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Starosta i košické ženy
v parlamente

Spolu s členkami Združenia žien navštívilo
vedenie mestskej časti parlament.

Aj Ťahanovce majú
komunitnú záhradu

Na Ťahanovskej 74 - záHRAda - miesto, kde
môžete tráviť čas oddychom, hrou alebo prácou.

Ďalšie hony
na diviakov

Situácia s diviakmi je vážna. Naj-
účinnejším opatrením je odstrel.

42 7

Dodávky nad 4,9 m už po 17-tej v obytnej zóne parkovať nebudú
Dlho pripravované rozhodnutie, ktoré obmedzí parkovanie v obytnej zóne na sídlisku Ťahanovce pre dodávky nad 4,9 m

vo večerných a nočných hodinách, sa stalo realitou. Jednohlasné schválenie zón so zákazom státia pre vozidlá s dĺžkou viac
ako 4,9 m na septembrovom miestnom zastupiteľstve tak odštartovalo realizáciu tohto zámeru. 

Schválený projekt rieši obmedzenie parkovania hore uvedených vozidiel na všetkých parkoviskách a komunikáciách obytného súboru
Ťahanovce, okrem parkoviska, ktoré je prvým modulom parkovísk pri veterinárnej ambulancii na Americkej triede, parkoviska pri Pošte 13,
komunikácie C 107 rovnobežnej s Americkou triedou (Malá Americká trieda) a samotnej Americkej triedy. Podľa najnovších informácií
štatutára pribudne majiteľom týchto vozidiel aj ďalšia možnosť parkovania, a to na plochách parkovísk pri OC METRO v počte 50
parkovacích miest. Toto parkovanie nebude časovo obmedzené, avšak bude spoplatnené. Na jedno vozidlo vychádza predbežne popla-
tok 15,-  € na mesiac. Výhodou pri tejto lokalite je aj blízkosť zastávky MHD na presun do miesta bydliska. Mestská časť onedlho zverejní
formulár, na základe ktorého si budú môcť majitelia nadrozmerných vozidiel rezervovať miesto na tomto parkovisku. V prípade záujmu
o takéto parkovacie miesto, môžete kontaktovať miestny úrad už teraz.

Realizácia celého projektu sa práve začala a o osadení zákazových značiek i možnostiach parkovania Vás budeme priebežne
informovať.

Janka Rajňáková
Foto: grafické znázornenie miest, kde budú osadené zákazové značky



Starosta i košické ženy v parlamente
Na pozvanie poslankyne NR SR Eleny Červeňákovej navštívil

12. septembra 2019 starosta mestskej časti spolu s členkami Združenia
žien Košice parlament. Okrem milého privítania sa Ťahanovčanom
dostalo pozornosti od viacerých poslancov národnej rady, čo Miloš
Ihnát využil na to, aby ich oboznámil s najpálčivejšími problémami
sídliska, ktoré bez zásahu štátu nie je možné vyriešiť. 

„Boli to rokovania s členmi výborov NR SR, ministerkou pôdohospo -
dárstva Gabrielou Matečnou, poslancami NR SR najmä o pozemkoch
na sídlisku Ťahanovce. Postupne poinformujem o tejto náročnej ceste,
ktorú sme dnes začali. 30 rokov sa problém neriešil. Ministerka sa ma
pýtala, čo vedenia samosprávy robili do dnešného dňa. Odpoveď poznáme
všetci. Po tejto návšteve zašleme listy na kompetentné osoby a orgány
NR SR. Bez pomoci štátu a poslancov NR SR sa na sídlisku Ťahanovce
nepohneme. Máme už prvú písomnú odpoveď od ministra spravodlivosti.
Chcem sa pekne poďakovať poslancovi NR SR a podpredsedovi výboru
NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pánovi Pčolinskému
a poslankyni NR SR Elene Červeňákovej za úzku spoluprácu počas celého
dnešného rokovacieho dňa,“ zhodnotil svoju návštevu v parlamente
Miloš Ihnát. 

Janka Rajňáková
foto: archív

Väčšinu v zastupiteľstve má Ťahanovský
poslanecký klub

Na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva informovala
poslankyňa Zuzana Slivenská o vzniku Ťahanovského poslaneckého
klubu, členstvo v ktorom potvrdilo sedem z trinástich poslancov
(Zuzana Slivenská, Cyril Betuš, Martin Cuper, Stanislav Šimko, Šte-
fan Bereš, Branislav Jura a Miroslav Špak). Odvtedy vystupuje klub
(skratka TPK) jednotne a v zastupiteľstve disponuje početnou pre-
vahou, ktorú okrem spoločného jednotného hlasovania demon -
štruje aj predkladaním materiálov do zastupiteľstva na poslednú
chvíľu bez toho, aby sa s nimi oboznámili všetci poslanci a preroko-
vali ho odborné komisie, miestna rada, či odborná verejnosť. Na
septembrovom zasadnutí TPK odhlasoval aj odvolanie poslankýň
Horváthovej a Zummerovej z miestnej rady a do miestnej rady boli
zvolení členovia TPK Branislav Jura a Stanislav Šimko. Dôvodom
bola podľa názoru TPK proporcionalita. 

