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Ťahanovský les sľúbili
zrevitalizovať

Mestské lesy pripravia po rokoch
návrh projektu na úpravu lesoparku.

Kotlíkový guláš
na 10 spôsobov  

Na 6. ročníku festivalu chutí 
sa zúčastnilo desať tímov kuchárov.

Vyhodnotenie súťaže
o najkrajšiu predzáhradku
Poznáme už víťazov obľúbenej súťaže,
vďaka ktorej si skrášľujeme našu MČ.42 8

Vizuál Ťahanovských novín zneužili 
na predvolebnú kampaň do VÚC

Ťahanovské noviny, ktorých vydavateľom je mestská časť
Košice-Sídlisko Ťahanovce a  ktoré slúžia na informovanie
obyvateľov mestskej časti o činnosti samosprávy a o živote
na sídlisku, sa už v minulosti snažili niektorí kandidáti
do samosprávnych orgánov využiť na svoju vlastnú propagá-
ciu. Zásady zverejňovania informácií v našom periodiku však
politickú reklamu zakazujú. Aby propagačné letáčiky kan-
didátov do VÚC v tohtoročných voľbách neputovali rovno
do koša, pripodobnili  ich vizuál našim novinám, čím zmiatli
a rozhorčili  mnohých čitateľov, ktorí zodpovednosť za obsah
tohto plátku pripísali redakčnej rade Ťahanovských novín.
Na svojom zasadnutí Redakčná rada prijala  stanovisko,
v ktorom vyslovuje rozhorčenie nad zneužitím vizuálu
Ťahanovských novín. Takéto konanie je podľa jej členov
nemorálne, neetické a absolútne neprijateľné. 

Počas 1. októbrového víkendu  sme  spozorovali v poštových
schránkach našich obyvateľov ďalšie vydanie uvedeného pro -
pagačného materiálu, k vydaniu ktorého sa už priznal ich
objednávateľ, poslanec mestského zastupiteľstva v Košiciach
Miroslav Špak. Objednávateľ bude listom vyzvaný k tomu, aby
od  zneužívania vizuálu Ťahanovských novín upustil.

JUDr. Cyril Betuš
starosta - predseda redakčnej rady

Na sídlisku pribudla nová škôlka
Priestory budovy na Viedenskej ulici, ktorá kedysi patrila

Základnej škole Bruselská 18 v Košiciach, pod odchode CVČ
Mikádo opäť ožili. Počas roka sa hovorilo o tom, že tam bude
zriadená materská škola. Mesto Košice, ako zriaďovateľ, v spolu -
práci s riaditeľkou MŠ Budapeštianska 1 pripravili pre deti naozaj
mimoriadne atraktívne miesto, kde budú tráviť niekoľko hodín
z pracovného dňa svojich rodičov.  

Na začiatku školského roka 4. septembra 2017 privítala
riaditeľka Mgr. Iveta Strukanová deti, rodičov, zamestnancov,
predstaviteľov školskej samosprávy, samosprávy mestskej časti
a ďalších hostí v 100 percentne pripravenej materskej škole
so športovým zameraním. Pásku slávnostne prestrihol primátor
mesta Košice Richard Raši, ktorý si spolu s ostatnými hosťami
prezrel prekrásne priestory materskej školy. Okrem vstupného
presvetleného átria  a  rôznofarebne  zariadených tried pre rôzne
vekové skupiny detí, je škôlkárom k dispozícii funkčná telocvičňa
s fitness zariadením a športovými potrebami pre deti, detské
kino, športové ihrisko. 

Vedenie mestskej i sídliskovej samosprávy praje všetkým
deťom, ktoré škôlku navštevujú alebo sa do nej v blízkej budúc-
nosti chystajú, príjemne strávené chvíle.

Janka Rajňáková
Foto: archív

Tanečné štúdio Hviezdička pre deti od 5 do 10 rokov v CVČ Juhoslovanská 2
www.hviezdicka.eu, fb/tanecnestudiohviezdicka, Zápis – október 2017



Ťahanovský les sľubujú zrevitalizovať
Ťahanovský lesopark čaká po rokoch stagnácie úprava.

Mestské lesy doteraz čakali, ako sa vyvinie situácia s výme-
nou pozemkov s rímskokatolíckou cirkvou.

