
V prvej polovici októbra zvolal starosta mestskej časti Košice - Sídlis-
ko Ťahanovce pracovné rokovanie zamerané na riešenie problémov v 
doprave v meste a najmä na sídlisku Ťahanovce. Uskutočnilo sa na 
miestnom úrade a zúčastnili sa ho predstavitelia Železničnej spoločnosti 
Slovensko (ZSSK), a.s., Košice, zástupcovia Dopravného podniku mesta 
Košice (DPMK), magistrátu, Útvaru hlavného architekta mesta Košice 
a poslanci mestského i miestneho zastupiteľstva.
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	 Stretnutie	 otvoril	 starosta	 JUDr.	
Cyril	 Betuš.	 Prítomným	 predložil	
základné	body,	 ktorých	 sa	pracovné	
stretnutie	 malo	 dotýkať.	 Jednou	 z	
otázok,	ktorá	 sa	na	 stretnutí	otvori-
la,	bola	otázka	riešenia	prístupových	
ciest	na	sídlisko,	pretože	mestská	časť	
je	v	súčasnosti	v	situácii,	kedy	v	prí-

pade	nepredvídaných	udalostí	v	do-
prave	nemá	 alternatívnu	prístupovú	
cestu.	
Otázku ďalšej prístupovej cesty by 
mal vyriešiť projekt košickej regio-
nálnej integrovanej dopravy. 
	 Podľa	 vyjadrenia	 Ing.	 Ladislava	
Olexu	 (ZSSK),	ktorý	dostal	 slovo	v	

úvode	 rokovania,	
koncepcia	 integro-
vanej	 dopravy	 ko-
šického	 regiónu	 je	
rozpracovaná	 v	 Štúdii	
realizovateľnosti	 integrovanej	
osobnej	dopravy	v	košickom	regióne,	
ktorej	 riešiteľom	 je	 firma	 IKP,	 C.E.	
s.r.o..	 Štúdia	 reprezentuje	 riešenie	
základnej	 obsluhy	 územia	 a	 zahŕňa	
spoluprácu	 so	 všetkými	dopravcami	
z	dlhodobej	perspektívy.
V	 štúdii	 sa	 rieši	 prepojenie	 Košíc	 a	
košického	 regiónu	 terminálmi.	 Pre	
sídlisko	Ťahanovce	a	jeho	prepojenie	

s	ostat-
nými	 časťa-
mi	mesta	a	okolím	je	dôležitý	termi-
nál	SEVER	–	medzi	Rampovou	ul.,	
hypermarketom	 TESCO	 a	 areálom	
SMZ.	 Ide	 o	 prepojenie	 mestskej	
hromadnej	dopravy	v	náväznosti	na	
železničné	 trate	 regiónu.	 Otázkou,	

Pripomíname	obyvateľom	mestskej	časti,	ktorí	majú	právo	hla-
sovať	v	nadchádzajúcich	voľbách	do	vyšších	územných	celkov,	
že	voľby	sa	konajú	dňa	26.	novembra	2005	v	čase	od	7.	do	22.	

hodiny.	Volebná	miestnosť	pre	všetky	volebné	okrsky	našej	mestskej	
časti	 je	na	Základnej	škole	Belehradská	21.	V	mestskej	časti	Košice	
–	Sídlisko	Ťahanovce	bolo	vytvorených	14	volebných	okrskov	podľa	
adresy	trvalého	pobytu.

Pri vstupe do hlasovacej miestnosti.	Po	
preukázaní	 totožnosti	 dostane	 volič	
od	členov	okrskovej	volebnej	komisie	
prázdnu	obálku	opatrenú	odtlačkom	
úradnej	 pečiatky	 obce	 (mesta	 alebo	
mestskej	časti)	a	dva	hlasovacie	lístky	
-	hlasovací	lístok	pre	voľby	predsedu	
samosprávneho	kraja	a	hlasovací	lís-
tok	pre	voľby	do	zastupiteľstva	samo-
správneho	kraja.	Potom	vstúpi	volič	
do	 priestoru	 určeného	 na	 úpravu	
hlasovacích	lístkov.
	 Na	 hlasovacom	 lístku	 pre	 voľby	