Starosta Ihnát má tak nového silného partnera a je veľmi dôležité,
aby ich vzájomné vzťahy boli v rovine spolupráce a partnerstva, pre-
tože len spoločným konsenzom sa dokážu presadiť veci v prospech
obyvateľov mestskej časti.

Poslanci rokovali aj počas prázdnin
Od začiatku roka zasadalo miestne zastupiteľstvo už 10-krát, zna-

mená to, že zastupiteľský zbor rokuje každý mesiac. Situácia si vyžia -
dala až päť mimoriadnych stretnutí. Rokovania mimo plánovaných
zasadnutí sa týkali prevažne ekonomických záležitostí – rozpočet
bol doplnený o účelovú dotáciu 105000,- EUR z mesta, ktorú bolo
treba zmysluplne rozdeliť tak, aby boli financie zrealizované
do konca roku 2019. Problematická bola aj situácia s informačným
systémom miestneho úradu, ktorý hrozil kolapsom a ktorý bolo
treba doplniť novými výkonnými serverami. Rokovania boli náročné
a miestami aj búrlivé, veľkým plusom bolo aj zapájanie verejnosti
do diskusií, čo je v rokovaní samosprávy stále častejším javom
a smeruje k otvorenejšej samospráve. Na júnovom zasadnutí schválili
okrem ekonomických bodov aj Stratégiu podpory dobrovoľníctva
v mestskej časti, čo veľmi dobre korešponduje s Rokom dobro -
voľníctva, ktorý vyhlásilo mesto Košice, no a na septembrovom
rokovaní bolo ústredným bodom rokovania Zriadenie zón so záka-
zom parkovania pre motorové vozidlá s dĺžkou nad 4,9 m v čase
od 17.00 do 7.00 hod. (O tomto rozhodnutí informujeme na titulnej
strane Ťahanovských novín).

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti

Starosta sa chce stretávať s občanmi
Pre súčasné vedenie samosprávy je komunikácia s občanom na po -

prednom mieste a využíva na to nielen sociálne siete, ale má záujem
sa s obyvateľmi stretávať aj na pôde miestneho zastu piteľstva, kde
môžu občania verejne prezentovať svoje názory pred poslancami,
ako aj formou verejných zhromaždení, kde je príležitosť osobne
prebrať svoje sťažnosti, otázky, návrhy, či pripomienky k riešeniu
pro blémov na sídlisku a k spôsobu vedenia mestskej časti.

Od septembra sa môžete raz mesačne stretávať aj so starostom mest -
skej časti v priestoroch kultúrneho strediska na Budapeštianskej 30.
Rozhovory so štatutárom sú pravidelné, vždy v jeden z utorkov v mesiaci.
O presnom dátume Vás budeme vždy informovať. Prvé stretnutie
starostu s občanmi sa uskutočnilo 10. septembra 2019.

Janka Rajňáková
Foto: Košice24.sk
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Na Varšavskej vybudujú pre deti drevené hrady
Víťaznou firmou, ktorá bude realizovať plánovaný projekt revita li -

zácie detského ihriska na Varšavskej, je spoločnosť Veríme v zábavu.
Takto by mal vyzerať ústredný prvok - hrad.

Výsledkom širokej diskusie na zasadnutiach zastupiteľstiev počas
leta, do ktorej sa zapojili aj obyvatelia sídliska, bolo uznesenie
o vyčlenení sumy 46 tisíc EUR zo 105 tisícového balíka, ktorý nám
z rezervného fondu poskytlo mesto, na revitalizáciu priestorov
ihriska vo dvore na Varšavskej ulici. Prebehlo verejné obstarávanie
a víťazná spoločnosť Veríme v zábavu predstavila ústredný prvok
ihriska – HRADY. Celé ihrisko bude rozdelené do dvoch zón, aby
mala každá veková skupina svoje miesto na hranie. Pribudnú aj
ďalšie herné prvky a doplnky, ktoré k modernému ihrisku patria. 

Okrem spomínaného ihriska sa realizuje aj oprava a úprava pasá -
že na Budapeštianskej ulici, na ktorú bolo vyčlenených a mestom
odobrených 34 tisíc EUR. Do konca roka sa budú musieť pre -
investovať všetky finančné prostriedky, inak si ich mesto vezme
späť. V pláne je ešte súvislá oprava chodníkov, čo by mestská časť
mohla do konca roka reálne stihnúť.

Janka Rajňáková
Foto: archív

Čo sme zrealizovali a na čo sa ešte chystáme v skratke
16. 10. 2019 prebehlo verejné stretnutie riaditeľov škôl a školských zariadení, športových klubov, poslancov a športovej verejnosti

k návrhu koncepcie rozvoja športu v mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce na budúce roky. Témou bolo budovanie športovísk,
cyklotrás, rozvoj športových odvetví i využitie už vybudovaných plôch pre rozvoj športu v mestskej časti.