V piatok 22.9.2017 privítal starosta mestskej časti na pracov-
nom stretnutí predstaviteľov Mestských lesov Košice vo veci
prerokovania zámeru revitalizácie časti Lesoparku v mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Ide hlavne o vytvorenie
rekreačno - oddychového priestoru s patričným vybavení pre
našich obyvateľov, seniorov, športovcov. Vytvorenie oddy-
chových zón, trasu náučného chodníka s využitím lesných
pedagógov pre žiakov základných a materských škôl, prírodné
športové fitness prvky, altánky na posedenie, občerstvenie
a opekanie. „Mestské lesy pripravia návrh projektu, ktorý by
sme radi predstavili verejnosti s cieľom vytvoriť Ťahanovské
občianske združenie, ktoré by participovalo na udržateľnosti
zrealizovaného projektu proti prípadnému ničeniu a vandalizmu,“
vyjadril plány samosprávy starosta Betuš.

-raj-
Foto: Veronika Janušková

mestskej časti v mesiaci december 2017, kapitálová dotácia z ma -
gistrátu mesta Košice po úhrade dodávateľských faktúr refundáciou.
Výdavková časť

Vo výdavkovej časti rozpočtu je plnenie na 38,18 %. Kapitálové vý-
davky sa sústredili na nákup nových licencií pre  informačný systém
Korwin v hodnote  3 156,00 € , výstavbu nových chodníkov v celkovej
hodnote 2 422,08 €, zriadenie  skladu vo dvore na Bruselskej ulici
v hodnote 7 825,49 €, zakúpenie a inštaláciu tribúny v ŠA Olympia
vo výške 4 093,96 €  a zariadenie  detského ihriska na Havanskej ulici
v hodnote 1 530,00 €. Súčasťou výdavkov v prvom polroku boli aj dotá-
cie a príspevky neštátnym organizáciám v celkovej výške 2 550 €,
jednorázové dávky v hmotnej v núdzi v celkovej výške 2 784 € a kapi -
tálová dotácia pre Rímskokatolícku cirkev vo výške 5000 €.
Zmeny

V návrhu III. zmeny rozpočtu bolo presunúť objem 5000 € z podpro-
gramu 5.4 Doplnenie svetelných bodov do podprogramu 5.5 Výstavba
nových chodníkov. V tomto podprograme uvažuje mestská časť okrem
už zrealizovaných chodníkov s definitívnym ukončením chodníka
v športovom areáli mestskej časti na Bruselskej ulici, ktorý prepája
obidve detské ihriská a je vedený pozdĺž v súčasnosti rekonštruovaného
viacúčelového ihriska. Ďalej v rámci tohto presunu financií mestská
časť uvažuje s úpravami plôch na Budapeštianskej ulici pre parkovanie
a posun kontajnerových klietok z bezpečnostných dôvodov. K zámeru
realizovať doplnenie svetelných bodov sa mestská časť vo svojom
rozpočte vráti po definitívnom výbere koncesionára zo strany mesta
Košice pre správu a údržbu verejného osvetlenia. Návrh v tomto znení
poslanci svojím uznesením schválili.

Mimoriadne zasadnutie 
K ďalšej zmene rozpočtu došlo  na mimoriadne zvolanom zasadnutí

miestneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 20. septembra, t.j. dva dni
po zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré schválilo presun
finančných prostriedkov získaných z predaja podielu mesta vo firme
Kosit ako účelovú dotáciu na mestské časti. Sídlisko Ťahanovce tak
získalo 50 tis. eur, ktoré je povinné vyčerpať do konca roka 2017
na investičné projekty. Na zasadnutí poslanci schválili použitie týchto
finančných prostriedkov na projekty v oblasti dopravy (značenie,
chodníky, spomaľovače) a na vybudovanie odvodňovacieho rigolu
na Varšavskej ulici.

Janka Rajňáková
Foto: archív
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Z rokovacieho stola
Nová petícia za výstavbu garážového domu na Sofijskej ulici. 

Septembrové miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko
Ťahanovce sa okrem iného opätovne zaoberalo zámerom výstavby
garážového domu na Sofijskej ulici. Tentoraz riešilo petíciu od oby -
vateľov Sofijskej a priľahlých ulíc, ktorá bola adresovaná starostovi
mestskej časti. V nej sa vyslovilo 393 obyvateľov za výstavbu
garážového domu na Sofijskej ulici. 

Stavebný zámer firmy Sell Slovakia však poslanci na predchádzajúcom
zasadnutí  svojím uznesením zamietli.  Jedným z dôvodov zamietnutia bol
podľa prieskumov nedostatočný záujem o kúpu garážového miesta zo
strany obyvateľov, avšak druhým dôvodom bol aj nevyhovujúci projektový
zámer firmy Sell, ktorá ho v podstate pred poslancami neobhájila. Naj -
výraznejším argumentom bolo málo parkovacích miest, ktoré by týmto
zámerom mestská časť získala. 