predsedu	môže	volič	zakrúžkovať	po-
radové	číslo	iba	jedného	kandidáta.
	 Na	 hlasovacom	 lístku	 pre	 voľby	
poslancov	 zastupiteľstva	 môže	 volič	
zakrúžkovať	 najviac	 toľko	 porado-
vých	čísiel,	koľko	poslancov	má	byť	v	
príslušnom	volebnom	obvode	zvole-
ných.	(Počet	poslancov,	ktorý	sa	volí	
vo	volebnom	obvode	 je	uvedený	na	
hlasovacom	lístku.)
	 V	 priestore	 určenom	 na	 úpravu	
hlasovacích	 lístkov	 vloží	 volič	 do	
obálky	 jeden	 hlasovací	 lístok	 pre	

voľby	 predsedu	
samosprávneho	
kraja	 a	 jeden	 hlasovací	 lístok	 pre	
voľby	do	zastupiteľstva.	Volič	hlasuje	
tak,	 že	 po	 opustení	 priestoru	 urče-
ného	 na	 úpravu	 hlasovacích	 lístkov	
vloží	 obálku	 do	 volebnej	 schrán-
ky.	 Voličovi,	 ktorý	 sa	 neodobral	 do	
tohto	 priestoru,	 komisia	 hlasovanie	
neumožní.
	 Ak	 volič	 upraví	 hlasovacie	 lístky	
nesprávne,	 vydá	 mu	 na	 požiadanie	
okrsková	volebná	komisia	nové	hla-
sovacie	lístky.
	 Volič,	 ktorý	 nemôže	 sám	 upraviť	
hlasovací	lístok	pre	zdravotné	postih-
nutie	 alebo	 preto,	 že	 nemôže	 čítať	
alebo	písať,	má	právo	vziať	so	sebou	
do	 priestoru	 určeného	 na	 úpravu	
hlasovacích	 lístkov	 iného	voliča,	nie	
však	člena	okrskovej	volebnej	komi-

sie,	aby	za	neho	hlasovací	lístok	pod-
ľa	 jeho	 pokynov	 upravil	 a	 vložil	 do	

obálky.
	 Za	 voliča,	 kto-
rý	 nemôže	 pre	

zdravotné	 postih-
nutie	sám	vložiť	obálku	do	volebnej	
schránky,	 môže	 ju	 do	 nej,	 na	 jeho	
požiadanie	a	v	jeho	prítomnosti	vlo-
žiť	iný	volič,	nie	však	člen	okrskovej	
volebnej	komisie.
	 Volič,	 ktorý	 sa	 nemôže	 dostaviť	
do	volebnej	miestnosti	zo	závažných,	
najmä	 zdravotných	 dôvodov,	 má	
právo	požiadať	o	vykonanie	hlasova-
nia	do	prenosnej	volebnej	schránky.
Ak	v	prvom	kole	volieb	nezíska	ani	
jeden	 z	 kandidátov	 na	 predsedu	 sa-
mosprávneho	 kraja	 nadpolovičnú	
väčšinu	 platných	 hlasov,	 vykoná	 sa	
do	 14	 dní	 druhé	 kolo	 volieb.	 Do	
druhého	kola	volieb	postúpia	tí	dva-
ja	 kandidáti,	 ktorí	 získali	 najväčší	
počet	platných	hlasov	v	prvom	kole	
volieb.