17. 10. 2019 boli vyhodnotené najkrajšie predzáhradky za rok 2019. Z množstva predzáhradiek, ktoré zmapovala pracovníčka
mestskej časti pani Marta Ferencová, vyhodnotila Správa mestskej zelene 5 najkrajších. 

Zvíťazila opäť skalka manželov Popyčových na Viedenskej 31.

Jesenné pokračovanie Dňa pre sídlisko a Ťahanovský gurmánfestík – obe podujatia zorganizovala mestská časť 19. októbra 2019. 

Deti zo sídliska majú od  5. septembra 2019
na športovom ihrisku Viedenská/Aténska
novú dopadovú plochu – takú, ktorá je pre
športujúce deti príjemná a bezpečná. 
Obnovu ihriska finančne zastrešil miestny
podnikateľ Stanislav Jurač. 

Upravili sme pre Vás ďalšie detské ihrisko
na Budapeštianskej. 
V ďalšom období plánujeme v tejto úrovni
aj oddychovú zónu.
Aj v lokalite na Demetri majú deti ihrisko.
Vybudované bolo z účelovej dotácie z rezerv -
ného fondu mesta Košice a všetkým tam bý-
vajúcim deťom urobilo veľkú radosť.

Pokračuje oprava chodníkov i celoplošná
výmena asfaltu v niektorých častiach sí -
dliska. Súvislé asfaltové plochy sa opravili
na uliciach Havanská 1 – Bukureštská 32,
Americká trieda pri Ázijskej, ale aj medzi
blokmi, do konca roka by mala byť zrealizo-
vaná oprava chodníka od Belehradskej 12
a chodník na Čínskej pri športovom areáli
Olympia.

16.9.2019 pribudlo na území našej mestskej 
časti 9 kontajnerov na šatstvo a obuv od
EKOCHARITY. Umiestnené budú na uliciach:
Aténska 20, Čínska 3, Varšavská 1 (pri predaj -
ných stánkoch), Bukureštská 32, Berlínska 6,
Pekinská 14, Európska trieda 11, Viedenská 2
a Juhoslovanská 7.
Prosíme, aby ste svoje šatstvo a obuv prioritne
vyhadzovali do týchto nádob, čím sa okrem
iného má predchádzať „vyberaniu kontaj -
nerov“ a rozhadzovaniu odpadu po sídlisku.

Od polovice augusta do polovice septembra
sa podarilo vyznačiť parkovacie miesta vo -
do rovným značením na viacerých uliciach.
Vyznačili sa ulicie Viedenská, Helsinská,
Aténska, Budapeštianska, Sofijská a Berlínska.
Balík finančných prostriedkov 10 000 €,
ktoré na to boli vyčlenené v rozpočte mestskej
časti, sa minul. Pokračovať sa bude v budú-
com roku s novým budgetom finančných
prostriedkov, ktoré vyčlení na tieto účely
miestne zastupiteľstvo.

Na základe interpelácie prednesenej na júno -
vom mestskom zastupiteľstve sa 12. augusta
2019 začali aj na sídlisku Ťahanovce čistiť
vpusty na odtok dažďovej vody, upchatie
ktorých spôsobovalo počas daždivých dní
obyvateľom nemalé problémy.

-raj-
Foto: archív mestskej časti
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Aj Ťahanovce majú komunitnú záhradu
Prvé slovenské komunitné záhrady vznikli vďaka inšpirácii zo zahraničia,

kde je trend urban gardeningu už udomácnený. Ich azda najväčším
prínosom je možnosť lepšie spoznať svojich susedov, rozvíjať s nimi vzťahy
a kamarátstva, ktoré by sme určite nemali zanedbávať. Urban gardening
tiež prináša skvelú možnosť, ako byť v kontakte s prírodou.

Ťahanovská záHRAda na Ťahanovskej 74 slúži ako komunitná
záhrada - miesto, kde môžu ľudia každého veku tráviť čas oddychom,
hrou alebo prácou v záhrade. Počas týždňa patria najmä dopoludnia
mladým rodinám a deťom do 6 rokov. Ako je zdôraznené aj v názve
„záHRAda“, deťom ponúkame predovšetkým priestor slobodne sa hrať.
Dnešné deti trpia nedostatkom voľnej hry, ktorá je pre dieťa významná
najmä z hľadiska psychohygieny a učenia sa; až v ďalšom rade je zdro-
jom zábavy.

Samostatná, dieťaťom riadená a neprerušovaná hra vedie dieťa aj
k schopnosti samostatne si vybrať, riadiť, viesť, vytrvať i ukončiť vlastnú
činnosť - nebyť závislý len na výbere aktivít, vedení, povzbudzovaní
a zábave organizovanej zvonku. Deti sa u nás hrajú v piesku i v hline,
s vodou či blatom, veľa si čítajú a tvoria - to všetko vonku v prírode aj
v čase menej priaznivého počasia. Neoddeliteľnou súčasťou Ťahanovskej
záHRAdy je exteriér a príroda, kde sa snažíme tráviť maximum času.
Od septembra máme k dispozícii už aj interiérové priestory prispô-
sobené deťom od 0 rokov a pripravujeme coworking pre rodičov. Touto
cestou pozývame na návštevu i pravidelné komunitné stretávanie
všetkých rodičov, deti, starých rodičov i nadšencov záhradkárčenia
a pestovania. Veríme, že zvlášť rodiny zo sídliska môžu túto bezplatnú
možnosť spoločného trávenia voľného času oceniť.