V diskusii k tomuto bodu vystúpil predseda Komisie výstavby, do-
pravy, životného prostredia a ochrany zdravia pri MZ Ladislav Olexa,
ktorý je zároveň vedúcim odboru dopravy  KSK. Ten oslovil prítomných
poslancov s ponukou , že sa zaviaže pripraviť riešenie dopravnej situá-
cie a jeho realizáciu do konca decembra 2017. Poslanci túto ponuku
akceptovali a uznesením Ladislava Olexu zaviazali riešiť vzniknutý
problém.

Programový rozpočet 2017 
Plnenie - Príjmová časť 

V príjmovej časti rozpočtu je plnenie na 46,69 % , rovnomerne sa plní
podielová daň poskytovaná MMK. Dotácia zo štátneho rozpočtu na pre-
nesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva za hod-
notené obdobie je naplnená, v mesiaci marec bola poukázaná na účet
mestskej časti dotácia v celkovej ročnej výške. Ostatné druhy príj-
mových položiek sa plnia adekvátne k obdobiu, ktoré je hodnotené.
Správny poplatok za výherné automaty bude poukázaný na účet



Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov

samosprávnych krajov na deň 4. novembra 2017. V týchto voľbách
sa bude voliť predseda Košického samosprávneho kraja a poslanci
zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Volebné obvody
na tieto voľby určilo zastupiteľstvo  Košického samosprávneho kraja
v počte 11. Naša mestská časť je začlenená do volebného obvodu číslo 1,
v ktorom volíme 5 zástupcov do VÚC.

Na funkciu predsedu Košického samosprávneho kraja bolo zare -
gistrovaných 15 kandidátov, za poslancov zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja bolo pre náš volebný obvod zaregistrovaných 52
kandidátov, z ktorých sa jeden už kandidatúry vzdal. Mená kandidujú-
cich sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti.

V termíne do 10. októbra 2017 bolo do každej domácnosti doručené
oznámenie o čase a mieste konania volieb. Oznámenia sa podľa zákona
číslo 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov doručujú
v jednom vyhotovení do domácnosti,  nie osobitne každému voličovi.

Voľby sa budú konať 4. novembra 2017 v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.
Všetky volebné okrsky budú mať sídlo v budove Základnej školy
na Belehradskej 21 v Košiciach. 

Priebeh a spôsob hlasovania je uvedený na  oznámení o čase a mieste
konania volieb v tomto znení:

Pred hlasovaním preukážete svoju totožnosť občianskym preukazom
alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Potom dostanete od členov
komisie dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdíte
vlastnoručným podpisom. Volíte zakrúžkovaním poradového čísla,
ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Na hlasovacom lístku pre
voľby poslancov zastupiteľstva môžete zakrúžkovať najviac toľko
poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť vo volebnom
obvode zvolených (ich počet je uvedený na hlasovacom lístku).
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môžete
zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Oba hlasovacie
lístky vložíte do obálky a túto do volebnej schránky. Nepoužité alebo
nesprávne upravené hlasovacie lístky odložíte do schránky na ne -
použité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky, inak sa dopustíte
priestupku, za ktorý vám bude uložená pokuta 33 eur.

Všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú nadchádzajúcich
volieb do VÚC, nájdete na webovom sídle mestskej časti v sekcii
mestská časť – voľby: 

http://www.tahanovce.net/mestska-cast/volbyVUC2017/

Mgr. Beáta Olšinárová

Inštitút ochrany ústavných práv – právna osveta pre občanov
Inštitút ochrany ústavných práv je občianske združenie, ktoré propaguje demokratické mechanizmy na pracoviskách, analyzuje, monitoruje

a dokumentuje pracovno-právnu legislatívu u zamestnávateľov za účelom naplnenia ústavných práv. V rámci svojich priorít IOÚP prispieva
k riešeniu demokratických princípov ochrany ľudských práv pre funkčnosť právneho štátu a pre efektívnejšie vynakladanie verejných financií,
informuje verejnosť o výsledkoch práce IOÚP prostredníctvom webu, facebooku, tlačových materiálov, vzdelávacích programov, podporuje
vzdelávanie za účelom  zvyšovania právneho vedomia širokej verejnosti. Každý vie o chorobe z násilia na pracovisku , ale zatiaľ sa nikomu nepo-
darilo navrhnúť „liek“. Rovnako sa o pacientoch a ich psychiatrických chorobách, ktorých príčinou je mobbing, nepíše. Médiá nepovažujú takéto
správy za informácie odsúhlasené šéfom. Do písania odborných článkov sme sa pustili preto, lebo dúfame, že pri konfrontácii sa tento škodlivý
jav zníži a urobí pracoviská s bezpečnejším a so zdravším prostredím.

