podľa Vás potrebovali v Koši-
ciach a v celoslovenskom meradle pozdvihnúť?
Nepovedala by som, že šport je pre deti neatraktívny. Záujem
o šport vychádza hlavne z rodiny. Dnes mnoho rodičov sa snaží
finančne zabezpečovať rodinu, ale pritom zabúda alebo nemá
čas viesť deti k aktívnemu pohybu. Viac pozornosti  by sa malo
venovať  športom, ktoré v Košiciach majú dlhoročnú tradíciu, ale
v súčasnosti nemajú dobre vytvorené podmienky pre rozvoj. Sú
to: hádzaná, vodné pólo, atletika, futbal. Hlavným problémom
je nedostatok a mnohokrát aj finančná nedostupnosť športovísk.
Jednotlivé športové kluby fungujú len vďaka športovým nadšen-
com.



V skratke
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Nebola to iba chamtivosť?
Príspevok do novín v rámci projektu „ Opýtaj sa svojho dedka,

svojej babky“ pri príležitosti  71. výročia Karpatsko dukelskej op-
erácie  a 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny, ktorý pre žiakov
ZŠ v mestskej časti pripravili  MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce,
Oblastný výbor SZPB Košice a Združenie žien Slovenska Košice.

Autorkou je deviatačka zo Základnej školy Bruselská Cynthia
Sajková.

Pred niekoľkými dňami som mala možnosť stretnúť sa so staršou
osobou, ktorá spomínala na svoje dievčenské časy,  prežité so svojimi
rodičmi a súrodencami v starom dome s malými okienkami blízko trate.
Odtiaľ mala možnosť počuť každý hvizd nákladného vlaku, v ktorom
sa prevážal dobytok. Ale nebol to vždy príjemný pohľad.

„Videla som ustráchaných nevinných ľudí. Boli to Židia. Videla
som len hlavy pri malých okienkach vagónov, alebo vystrčenú ruku,
ktorá možno prosila o pomoc. Všetko, čo sa tam dialo, som sle-
dovala zo záhrady s ostatnými deťmi ešte nevediac, čo sa to robí.

Nemilý pohľad bol aj na unavené nemecké vojsko. Bola to celá
kolóna áut i pešiakov, ktorí bez zastávky  - odpočinku - pochodovali
do boja proti Rusku.

Dnes sa sama seba pýtam - Muselo to byť? Koľkí položili svoje
živ oty z jednej i z druhej strany? Za koho? A vlastne prečo?  Veď tí
ľudia sa vzájomne nepoznali! Nebola za tým len chamtivosť
a myšlienka dobyť svet - byť pánom všetkého?

Smutnejšie spomienky mi zostali na bombardovanie Prešova
(18. december). V tom čase boli sústredení aj chlapci a chlapi z našej
dediny. Medzi nimi aj dvaja moji bratia. Tých vlastní spoluobčania
oblečení v čiernych uniformách (gardisti) hľadali s bodákmi v stodolách.

V čase bombardovania sa podarilo odviezť autami všetkých až do
Medzeva a tam ich ukryť v továrni na tabak. Odtiaľ ich potom peši
hnali cez Oravu do Nemecka. V Matone, kde boli ostré boje, sa však
našiel dobrý človek, ktorý ich ukryl v pivnici a tam prežili až do
Veľkej noci, kedy sa ukázali doma. Boli zúbožení - choroby, vši,
špina. Vyzerali na zaplakanie, ale všetci sme boli šťastní, že sú
doma, že sa zachránili možno aj tí, ktorí ich hnali - veď boli „gardisti“
- ktorí na pozdrav odpovedali“ Šic sebe ho, ked ci je dobre“.

Bombardovanie Prešova bolo dlhé, ale nič sa nám nestalo, hoci
vždy, keď zaznela siréna, sa všetci rozbehli do pivnice plnej zemiakov,
kde sme sa ukryli. Tam sme všetci ležali, alebo čupeli, teda, ako sa
dalo. Neboli sme ani poriadne oblečení, len tak, ako sme vyskočili
z postele.

Zdravotne nás to zobralo, no našťastie sme to prežili a dožili sme
sa krásneho veku.