Organizované udalosti nájdete na stránke www.tahanovskazahrada.sk
(presmerované na Facebook stránku, viď časť Podujatia). A ak máte
blízko k myšlienkam slobodného vzdelávania, pripravujeme pre vás
aj slobodnú školu (www.slobodnaskola.sk). Tešíme sa na Vás!

Juraj a Lenka Mazákovci
Foto: autor

Dobrovoľníci zveľaďujú sídlisko
Týždeň dobrovoľníctva naša mestská časť odštartovala účasťou

na seminári organizovanom ZMOS vo Vígľaši, ktorý bol venovaný
dobrovoľníckej činnosti. Okrem odbornej stránky dobrovoľníctva
boli na ňom odprezentované príklady dobrej praxe a skúsenosti
samospráv. Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce sa môže už
teraz pochváliť Stratégiou podpory dobrovoľníctva odsúhlasenou
zastupiteľstvom. Aktívne spolupracujeme s Dobrovoľníckym cen-
trom Košického samosprávneho kraja, ktoré naše činnosti pod-
poruje a ako prvej mestskej časti v Košiciach nám udelilo „Dorku“ -
symbol dobrovoľníctva.

V mestskej časti sa aktivizuje aj Dobrovoľnícke centrum Košíc,
ktoré sa sústredilo na opravu, úpravu a renováciu areálov predškol-
ských a školských zariadení a zorganizovalo akciu na podporu zelene
s názvom Sadíme strom života. Na podujatí 28. septembra sa zú -
častnili aj mládežníci z Fridays for future, seniori, Združenie žien
a obyvatelia všetkých vekových kategórií. Vysadili spolu 85 stromov.
Veľká časť z nich vyrastie pod oporným múrom na Aténskej ulici.
Zvyšné v ostatných lokalitách sídliska. Stromy pribudli aj na Demetri
zásluhou tamojších obyvateľov, ktorí sa podujatia zúčastnili. 

Významný prínos pri úprave sídliska (čistenie schodísk, maľovanie
lavičiek) mali aktivity dobrovoľníkov z arcidiecéznej charity v polovici
augusta. Iniciatíva prichádza aj od školskej mládeže (Fridays for
future), ktorá sa aktivizuje v rámci boja proti klimatickým zmenám
a za ochranu životného prostredia pre svoju vlastnú generáciu i pre
budúce generácie. Organizuje okrem iného podujatia zamerané
na očistu sídliska. 

V rámci firemného dobrovoľníctva začali zamestnanci miestneho
úradu s poslancami, Dobrovoľníckym centrom KSK a ďalšími dobro -
voľníkmi, ktorí sa k nim pridali, počas troch dobrovoľníckych dní
s úpravou zhrdzaveného zábradlia nadchodu na Americkej triede. 

Ani v októbri aktivity dobrovoľníkov neustanú. Už 7. októbra
usporiadala mestská časť so Združením žien Slovenska Košice
druhú zbierku šatstva v tomto roku.

19. októbra sa uskutočnila jesenná očista okolia sídliska s názvom
Deň pre sídlisko II. Všetci, ktorým záleží na vzhľade a čistote našej
mestskej časti, mohli prísť a pripojiť sa.

Košice sa uchádzajú o titul európske hlavné zelené mesto,
mestská časť by mohla k jeho získaniu významne prispieť
udržateľným trendom dobrovoľníckych aktivít. Je potrebné
to len správne nasmerovať a dobre zorganizovať.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti

Fridays fot future

Letné tábory Majáku nádeje
V Majáku nádeje nám záleží, aby deti z rodín v núdzi mali

možnosť zažiť chvíle, ako ich rovesníci. Letné tábory sú snom mno-
hých detí. Avšak ak rodičia nemajú financie na zabezpečenie zá -
kladných životných potrieb, len ťažko môžu myslieť na zaplatenie
táborov, a tak deti o letných táboroch môžu len tajne snívať. Vďaka
finančnej podpore MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce a ďalších dobro -
srdečných darcov sa im v lete tento sen stal skutočnosťou.

Deti sa podľa veku mohli zúčastniť niektorého zo 7 letných táborov,
či už Koinonie Jána Krstiteľa, saleziánov, farských táborov, alebo
tábora Ovečka cez Fatimu (ktorí pre naše deti dali zadarmo). Spolu
sa tak táborov zúčastnilo 19 detí z Majáku nádeje, pričom najlac-
nejší stál 70 €.

Deti tak mali možnosť zažiť radosť z hry, okúsili bezstarostnosť
detstva, spoznali nových kamarátov, mali efektívne vyplnený voľný
čas prázdnin a zažili rôzne dobrodružstvá. 

S detskou radosťou ďakujeme každému, kto finančne prispel
na realizáciu tohto detského sna!