Gabriela Závacká

kontakty: JUDr. Mária Ritomská predsedníčka OZ, tel. č.: 0910 953 587
ioupriesenia@gmail.com
mariaritomska@stonline.sk
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Podmienky držania psov upravuje nové VZN
Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti na svojom rokovaní

v septembri schválilo pod číslom 2/2017 všeobecne záväzné
nariadenie o niektorých podmienkach držania psov na území
mestskej časti. V tomto nariadení je upravená evidencia psov
v mestskej časti, vodenie psa, obmedzenia vstupu so psom
a zodpovednosť za znečisťovanie verejných priestranstiev
exkrementami psov. Všeobecne záväzné nariadenie je spraco-
vané na základe ustanovení zákona číslo 282/2002 Z.z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Úpravu podmienok evidencie psov a podmienok vodenia
psov na verejných priestranstvách mala mestská časť doteraz
upravené v ustanoveniach § 6 a 7 Všeobecne záväzného naria -
denia číslo 4/2009 o čistote a verejnom poriadku v mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Prijatím predloženého všeo becne
záväzného nariadenia sa tieto ustanovenia všeobecne záväz né -
ho nariadenia číslo 4/2009 zrušia.

Mgr. Beáta Olšinárová
Foto:autor



Atletický ovál si bežci pochvaľujú
V pondelok 4. septembra 2017 v areáli základnej školy

na Belehradskej ulici primátor mesta Košice Richard Raši
a riaditeľka školy Mgr. Eva Kašková za prítomnosti ďalších hostí
oficiálne otvorili zrekonštruovaný atletický bežecký ovál s tar-
tanovým povrchom. Novučičkú dráhu otestovali žiaci základnej
školy s učiteľkami telocviku. Tí si odpruženú dráhu veľmi
pochvaľovali. Primátor mesta zaželal žiakom ZŠ Belehradská,
ako aj širokej ťahanovskej verejnosti, aby im zrekonštruovaný
ovál slúžil čo najlepšie. 

Janka Rajňáková
Foto: archív

4 zo života mestskej časti

Zážitky sú najviac alebo medzinárodný
projekt v materskej škole

Život v materskej škole býva vždy pestrý a veselý, avšak
v materskej škole na Juhoslovanskej 4 v Košiciach sa v roku
2015 stala výnimočná udalosť, ktorá deti, učiteľky aj rodičov
obohatila o mnoho výnimočných skúseností, nových činností,
inovatívnych spôsobov vzdelávania a nezabudnuteľné zážitky.
Našej materskej škole bol Národnou agentúrou schválený
medzinárodný projekt ERASMUS plus 2015 - 2017; kľúčová akcia:
Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov/
Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie. Partnermi
projektu bolo šesť európskych materských a základných škôl:
Slovensko (Košice), Poľsko (Kraczkowa), Bulharsko (Shumen),
Škótsko (Livingston), Francúzsko (Vedene) a Taliansko (Neapol).
Projekt sme nazvali „For Learners Around the Globe“ (F.L.A.G.).
Projektové činnosti detí partnerských škôl projektu F.L.A.G.
boli zamerané  na  folklór a tradície zapojených krajín.

Naša materská škola vďaka projektu nadviazala veľmi úspešnú
spoluprácu s Ústredím ľudovej a umeleckej výroby (ÚĽUV),
Etnografickým múzeom – HUMNO a Regionálnym informačným
centrom v Košiciach. Cez projektové aktivity deti spoznávali
vlastnú krajinu (výlety: Rozprávkové mestečko Pavla Dobšin-
ského – Habakuky, Pamätník II. svetovej vojny s vojenskou
technikou v Skároši), mesto Košice, slovenské tradície a praco-
vali s tradičnými materiálmi (ovčie rúno, šachor, šúpolie, prútie
a pod.). Zároveň sa deti a učiteľky dozvedeli mnoho informácií
a zaujímavostí o partnerských krajinách, ich vzdelávacích
systémoch a tradíciách, konkrétnych aktivitách škôl. 