Volíme už 26. novembra
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ktorá	 dlhodobo	 rezonuje	 -	 či	 riešiť	
sídlisko	 Ťahanovce	 trolejbusovou	
dopravou	 alebo	 iným	 druhom	 do-
pravy,	 sa	 riešiteľský	 tím	 intenzívne	
zaoberá	 a	 terminál	 SEVER	 a	 vôbec	
všetky	terminály	počítajú	s	využitím	
moderného	 ľahšieho	 dopravného	
prostriedku	 na	 princípe	 klasickej	
prímestskej	 dopravy.	 Prepravná	 ka-
pacita,	 ktorá	 sa	 očakáva	 pre	 zvlád-
nutie	 obsluhy	 sídliska	Ťahanovce	 je	
najlepšie	dimenzovaná	na	električko-
vú	 dopravu.	Treba	 tu	 vidieť	 otázku	
ekologickú	aj	ekonomickú	(moderná	
euroelektrička	 má	 vyššiu	 prepravnú	
kapacitu,	 ako	 napríklad	 trolejbus)	 .	
V	 smernom	 územnom	 pláne	 je	 di-
menzovaný	priestor	pre	električkovú	
dopravu	už	zakomponovaný.
	 V	súčasnosti	má	mesto	Košice	dve	

silné	cestné	prepojenia,	a	to	križovat-
ka	smer	Palackého	a	Prešovská	–	Se-
čovská.	 Chýba	 vlastne	 prepojenie	
tretie.	 Sú	 rôzne	 úvahy	 odborníkov,	
kadiaľ	 vlastne	 viesť	 toto	 prepojenie,	
aby	bolo	mesto	priechodnejšie	aj	pre	
električkovú	dopravu,	 takže	v	rámci	
štúdie	integrovanej	dopravy	košické-
ho	regiónu	bude	určite	naznačené	aj	
toto	riešenie.	Priestor	terminálu	SE-
VER	je	potrebné	vidieť	v	riešení	vyu-
žitia	celého	vlečkového	areálu	bývalej	
magnezitky.
	 Ďalším	 prvkom	 štúdie	 je	 termi-
nál	 Východ	 –	 staničné	 námestie	 a	
predstaničný	 priestor,	 potom	 je	 to	
riešenie	 celej	 obsluhy	 centra,	 väzba	
na	koľajové	 riešenie	 letiska	Košice	 s	
Barcou	 a	 priemyselného	 parku	 Pe-
reš,	 skvalitnenie	 dostupnosti	 cen-
tier	zamestnanosti	areálov	US	Steel,	

Kechnec,	 …	 to	 sú	 otázky,	 ktoré	 sú	
v	dnešnej	dobe	dosť	diskutované,	 je	
treba	 počkať	 na	 výsledky	 štúdie,	 či	
sa	preukáže	výhodnosť	tejto	dopravy	
pre	 zamestnancov	 US	 Steelu	 a	 ďal-
ších	podnikov.
	 Čo	sa	týka	časového	horizontu	re-
alizácie	 celého	 projektu,	 začiatkom	
roku	 2006	 nastáva	 presun	 kompe-
tencií	 v	 riešení	 regionálnej	 dopra-
vy	 aj	 železničnej	 dopravy	 na	 vyššie	
územné	celky,	tým	zákonite	nastane	
to,	že	predstavitelia	VÚC	budú	mu-
sieť	 v	 období	 najbližších	 rokov	 rie-
šiť	 harmonizáciu	 dopravy,	 t.j.	 budú	
odstraňovať	 súbežnosť	 spojov	 a	 v	
roku	2009	by	malo	byť	financovanie	
dopravy	 v	plnej	 kompetencii	VÚC.	
Keď	sa	financovanie	všetkých	druhov	
dopravy	dostane	na	 rozpočet	VÚC,	
bude	 to	 vlastne	 prvým	 krokom	 k	
tomu,	aby	dopravcovia	začali	rovna-
ko	rozmýšľať.	Keď	budú	chcieť	robiť	
obsluhu	 územia,	 ktorú	 sú	 povinní	
riešiť,	 ich	 prvoradým	 cieľom	 bude,	
aby	cestujúcich	prepravovali	efektív-