Soňa Vancáková
riaditeľka OZ Maják nádeje
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Knižnica zorganizovala Čitateľské dielne
V stredu 25. septembra sa v pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice

v ZŠ Belehradská 21 uskutočnili Čitateľské dielne. Podujatie vzniklo
v spolupráci so školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. Zuzanou
Hronovou a školských asistentov. Zúčastnilo sa ho tridsaťjeden žiakov
3. a 4.ročníkov. Príjemnú atmosféru si deti vytvorili pomocou deky
a vankúšikov a čítaním bájok pri relaxačnej hudbe. Zároveň vypĺňali
pracovné listy s otázkami a nakoniec vlastnými slovami odprezentovali
prečítaný text. Oj, ale že nám bolo spolu opäť výborne!

Zdroj a foto: Knižnica pre mládež mesta Košice

Privítali sme ďalších novonarodených
občiankov 

Uvítanie našich najmenších obyvateľov v počte 17 dievčat
a 9 chlapcov v sprievode ich mamičiek, ockov a aj starých rodičov
a súrodencov sa uskutočnilo 17. septembra 2019 v zasadačke
miestneho úradu. Milý kultúrny program, ktorý toto podujatie
sprevádzal, pripravila materská škola Budapeštianska 1 a jej
elokované pracovisko na Viedenskej ulici. K bielemu medveďovi
na stretnutí s drobčekmi pribudla kolíska, v ktorej sa bábätká
cítili skvele a počas maminho podpisu do pamätnej knihy ani
jedno z nich neplakalo. Inak boli celkom zdieľne a o detský kon-
cert počas podujatia nebola núdza. Vedenie mestskej časti si
za zavedenie tohto milého obradu vyslúžilo chválu. Svedčí o tom
aj veľký záujem o podujatie. To ďalšie mestská časť plánuje na prvé
mesiace budúceho roku. Všetkým novým občiankom sídliska
Ťahanovcie prajeme krásny a šťastný život.

Beáta Zemková
Foto: Daniel Čičvák

Ochutnali ste víťazný guláš?
8. ročník Ťahanovského gulášu. Fantastická akcia pod záštitou

mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Súťažilo 14 družstiev
- Mestská polícia Košice - Ťahanovce, Obvodné oddelenie PZ SR
Košice - Ťahanovce, Združenie žien Slovenska, Miestny úrad so
starostom, Klub seniorov, K-MARKET Košice, Materská škola
Juhoslovanská, Bodva Sport Club, Avon Košice, Poslanci, Ťaha -
novský poslanecký klub, Wakatanka, Lorinčík, Horná Buďka.
Víťazom sa stalo družstvo Poslancov, druhí boli policajti z OO PZ
a tretie družstvo z Lorinčíka. Atmosféra bola doplnená vystúpením
Via Cassa a predajnou výstavou ručných prác. O dobrú náladu
sa postarali speváci a muzikanti z radov našich seniorov. 

O rok sa tešíme na 9. ročník.
Beáta Zemková

Foto: archív mestskej časti

Súťažte o hodnotnú publikáciu!
Milí čitatelia, 

v našom súťažnom okienku môžete za správnu odpoveď na našu
otázku získať publikáciu o jedinej kultúrnej pamiatke, ktorá sa
nachádza pri vstupe na sídlisko Ťahanovce. Stačí, aby ste nám
napísali, v ktorom roku sa táto drobná sakrálna stavba stala
hlavným motívom erbu mestskej časti Košice - Sídlisko
Ťahanovce, a budete zaradení do žrebovania.

Píšte na e-mailovú adresu noviny@tahanovce.sk. V nasledu-
júcom vydaní sa dozviete meno vyžrebovaného výhercu. 

Knihu do súťaže venovala autorka: PhDr. PaedDr. Uršula Ambru -
šová, PhD.

redakcia
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Košice chcú získať titul
„Zelené mesto“ 2023

Toto ocenenie sa udeľuje každý rok mestu, ktoré sa najviac
zaslúži o zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov
a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami
v oblasti životného prostredia.

„Je len na nás, aké mesto, krajinu či planétu necháme ďalším generáciám.
Ja túto tému beriem s plnou vážnosťou a som presvedčený, že Slovensko
v zelených témach zaostáva, a to ma mrzí. Jednou z mojich priorít je, aby sa
Košice stali akýmsi príkladom pre celé Slovensko. Máme teraz jedinečnú
šancu, aby sme sa stali Európskym hlavným zeleným mestom v roku 2023.
Ide o podobný rozvojový projekt, akým bolo Európske hlavné mesto kultúry.
V súčasnosti tvoríme silný tím odborníkov,“ uviedol primátor Polaček pre den-
ník Korzár pri predstavovaní zámeru.