Čo nám projekt dal? Zažili sme nezabudnuteľné stretnutia
s učiteľmi, deťmi a rodičmi z rozličných krajín a kultúr. Stretli
sme sa s predstaviteľmi miest a oddelení školstva partnerských
škôl, ktorí nám otvorene rozprávali o pozitívach a negatívach
školského systému a praxe ich krajiny. Z workshopov a tvorivých
dielní v našej MŠ aj v ostatných školách sme získali nové pro-
fesionálne zručnosti a skúsenosti pre vlastnú pedagogickú
prax, vyskúšali a zapracovali sme nové formy práce.  

Ing. Marcela Šterbáková
Foto: autor

Príjem inzercie
V prípade záujmu o inzerovanie v Ťahanovských novinách
kontaktujte nás na: 055/636 04 30, noviny@tahanovce.sk

Kotlíkový guláš na 10 spôsobov
V sobotu 9. septembra 2017 sa v priestoroch Športového

areálu OIympia na Čínskej ulici uskutočnil už 6. ročník súťaže
vo varení gulášu „Ťahanovský kotlíkový guláš”, ktorý pre
obyvateľov sídliska pripravila mestská časť Košice-Sídlisko
Ťahanovce. Tohto roku súťažilo  10 družstiev:

- Poslanci MÚ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce
- Spoločnosť seniorov MČ
- Združenie žien Slovenska v Košiciach
- Správa mestskej zelene
- Zamestnanci MÚ MČ Košice-Sídlisko Ťahnovce
- OO PZ Košice – Ťahanovce
- Klubovčanky Čaňa 
- ZUMBA team guláš
- TUPPERWARE Stredisko Košice
- Olympia Darts Club.
Hodnotiaca komisia pod vedením šéfkuchára Reštaurácie

METRO Košice Vladimíra Oravca mala veľmi ťažkú úlohu. Všetky
guláše boli skvelo pripravené a každý vynikal  niečím špeciál-
nym. Recepty samozrejme súťažiaci neprezradili, ale po 300
porciách gulášu sa len tak zaprášilo. Hodnotenie dopadlo nasle-
dovne:

1. miesto- družstvo Poslancov MZ MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce, 
2. miesto - družstvo Združenia žien Slovenska v Košiciach,
3. miesto - družstvo Olympia Darts Club. 
Medzi súťažiacich prišiel aj primátor mesta Košice Richard

Raši, starosta MČ Košice-Západ a predseda Rady starostov
mesta Košice Ján Jakubov, zástupca starostu MČ Košice-Západ
Andrej Sitkár, riaditeľ OO PZ Košice - Ťahanovce Vojtech Valko
a vicedekan ťahanovskej rímskokatolíckej farnosti Patrik Vojtek.
Poďakovanie patrí Mestským lesom Košice - p. Gabriele Adamčá -
kovej za poskytnutie dreva na varenie pre súťažné družstvá.

-bet-
Foto: archív



info 5

Knižnica pre mládež pozýva
Pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice, ktoré pracujú

pri základných školách na sídlisku Ťahanovce, pripravili
pre svojich čitateľov a žiakov škôl na jeseň zaujímavé
podujatia.

12. októbra 2017 o 14. 00 hod. zavítali mladí čitatelia
z ťahanovských základných škôl a Materskej školy Bu-
dapeštianska 1 do Spoločnosti seniorov medzi starkých,
pre ktorých si pri príležitosti mesiaca úcty k starším
pripravili pozdrav v podobe básničiek a piesní.

20. októbra 2017 zavíta do knižnice na Základnej škole
Belehradská 21 festival Číta celá rodina so zaujímavým
programom i návštevou. 

26. 10. 2017 na ZŠ Bruselská a 27. 10. 2017 na ZŠ
Belehradská príde medzi deti hudobník – člen Štátnej
filharmónie Košice Ján Hrubovčák, ktorý v rámci výchovných
koncertov, ktoré organizuje pre deti, priblíži vo svojom
vystúpení žiakom staršieho školského veku vznik džezu.

Janka Rajňáková

Úcta k starším sa zo vzťahov vytráca
Domáce násilie na senioroch

Násilie v rodinách najmä zo strany blízkych osôb je často sa
vyskytujúci jav. Takéto formy násilia sú rozoberané v médiách a sú
nám známe aj z nášho okolia. Staviame sa k nemu ľahostajne, bez
záujmu, hoci ide o formy násilia, ktoré trápia rodiny a ďalších
príbuzných. Najmä však trpia osoby zverené do starostlivosti iných.
Každá takáto forma násilia je spoločensky nebezpečná a je v roz-
pore so záujmami spoločnosti.