S odstupom času sa na to všetko prežité pozerám v dobrom.
Naučilo ma to  vážiť si svoju vlasť, rodičov,  ukázalo mi to lásku,
šťastie a spokojnosť. Naučilo ma to rozlišovať dobré od zlého
a naučilo ma to byť trpezlivou. Napriek všetkým týmto pozitívam
nikomu neprajem prežiť zlo, ktorým sme si všetci v tom čase prešli.
Dnes mám 92 rokov a som vďačná, že som sa mohla dožiť takého
vysokého veku.“

-bet-

Ťahanovský les
V Ťahanovciach žijem iba pár rokov.  Predtým som rád chodil na

túry do Vysokých Tatier. Ani tu ma to neopustilo.
Začal som si pestovať takú tradíciu, návyk - rituál. Cez víkend,

každý deň  idem na jedno mýtické miesto do Ťahanovského lesíka,
Tam sa pomodlím a meditujem o svojom živote a zmierujem sa so
živými aj s mŕtvymi. Je pre mňa taká bútľavá vŕba, ako sa hovorí. Ja
tomu hovorím vŕbnik. Máme medzi sebou takú nepísanú dohodu,
teda on sa k tomu nevyjadril - on mne pomôže a ja jemu. Za to ja
mu tiež niečo dám. Lepšie povedané, zoberiem. Stále keď od-
chádzam, zoberiem niečo, čo nevie stráviť a je vredom na jeho tele.
Sú to buď fľaše alebo plechovky, ktoré moji predchodcovia určite
zabudli zobrať so sebou. Nedá mi v tejto súvislosti nespomenúť
jednu zaujímavú príhodu. Čírou náhodou som videl skupinu ľudí
odchádzať od ohniska a po nich zostali porozhadzované plastové
fľaše, sklenené fľaše. Vravím im, reku, hádam by  mohli po sebe zo-
brať to, čo doniesli. Reakcia jedného z nich: „Viete kto som ja? Ja
platím dane, nech sa o to starajú tí, čo sú platení z našich daní“.
Proti gustu žiaden dišputát ( ak ma niekto zvláštny názor, nemáme
sa  s ním prieť ). Mohlo by to tu skončiť, ale neskončilo. Minule sa
ráno ponáhľam do práce okolo smetiarskeho auta, ktoré  práve
zbiera odpadky a začujem známy hlas. Vrátil som sa a zbadal,že
nositeľ povedomého hlasu práve vyprázdňoval kontajner a čosi
hovoril. Nebol to nik iný, akol náš platca daní z Ťahanovského lesa...

-Ján Bukovinský-

• Slovenský spolok Scrabble o.z.,
organizátorka Janka Jalčová
v spolupráci so starostom MČ
Košice-Sídlisko Ťahanovce 23.
augusta  v Bistre pod lesom na
Hanojskej ul. rozohrali pilotný
turnaj v SCRABBLE. Prítom-
ných 31 účastníkov sa pustilo s
chuťou do hry.  Pri príležitosti
Dňa úcty k starším sa 1. októbra
v kultúrnom stredisku mestskej
časti rozohral ďalší seriál.
Hlavná organi zátorka podujatia
Janka Jalčová privítala medzi
účastníkmi aj špičkové hráčky
Brigitu Staškovú z Prešova (70 r.)
a Majku Svetákovú (60 r.) z Bra -
tislavy. Súťažilo sa o Silver cup.

• Knižnica pre mládež zorganizo -
vala stredu 16. septembra pred
miestnym úradom malú burzu
kníh, na ktorej ponúkala za sym -
bolickú cenu prebytky staršej
literatúry pre deti i dospe lých.
Pracovníčkam pobočiek knižnice
zo ZŠ Belehradská a ZŠ Brusel-
ská sa podarilo predať desiatky
zaujímavých titulov. 

• Poškodený most nad Horná-
dom pri Ťahanovciach od 11.
septembra uzatvorili pre do-
pravu i peších. Most má vážne
konštrukčné chyby a je nevyh-
nutné urobiť kompletnú rekon -
štrukciu. Podľa informácií z
ma gistrátu bude rekonštrukcia
mosta pozostávať z odstránenia
poškodených častí nosníkov,
reprofilácie poškodenej výstuže
a betónových častí či vyspra vení
podkladových častí pre nale -
penie zosilňujúcich uhlíkových
pásov s dodatočným prikot -
vením. Most bude, podľa
magistrátu, uzatvorený od 11.
septembra do 18. októbra. 

• Mladšie mini basketbalistky
CBK Minibuseuropa Ťahanovce
získali 13. septembra na medzi -
národnom turnaji v poľskom
meste Sosnowiec prekrásne
2. miesto. Úspešným basket -
balistkám zablahoželal prostred -
níctvom sociálnej siete aj starosta
mestskej časti. 
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Športové podujatie spoznaj behom Košice
- mestskú časť sídlisko Ťahanovce

Odštartoval starosta mestskej časti a hokejista NHL Tomáš Jurčo.