ne,	ale	aj	rýchlo,	bezpečne	a	s	vyššou	
kvalitou.
Čo sa zmení v mestskej hromadnej 
doprave
	 V	 ďalšej	 časti	 rokovania	 sa	 po-
slanci	 mestskej	 časti	 zaujímali	 hlav-
ne	o	 situáciu	v	mestskej	hromadnej	
doprave.	 Odpoveď	 na	 túto	 otázku	
očakávali	 od	 člena	 predstavenstva	
DPMK	 Ladislava	 Vozárika.	 Ten	 na	
kritiku,	 týkajúcu	 sa	 znevýhodnenia	
obyvateľov	 sídliska	Ťahanoviec	 pred	
ostatnými	mestskými	časťami	reago-
val	 informáciou	 o	 zavedení	 linky	 č.	
51,	 ktorá	 zvyšuje	 kapacitu	prepravy	
zo	sídliska	o	400	prepravených	osôb	
za	 hodinu.	 Ďalšie	 zlepšenie	 sa	 vraj	
očakáva	po	zavedení	nového	grafiko-
nu	v	prvom	kvartáli	roku	2006.
	 S	 odpoveďou	 zástupcu	 DPMK	
neboli	 spokojní	 ani	 poslanci,	 ani	
starosta	 mestskej	 časti.	 V	 podstate	
sa	nedozvedeli	nič	nové	a	stanoviská	
dopravcu	 im	 pripadli,	 ako	 mnoho-
krát	predtým,	vyhýbavé.

Ing. Janka Rajňáková

Splnený sľub
K	 investičným	akciám,	na	ktoré	mestská	 časť	mala	odsúhlasené	finančné	
prostriedky	z	rozpočtu	pre	rok	2005	patrí	aj	cyklotriálový	areál	nad	Helsin-
skou	ulicou,	ktorý	potešil	predovšetkým	skupinu	cyklotrialistov,	ale	aj	ostat-
ných	bicyklistov.	Areál	bol	vybudovaný	na	základe	početných	žiadostí	detí	
a	ich	rodičov,	ktorým	chýbal	priestor	pre	takýto	druh	športu,	mestská	časť	
tým	zároveň	očakáva	odliv	bicyklujúcich	z	pasáže	na	Budapeštianskej	ulici.

Zmení sa...
pokračovanie zo strany 1

Mimoriadne rokovanie miestnych rád
Miestne rady sídliska aj obce Ťahanovce svojimi uzneseniami na spoločnom 
zasadnutí 19. októbra vyjadrili nesúhlas s výstavbou sociálnych bytov v loka-
lite na Demetri. Žiadajú nelegálne bývajúcich osídlencov z chatrčí vysťaho-
vať, odporučiť ich do miesta ich trvalého pobytu, ktorý je v mnohých prípa-
doch mimo Košíc a načierno postavené stavby zbúrať. 

inzercia

	 Situácia	 okolo	 nelegálne	 postave-
ných	 chatrčí	 v	 lokalite	 na	 Demetri	
už	vyvolala	v	meste	značný	rozruch.	
V	pamäti	ešte	totiž	čerstvo	rezonuje	
problém	Vodárenská,	ako	aj	neustá-
le	sa	rozrastajúce	tragické	udalosti	v	
mestskej	 časti	 Luník	 IX.	 Likvidácia	
nelegálnych	chatrčí	a	podľa	zámerov	
magistrátu	 následná	 výstavba	 ma-
lometrážnych	 bytov	 pre	 rómskych	
obyvateľov	sídliska	(nie	 je	vylúčené,	
že	 pribudnú	 aj	 z	 iných	 mestských	
častí)	 sa	u	oboch	dotknutých	mest-
ských	častí	stretla	s	veľkou	nevôľou.	

Projekt	 mesta,	 ktorého	 cieľom	 je	
zrekonštruovať	tri	bytové	domy	s	36	
bytovými	jednotkami	a	dostavať	níz-
koštandardné	 byty	 pre	 obyvateľov,	
ktorí	 doposiaľ	 nemajú	 trvalý	 pobyt	
ani	 v	 jednej	 z	 oboch	 ťahanovských	
mestských	 častí,	 je	 podmienený	
súhlasom	 občanov	 a	 miestnych	 za-
stupiteľstiev	 dotknutých	 mestských	
častí.	 V	 prípade	 obce	 Ťahanovce,	
podľa	slov	starostu	Ing.	Jána	Farka-
ša,	mesto	takýto	súhlas	určite	nedo-
stane.
	 Na	 spoločnom	 rokovaní	 miest-