Ide o osoby, ktoré so zreteľom na nedostatok veku (deti) alebo
plnoleté osoby pre chorobu, starobu, invaliditu, mentálnu retardáciu
(duševnú chorobu)  sú v starostlivosti iných osôb. Obeťami týrania
a šikanovania nemusia byť iba ženy či deti. Ako ukázali prieskumy,
týraniu – a to doma i v sociálnych zariadeniach – sú vystavení aj
mnohí seniori.

Počet týraných a zneužívaných starších ľudí narastá. Ide o psy-
chické i telesné týranie, ktoré sa stupňuje, ponižovanie, obmedzo-
vanie osobnej slobody, porušovanie práv a dôstojnosti, odopieranie
stravy, liekov či starostlivosti.

Z anonymného prieskumu, ktorý si dalo spraviť občianske
združenie Fórum pre pomoc starším, vyplýva, že zlé zaobchádzanie
so seniormi je u nás rozšírenejšie, ako sa všeobecne predpokladá.
Takmer 83 percent opýtaných totiž uviedlo, že sa s násilím voči
starším ľuďom stretlo alebo o ňom počulo.

Je zaujímavé, že starší ľudia, ktorí sú mu vystavení, reagujú
podobne ako týrané ženy – o svojom probléme radšej mlčia. Ak sú
ich zranenia aj viditeľné, ukrývajú sa za výhovorky, že k nim došlo
pri nehode, udretí, spadnutí a podobne. Okrem toho sa seniori často
stretávajú i s ďalšími formami šikanovania – neposkytovaním stravy
a tekutín, prípadne liekov, finančným zneužívaním, nátlakom
na prepis majetku, s obmedzovaním voľného pohybu a kontaktov
s okolím či zatváraním v byte. Starší ľudia v dôsledku toho trpia
pocitmi strachu, bezmocnosti, podriadenosti, poníženia či
zbytočnosti. Majú dojem, že sú pre rodinu príťažou.

Zarážajúce je, že seniorov najčastejšie šikanuje a týra
vlastná rodina. Podľa opýtaných je to o to nebezpečnejšie, že
sa to väčšinou deje za zatvorenými dverami a okolie sa o tom
nedozvie.

Pomoc cez telefón SENIORLINKA
Fórum pre pomoc starším v spolupráci so spoločnosťou Deloitte

Slovensko spustilo pred pár rokmi krízovú Senior linku s cieľom
pomôcť starším občanom v kritických životných situáciách. Pomoc
a rady seniorom poskytujú odborne vyškolení pracovníci na bez-
platnom telefónnom čísle 0800 172 500 v pracovných dňoch v čase
od 9.00 do 17.00 hodiny.

Zdroj: http://www.forumseniorov.sk

Zápis
október 2017
deti od 5 do 10 rokov

tréningy
CVČ Juhosloslovanská 2

utorok, streda
od 17.00 hod.

f/tanecnestudiohviezdicka
www.hviezdicka.eu

VICEMAJSTER SVETA 2016

disco dance, disco show, balet, gymnastika

20 rokov na tanečnej scéne

f/tanecnestudiohviezdicka
www.hviezdicka.eu
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K výskytu hlodavcov na našom sídlisku –
môj názor

Na ostatnom zasadnutí Komisie výstavby, dopravy, životného
prostredia a ochrany zdravia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice – Sídlisko Ťahanovce okrem iného rezonovala aj téma nad-
merného výskytu hlodavcov na území našej mestskej časti. Mesto
Košice a mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce v zmysle pokynov
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vykonávajú pravidelnú
deratizáciu na svojom území. 

Povinné subjekty vynakladajú na túto činnosť nemalé finančné
prostriedky (pre príklad tohtoročné deratizovanie stálo viac ako 20 000 €). 

Ľudia samozrejme citlivo vnímajú tento problém a samo zrejme
očakávajú, že mesto, resp. mestská časť vykonajú všetky potrebné kroky
k tomu, aby sa výskyt týchto hlodavcov v blízkosti našich obydlí mini-
malizoval. 

O to zarážajúcejšie je, že mnoho obyvateľov, ktorí sa sťažujú na
výskyt hlodavcov, napriek tomu kŕmi túlavé zvieratá a cielene odkladá
množstvo potravinových zvyškov jednak ku kontaj nerovým stojiskám
a jednak do parkov, resp. predzáhradiek. 