Už po druhý raz ponúkla Ťahanovčanom komunita ACTIVE LIFE
pod vedením Mgr. Tomáša Gálla v spolupráci s mestskou časťou -
Komisiou komunitného rozvoja, kultúry a športu, ktorej predsedá
Miroslav Janitor, zorganizovať aj na sídlisku Ťahanovce tradičný
beh s názvom Spoznaj behom Košice - mestskú časť Sídlisko Ťa-
hanovce. Celý projekt, ktorý sa realizuje v meste Košice už niekoľko
rokov, je výnimočný nielen tým, že mobilizuje širokú verejnosť
k pohybu a vytvára pravidelný návyk k športu, ale aj tým, že pred-
stavuje mesto a jednotlivé jeho časti netradičným spôsobom.
Beh odštartoval v utorok 18. augusta 2015 v parku pri fontáne na
Americkej triede, kde bola umiestnená mapa trate. Pred štartom
bežcov rozcvičili členky Zumba fun s Tatianou Vargovčákovou.
Samotný beh odštartoval starosta mestskej časti spolu s význam-
ným športovým hosťom, ktorým bol hráč NHL - útočník Detroit Red
Wings - Tomáš Jurčo. Každý pretekár dostal pri štarte označenie
v podobe náramku, ktorý bol v závere podujatia zlosovateľný
v tombole. Do tomboly prispel darčekom okrem zaujímavých
sponzorov aj starosta mestskej časti Cyril Betuš, ktorý zároveň
poďakoval všetkým organizátorom a spolupracovníkom za skvelo
odvedenú prácu.

-raj-

Medzinárodný futbalový turnaj hráčov
nad 40 rokov - OLD BOYS Cup 2015

Občianske združenie Old Boys Ťahanovce zorganizovalo v sobotu
27. júna 2015 na ihrisku v Ťahanovciach prvý medzinárodný fut-
balový turnaj hráčov nad 40 rokov OLD BOYS Cup 2015 za účasti
mužstiev: MFK Bardejov, Wandex KFT Vilmány (Maďarsko), FK
Miklušovce a usporiadateľ OBT Ťahanovce. V úvodnom zápase
vyhralo mužstvo Ťahanoviec nad maďarským súperom, OBT -
Vilmány 1:0 a následne mužstvo Bardejova neudržalo víťazstvo
a prehralo s Miklušovcami, Bardejov - Miklušovce 1:3. V zápase
o 3. miesto vyhralo mužstvo z Maďarska, hoci už prehrávalo 1:3,
Vilmány - Bardejov 6:5. Vo vyrovnanom finálovom zápase vyhralo
domáce mužstvo, aj keď výsledok tomu nenasvedčuje, OBT - Mik-
lušovce 3:0.

Všetky zúčastnené mužstvá boli ocenené vecnými cenami, na
ktorých sa podieľali aj starostovia mestskej časti Sídlisko Ťahanovce
a Ťahanovce. Zároveň boli ocenení aj jednotliví hráči: najlepší hráč
- Ľuboš Krochta (Bardejov), najlepší strelec - Ladislav Šušňák (5 g.,
Vilmány) a najlepší brankár - Milan Tresa (OBT Ťahanovce).

Účastníci vydareného športového podujatia, ktoré sa uskutočnilo
v roku, keď si Sídlisko Ťahanovce pripomína 30. výročie mestskej
časti, už vopred prejavili záujem o účasť na budúcoročnom
futbalovom turnaji, ktorý sa uskutoční v roku 2016, keď Košice
budú mať titul Európske hlavné mesto športu.

Martin Bosák
OZ Old Boys Ťahanovce

S rodinou za športom!
Areál Olympia na Čínskej ulici v sobotu 19. septembra patril

rodinám. Športový deň rodín pripravili mestská časť Košice-Sídlisko
Ťahanovce v spolupráci so Združením žien Slovenska v Košiciach
pre deti a ich rodičov. K dispozícii bolo posedenie s priateľmi
a susedmi, zábavné a športové hry pre deti  i dospelých, skákací
hrad i trampolína. O dobrú zábavu sa postarala Spevácka skupina
seniorov Košice-Sídlisko Ťahanovce pod vedením Márie Kiráľovej,
na harmonike doprevádzal Ján Boršč. Okrem zábavných súťaží si
účastníci zmerali sily aj v pretláčaní rukou. Rozhodcom pre túto
športovú disciplínu bol Tibor Kvačkaj, predseda oddielu ATU TJ TU
Košice. V tejto disciplíne 1. miesto v kategórii - muži - obsadil Ján
Bodnár, v kategórii - ženy - Magdaléna Liptáková.

V bowlingu v kategórii menšie deti sa umiestnili na 1. mieste
Simona Majlathová, 2. miesto obsadila Laurika Peterková a 3. miesto
Natália Nagyová.

V kategórii väčšie deti 1. miesto obsadil Jakub Bočkoráš, na 2. mieste
bola Lesanka Slovenská a 3. miesto obsadila Ema Kanalašová.

V kategórii dospelí na 1. mieste skončila Lenka Garbarčíková,
2. miesto obsadila Mária Borisová a na 3. mieste sa umiestnil Lukáš
Majláth.

Škoda len, že sme všetko, čo bolo pripravené, nemohli pre nepriaz -
nivé počasie uskutočniť. 
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