Na tému zeleného mesta sme sa opýtali aj našich poslancov a požiadali
sme ich o názor, ako prispieť k dosiahnutiu titulu z pozície mestskej časti.
Odpovede boli zaujímavé:

Eva Zummerová - V súčasnom období, keď dochádza k otepľovaniu
planéty a lokálnym búrkam veľkej intenzity, je potrebné spolu -
pracovať, od regionálnej úrovne až po medzinárodnú, na vodozá-
držných opatreniach. Voda je v súčasnosti odkanalizovávaná a po -  
sie lanápo riekach do mora. Tým sa krajina vysušuje, prehrieva, z čoho
vznikajú lokálne búrky s veľkou intenzitou. Čím môže prispieť naša
mestská časť? Zadržiavaním vlahy v prírode, a to: 
- výsadbou nových stromov 
- zatrávňovaním betónových plôch, vychodených trávnikov (reali -

zovala som na Berlínskej ul.),
- zatrávnením krajiny lúčnym porastom, ktorý sa nekosí a kde sa 

zdržiava viac živočíchov a vlahy
(realizované na vybraných plochách v okolí sídliska naším úradom), 

- znížením počtu kosení, príp. kosením trávy na väčšiu výšku, aby
nedochádzalo k vysychaniu pôdy 

- osadením zatrávňovacích tvárnic na parkoviská, aby parkovisko
nebola súvislá betónová plocha

- vytváraním umelých jazierok (na našom sídlisku plánované 3 
jazierka v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom KSK).

Miroslav Špak - Keď som raz na školení prezradil mojim poslu -
cháčom, že pravda o stene, ktorá prestane dýchať zateplením, je asi
taká, ako tvrdenie, že ježko nosí na chrbte jablká, pousmiali sa. Ale
zbystrili pozornosť. Je to však tak. Keď mi v ostatnom čase výz-
namný košický botanik dal informáciu, ktorá hovorí o tom, že kvalita
výsadby, starostlivosti a zelene je drvivo podstatnejšia ako jej kvan-
tita či hustota, tiež som ostal prekvapený. 

Za 25 rokov v stavebníctve som sa vypracoval na človeka, ktorý
rozumie aj fasádam. V rámci „zeleného mesta“ môžu nielen stavbári
ako ja šíriť osvetu. Napríklad konrétne túto:
- materské škôlky a školy po 30 rokoch prosia o opravu a získajú 

viac ako len pekný obal či okná a strechu
- tepelnou ochranou sa zbavíme plesní nielen na fasáde (aj tie sú 

pri vdychovaní zdraviu škodlivé) ale hlavne v interiéroch
- úspora až 60% pri vykurovaní nielen vráti peniaze, ale umožní nám

investovať do krajšieho a kvalitnejšie zeleného okolia
- životnosť budov sa zvýši až o 30 %
- energiou, ktorú ušetríme na vykurovanie, najvýznamnejšie prispe-
 jeme k ochrane ovzdušia aj pre deti našich detí

Juraj Mazák - Zeleným sa mesto nestane z roka na rok. Preto verím,
že dobrý plán môže viesť k dlhodobo a široko akceptovaným rieše-
niam v oblasti dopravy, zelene i komplexného ekologického prí -
stupu. Je zodpovednosťou radnice, aby mesto malo pripravené
dopravné riešenia v územnom pláne, ktoré uprednostnia cyklo -
dopravu, pešie a parkové zóny a hlavne mestskú hromadnú do-
pravu, napríklad aj zanedbané trolejbusy. My, poslanci i bežní
občania, môžeme prichádzať s nápadmi pre okolie a taktiež zásad-
nou mierou prispieť k naplneniu ekologických cieľov: vedieme prí -
kladom naše deti a napĺňame zmysel pravidiel a spoločenského
systému množstvom našich drobných etických rozhodnutí: či si
zvolíme jednoduchý jednorazový plast a individuálnu cestu autom,
alebo skúsime hľadať iné riešenia. K tým môžeme inšpirovať cez
vzdelávanie a propagáciou ekologických riešení vieme pomôcť
ďalšej generácii k tomu, aby dala  svojim deťom lepší svet. Vzdelanie
a osveta je skutočným riešením pre zazelenanie nášho mesta, pretože
žiaden pateticky vyznievajúci text miestneho poslanca nedokáže
ovplyvniť to, čo vlastné rozhodnutie formujúceho sa mladého človeka.

Mária Horváthová - Ak by sa Košiciam podarilo získať titul „Košice
– európske hlavné zelené mesto 2023“, veľmi by ma to potešilo. Nie
však z pohľadu prestíže, ale preto, že by sa Košice stali mestom
otvorených, kritických a tvorivých obyvateľov zodpovedných za zdravé
životné prostredie v záujme zvyšovania kvality života a znižovania
zaťaženia životného prostredia Zeme. Začnime teda každý od seba,
pretože už včera bolo neskoro. Napríklad len takou recykláciou
odpadu. Nuž a ako by k tomu mohla prispieť naša MČ? Noviny, ktoré
práve teraz držíte v rukách, by sme si mohli v budúcností prečítať
online. Namiesto výtlačkov tohto kvalitného miestneho periodika
by sme v schránkach našli plátené nákupné tašky s logom MČ a nápi -
som„Ďakujeme, že nepoužívate plastové tašky.“ Nie je to môj nápad.
Pred časom som navštívila isté mesto v ČR a tam som to postrehla.
Ak by ich použil čo i len jeden z desiatich obyvateľov nášho sídliska,
denne by sme prírodu ušetrili od odpadu v podobe 2300 ks spomí-
naných plastových tašiek. Nuž a to už stojí za zváženie.