Ich motivácia je nepochybne pozitívna – uľahčiť prežitie týchto
opustených zvierat, no základným problémom, ktorý v tomto ich
konaní vidím, je to, že týmto prispievajú k ohromnému množeniu
hlodavcov v blízkosti ich obydlí. Tieto hlodavce sa v dôsledku stáleho
prísunu potravy niekoľkokrát ročne nekontro lovane množia, zamorujú
mesto a nepochybne sú aj hygienickým rizikom (prenos chorôb,
kontaminácia detských pieskovísk a podobne). 

Ak už konkrétny obyvateľ chce pomôcť opusteným zviera tám, bolo
by prinajmenšom vhodné, aby vzal do úvahy veľké množstvo financií
vynakladaných na deratizácie (v dôsledku takéhoto konania „vy-
hadzovaných do vzduchu“), ako aj všeobecne záväzné nariadenie
samosprávy zakazujúce odkladať nespotrebované zvyšky potravín
mimo nádob na to určených, bezpečnosť legálne chovaných domácich
zvierat (nástrahy ohrozujú najmä malé plemená psov), zvedavosť detí
(ktoré sa takto môžu dostať k jedovým nástrahám) a v neposlednom
rade aj názor ostatných obyvateľov, ktorí toto konanie neschvaľujú. 

Milí susedia, ak už chcete pomôcť opusteným zvieratám, robte tak
prostredníctvom finančnej podpory združení, ktoré sa o opustené
zvieratá starajú a nie formou nekontro lovateľného prikrmovania, ktoré
znečisťuje životné prostredie, zvyšuje počet škodcov v okolí našich
obydlí a zväčšuje zdravotné riziká z toho vyplývajúce. Inak sa bude
na deratizáciu vynakladať čoraz viac finančných prostriedkov a dovolím
si povedať, že bezúčelne. 

Alexander Jesenský 
Foto: ilustračné foto

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

Akreditované vzdelávanie pre uchádzačov
o zamestnanie od SČK 

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

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

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

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

Neváhajte, volajte:

tel.: 0911 622 486,  055/622 22 05,  e-mail: kosice@redcross.sk

ÚzS SČK Košice - mesto
Komenského 19, Košice, 1. poschodie, p. Eva Grácová
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Odovzdali novú zastávku pri LIDLI
Koncom septembra 2017 predstavitelia Magistrátu mesta

Košice v spoločnosti zástupcov miestnej samosprávy odovzdali
do užívania novovybudovanú autobusovú zastávku MHD
na Americkej triede pri OC Lidl. Iniciátorom tejto obyvateľmi
požadovanej zmeny bol predsa komisie dopravy miestneho
zastupiteľstva Ing. Ladislav Olexa, PhD. Postupne by mali získať
nový šat aj ostatné už existujúce zastávky na Americkej triede. 

-bet-
Foto: archív

Ťahanovskí veriaci sa stretli
na Farskom dni

Krásna slnečná jesenná sobota prispela k milej slávnosti, ktorou
si rímskokatolíci na sídlisku Ťahanovce uctili Farský deň.
Na  slávnostnej omši pri príležitosti, ktorú v prítomosti vzácnych
hostí a obyvateľov našej mestskej časti celebroval bývalý farár
Mgr. Pavol Ščerba, sa zúčastnil aj starosta mestskej časti Cyril
Betuš. 

Obsah slávnostnej homílie bol venovaný významným historických
udalostiam, mučeníkom RKC a aj významnej snahe dostavať
na našom sídlisku kostol. Po slávnostnej omši v Kaplnke sv. Dominika
Savia pokračoval  program plný zábavy, pohody za zvukov ľudovej
hudby  Rendošocov a skupiny Duo Geminy . 

Organizačne celé podujatie zastrešil vicedekan Mgr. Patrik
Vojtek, ktorý sa k Ťahanovčanom v tento slávnostný deň tiež
prihovoril.

-bet-
Foto: archív

V kultúrnom stredisku sa stretli školáci
so seniormi

Postarali sa o to nielen  knihovníčky z pobočiek Knižnice pre
mládež mesta Košice, ale najmä šikovní malí čitatelia, deti z MŠ
Budapeštianska 1 a žiaci zo ZŠ Belehradská, Bruselská a Cirkevná
základná škola s materskou školou sv. Gorazda. Prišli, aby po -
zdravili seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Pripravili
si pre nich bohatý program v podobe básničiek, piesní a divadel-
ného predstavenia. Škôlkari vyrobili pre starkých krásne darčeky
a všetci účinkujúci dostali sladkú odmenu vďaka príspevku
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce, za čo veľmi pekne
ďakujeme. 

-Knižnica pre mládež mesta Košice-
Foto: KMK

Poškodzovanie verejného osvetlenia
nahláste na DPMK alebo polícii

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) zaznamenal v uply nu -
lých dňoch úmyselné poškodenie rozvodov verejného osvetlenia.
Požiadal preto obyvateľov Košíc, aby nahlásili akéhokoľvek
neštandardné správanie osôb alebo činnosti, ktoré v súvislosti
s verejným osvetlením spozorujú.

Oznámiť ich môžu buď na dispečing DPMK alebo priamo
Policajnému zboru.

DPMK zabezpečuje od augusta pre mesto správu a údržbu
verejného osvetlenia, a to až do skončenia verejnej súťaže na kon-
cesiu na poskytovanie služieb verejného osvetlenia.

Poruchy na verejnom osvetlení môžu obyvatelia mesta
nahlasovať 24 hodín denne na telefónnom čísle:

+421 - 55 - 640 - 7345
alebo písomne na emailovej adrese verejneosvetlenie@dpmk.sk.

Zdroj: DPMK
Foto: archív
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Karatistka Zuzana Schwartzová 
na akademických ME opäť bronzová

Podujatie sa konalo v meste Coimbra v Portugalsku za účasti
karatistov, džudistov a taekwondistov. Sily si na ňom zmeralo
vyše 660 pretekárov z 21 európskych krajín, pričom v karate
zápolilo až 256 účastníkov.

Aj keď bola Zuzana Schwartzová (študentka Lekárskej fakulty)
jediná pretekárka štartujúca za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, ziskom bronzovej medaily pre ňu zabezpečila
celkove 26. miesto spomedzi 109 zúčastnených univerzít.

Zdroj: denník Korzár
Foto: archív Z. Schwartzovej

Bronz na majstrovstvách Európy
v kickboxe získala Veronika Cmárová

Slovenská kickboxerka Veronika Cmárová uspela na Svetových
hrách 2017 v poľskom meste Vroclav. Pretekárka Guard klubu
kickbox Košice v kategórii K1 žien do 65 kg zdolala v boji o tretiu
priečku Kaitlin Youngovú (USA) na body 3:0.

Zdroj: denník Korzár

Šarmantná bežkyňa Bezeková očarila aj Taiwan
Dvojnásobná tohtoročná majsterka SR v behu na 60 a 200 m Alex

Bezeková si skvelo počínala aj na medzinárodných súťažiach. Na
Majstrovstvách Európy družstiev 2. ligy v Tel Avive získala na stovke
3. a na dvojstovke 2. miesto. Týmito výsledkami prispela k postupu
slovenskej reprezentácie do 1. ligy ME družstiev. Na Ostravskom
mítingu začiatkom júla zvíťazila skvelými časmi v behu na 100
i 200 m, vyhrala beh na 100 m na atletickom mítingu vo fínskom
Joensuu časom 11,50 sekundy. Napokon úspešne reprezentovala
aj na Svetovej univerziáde v Taipei v Taiwane, kde jej unikol o vlások
postup do finále na stovke.

Zdroj: denník Korzár
Foto: archív Alex Bezekovej

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu predzáhradku 2017
Po minuloročnom 1. ročníku sme aj v tomto roku súťažili o naj -

krajšiu, najfarebnejšiu a najupravenejšiu predzáhradku, či balkón.
Dôkazom sú fotografie, ktoré ste nám do súťaže zaslali, či osobne
priniesli. Z nich redakčná rada vyžrebovala troch, ktorí získajú
poukážky na nákup v záhradnom centre OBI. Tu sú výsledky:

1. miesto – manželia Popyčoví, Viedenská 31 - 100 €
2. miesto – Margita Kelemenová, Aténska 10 - 60 €
3. miesto – Ján Mrva, Sofijská 4 - 40 €. 

Víťazom srdečne blahoželáme. Veríme, že v budúcom ročníku
budeme môcť vyhodnotiť ďalšie upravené záhradky, balkóny, či
vstupné priestory do vašich domovov. 

Milí priatelia, ak máte nejaké námety alebo nápady, ako našu
súťaž vylepšiť alebo zatraktívniť, budeme radi, ak nám ich zašlete
na adresu noviny@tahanovce.sk alebo na poštovú adresu
miestneho úradu Americká trieda 15, prípadne nám ich osobne
donesiete. Všetkým nám spoločne záleží na skrášľovaní nášho
sídliska.  
Víťazné fotografie: -raj-

Foto: archív

1. miesto

2. miesto

3. miesto