Zuzana Slivenská - Vedeli ste, že módny biznis je druhým najšpi -
navším priemyslom na svete? Dopady konzumného spôsobu života,
nákupu množstva lacného oblečenia a ich následného vyhadzova-
nia, sú pre našu planétu hrozivé. Úspešne s mojimi kamarátkami
rozbieham projekt SWAP Košice. Verím, že každý má pekné oblečenie,
len sa možno nenachádza v správnej skrini, preto chcem výmenou
oblečenia dosiahnuť najmä, aby ľudia:
1. zodpovedne nakupovali oblečenie
2. oblečenie, ktoré nenosia, buď vymenili za iné, alebo darovali tým,    

ktorým ešte poslúži
3. nemuseli utrácať desiatky až stovky eur za to, aby sa pekne obliekali
4. chránili našu planétu
Čoskoro by som tento projekt rada priniesla aj na naše sídlisko,
vhodné priestory však stále hľadám. Ak budete mať nejaký nápad,
kľudne mi ho pošepkajte.

Štefan Bereš - Zapojenie nášho mesta do projektu - Košice európske
hlavné zelené mesto 2023 je možnosťou, ako zlepšiť naše životné
prostredie v meste, kde žijeme a urobiť ho zelenším. Môžeme v pod-
mienkach nášho sídliska zlepšiť trvale udržiavateľnými opatreniami
v odpadovom hospodárstve, v ťahanovskom lese je to zadržanie vody
a tým zníženie celkovej teploty na sídlisku, udržanie a zväčšenie
zelených plôch, vybudovaním ekologickej električkovej trate na naše
sídlisko. 

redakcia

Pripravujeme pre Vás
27.10.2019
Ťahanovský lesný beh
7.11.2019
Ťahanovská kvapka – hromadný mobilný odber krvi
21.11.2019
Ťahanovská ruža – súťaž v speve ľudových piesní pre žiakov 
základných škôl
13.12.2019
Ťahanovské vianočné trhy – predvianočné podujatie spojené 
s predajnou výstavou vianočných dekorácií

Bližšie informácie o podujatiach budú zverejnené na pripra -
vovaných letákoch a na internete.

redakcia
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Ďalšie hony na diviakov
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce 21. augusta 2019 obdržala

z Okresného úradu Košice, pozemkového a lesného odboru povolenie
na zorganizovanie mimoriadneho lovu diviačej zveri vo všetkých kate -
góriách v neobmedzenom počte v termíne od 20. 8. 2019 do 30. 9. 2019.

Situácia s diviakmi je vážna. Za účelom jej riešenia sa stretli pred-
stavitelia bezpečnostných zložiek, zástupca poľovníckeho združenia
Lovena s vedením našej mestskej časti. Zo záverov vyplynula potreba
zvýšenej miery hliadkovania v ranných hodinách pri školách a za-
stávkach MHD zo strany policajných zložiek. Potrebný je aj prierez
krovín v oblasti Americkej triedy od čerpacej stanice až po územie MČ
Ťahanovce a naplánované boli dva hony spojené s lovom.

Vzhľadom na to, že je stále dosť bujná vegetácia, ktorá sťažuje poľov -
níkom plašenie a odstrel zveri, sa 28. septembra uskutočnil iba jeden
lov. Ten druhý bude naplánovaný po zhodnotení situácie aj na opačnej
strane sídliska, kde prichádza zver z lesoparku nad Hanojskou ulicou. 

Starosta mestskej časti pri tejto príležitosti pripomenul, že realizuje
aj všetky ďalšie možné kroky, ktorými by sa obmedzil výskyt diviakov
v obytnej zóne, avšak tie sú viac v administratívnej podobe. Ide hlavne
o zabezpečenie čistenia pozemkov od náletových drevín, hľadanie ďalších
možností na vytvorenie bariéry pre vstup zveri do obytnej zóny. Podľa
zástupcov poľovníckeho združenia v podmienkach sídliska Ťahanovce
však nepripadajú do úvahy žiadne iné opatrenia, okrem odstrelu,
pretože všetky ostatné sú neúčinné; diviaky roztrhajú, či podlezú ploty
a na prítomnosť ľudí si úplne zvykli. V spolupráci s VSD, a.s. by sa však
mohlo podariť vyčistiť od náletových drevín aspoň pás pod vysokým napä -
tím, čo je prvý reálny systémový krok k zamedzeniu výskytu diviakov.

Janka Rajňáková
Foto: Veronika Janušková KOŠICE-DNES

Seniori si premenovali klub
a vymenili predsedu

Viesť klub dôchodcov je na sídlisku Ťahanovce asi ťažké.
V priebehu krátkeho času sa vymenil jeho predseda už tretí
raz. V tomto roku dvakrát. Problémy sú však, zdá sa, zažehnané
a ťahanovskí starkí majú znova vo vedení klubu ženu. 

Predsedníčkou sa od leta stala pani Zorka Žampáková.  Už pod
jej vedením sa konali septembrové oslavy jubileí v kultúrnom
stredisku. Názov klubu sa zmenil zo Spoločnosti seniorov
na Klub seniorov Košice-Sídlisko Ťahanovce. Klub je počas
celého roka aktívny a je treba vyzdvihnúť chuť a ochotu jeho
členov hlavne v dobrovoľníckych aktivitách.

-raj-
Foto: archív mestskej časti

Výcvik psov
Výsledkom celé leto prebiehajúceho výcviku štvornohých

priateľov cestou agentúry HAF HAF bolo aj záverečné súťaženie.
Najúspešnejší si prevzali ocenenia od starostu v jeho kancelárii.
Všetkým tým, ktorí využili možnosť bezplatného výcviku bla-
hoželáme. V budúcnosti bude opäť priestor pre psiu škôlku.

-zem-
Foto: archív mestskej časti

Zastávky MHD budú krajšie
V budúcom roku by sa mal zmeniť aj výzor starých prístreškov

zastávok MHD. Ich dizajn sa zjednotí so stánkami, ktoré sú ich
súčasťou a ktoré doteraz hľadali svojho nového majiteľa. V lete
navštívil vedenie mestskej časti nový vlastník, ktorý sľubuje okrem
vynovenia fasády každého stánku a priľahlého prístrešku MHD
priniesť čakajúcim cestujúcim aj nejakú pridanú hodnotu vo forme
drobnej občerstvovacej služby.

-zem-
Foto: archív mestskej časti

Príjem inzercie

V prípade záujmu o inzerovanie 
v Ťahanovských novinách

kontaktujte nás na: 055/636 04 30
noviny@tahanovce.sk
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Olympiáda seniorov v petangu
Olympiádu v petangu si obľúbili seniori z celých Košíc. Turnaje

v petangu, ktoré organizuje mestská časť pre seniorov v športovom
areáli Olympia, už dávno presiahli hranice našej mestskej časti.
V tomto roku sa všetky turnaje spojili do Olympiády. Šport, ktorý
je neodmysliteľnou súčasťou trávenia voľného času seniorov, ale aj
mladých vo Francúzsku, si stále viac získava aj našich ľudí. Je to
nenáročný spôsob, ako sa stretávať s priateľmi, porozprávať sa,
zasmiať sa, zasúťažiť si bez toho, aby to príliš nnenamáhalo naše
telo, no a hlavne byť na čerstvom vzduchu. Skúste si zorganizovať
petangový turnaj aj vy, zavolajte rodinu, deti, priateľov, susedov.
Určite to je príležitosť na nadviazanie nových priateľstiev a sused-
ských vzťahov.

Janka Rajňáková
Foto: Miroslav Janitor

Richard Tury na majstrovstvách sveta v Brazílii
Na tohtoročnom šampionáte v skateboardingu, ktorý sa v sep-

tembri konal v brazílskom meste Sao Paulo, sa náš Richard Tury
do finále neprebojoval. Napriek tomu skončil na peknom 17. mieste,
ktoré mu umožnilo zapísať si ďalšie body do kvalifikácie na budú -
coročnú olympiádu, ktorá bude v japonskom Tokiu.

-raj-
Foto: archív mestskej časti

Olympia zažíva dobré časy
Športový areál Olympia na Čínskej ulici v tomto roku žije. Je to

vďaka organizovaniu celej škály športových podujatí správcom
Miroslavom Janitorom, ale aj výborným vybavením areálu, ktorý je
flexibilný a dostupný pre mnoho druhov kolektívnych športov, ako
aj pre usporadúvanie väčších podujatí pre verejnosť. Takmer každý
víkend sa konal počas leta futbalový turnaj, bežala liga v tenise
(dvojhry i štvorhry), maximálne je využité aj petangové ihrisko,
na svoje si prídu aj workoutisti (hoci zorganizovanie súťaže King
of Olympia tohto roku nevyšlo, pretože čas kolidoval s medzinárod-
nými súťažami). Príjemné prostredie a dostatok miesta predurčil
areál aj na usporiadanie súťaží v behu Ťahanovský lesný beh, Beh fit,
Spoznaj behom Košice, Dňa detí, súťaže vo varení gulášu, Fašiangové
hody a v októbri sa mestská časť pokúsi o zorganizovanie Ťahanovských
slávností jedla, ktoré budú spojené s folklórnou hudbou a zábavou.  

Na dobré časy začína svitať aj areálu na Bruselskej (skatepark),
kde si už vyskúšali svoje sily florbalisti na novom ihrisku. V budúcej
sezóne by mali aj do týchto priestorov nabehnúť ďalší športovci, aby
čisté a zveľadené priestory športoviska boli čo najviac využívané
verejnosťou. Pre verejnosť mimo školských hodín slúži aj areál pri
ZŠ Belehradská, kde si najviac prídu na svoje bežci a chodci. 

Janka Rajňáková
Foto: Miroslav Janitor