nych	rád	boli	Miestnou	radou	mest-
skej	časti	Košice	–	Sídlisko	Ťahanovce	
prijaté	 uznesenia,	 ktoré	 odporúčajú	
vykonať	 likvidáciu	 nepovolených	
skládok	 odpadu	 v	 lo- kalitách	
Na	Demetri	a	Majetkár	
prostredníctvom	firmy	
Kosit	 a	 uskutočniť	
vysťahovanie	 protiprávne	 bý-
vajúcich	 a	 zdržujúcich	 sa	 občanov	
z	 lokality	na	Demetri	do	miesta	 ich	
trvalého	pobytu.	Miestna	rada	ďalej	
odporúča	 mestu	 Košice	 vystavať	 v	
určenej	lokalite	v	okolí	mesta	Košice	
nízkoštandardné	byty	mimo	územia	
mestskej	 časti	Košice	–	Sídlisko	Ťa-
hanovce	 a	 v	 súčinnosti	 s	 mestskou	
časťou	a	príslušnými	záhradkárskymi	

združeniami	a	majiteľmi	záhradných	
chatiek	vykonať	likvidáciu	zdevasto-
vaných	 chatiek	 pri	 diaľničnom	 pri-
vádzači.
	 Počas	prvého	novembrového	 týž-

dňa	 sa	 na	 Demetri	
uskutočnilo	 organi-
zované	 upratovanie.	
Obyvatelia	 lokality	 s	

krompáčmi	a	 lopatami	za	asistencie	
mestskej	 polície	 pomáhali	 likvido-
vať	dve	nepovolené	skládky	odpadu,	
ktorých	veľkosť	sa	odhadovala	na	40	
až	50	ton.	
	 Firma	Kosit	odpad	priebežne	od-
vážala.	Celú	akciu	v	celkovej	hodno-
te	asi	pol	milióna	korún	financovalo	
mesto	Košice.	 	 -raj-

DeMeter
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T ak	 ako	 všetky	 komisie	
zriadené	 pri	 miestnom	 za-
stupiteľstve	 podľa	 zákona	

o	 obecnom	 zriadení,	 sa	 aj	 Komisia	
verejného	 poriadku	 a	 dopravy	 ujala	
svojej	funkcie	v	marci	2003	v	zložení	
šiestich	poslancov	a	dvoch	neposlan-
cov.	Predsedom	komisie	 sa	 stal	 Ing.	
Peter	Nagy,	členmi	poslanci	Miroslav	
Balla,	 Ing,	Miloš	 Ihnát,	Atila	Boris,	
Ing.	 Alexander	 Korda,	 Ing.	 Martin	
Jalč	a	neposlanci	Ing.	Jozef	Tomčo	a	
Alžbeta	Egedová.
	 Komisia	zasadá	pravidelne	raz	me-
sačne.	Jej	zasadnutie	je	vždy	verejné.	

Je	stále	v	úzkom	kontakte	s	občanmi.	
Ak	sa	počas	roka	na	ňu	občania	obrá-
tili	s	podnetom,	návrhom,	petíciou,	
či	 kritikou,	 bolo	 úplnou	 samozrej-
mosťou	 prizvať	 ich	 na	 zasadnutie	 a	
za	jedným	stolom	si	vymeniť	názory	
a	hľadať	spoločné	riešenie	danej	situ-
ácie.
	 Medzi	 problémami	 a	 podnet-
mi,	 ktoré	 na	 zasadnutiach	 komisie	
najviac	 rezonovali,	 sa	 najčastejšie	
objavoval	 pretrvávajúci	 problém	 v	
mestskej	hromadnej	doprave,	static-
kej	doprave,	riešila	sa	čistota	sídliska,	

ochrana	 majetku	 občanov,	 nočného	
kľudu	a	rozvoj	mestskej	časti.
	 Najviac	ťažia	občanov	sídliska	a	v	
komisii	boli	prejednávané	tieto	otáz-
ky:
1.	Od	roku	2003	sa	rieši	problemati-

ka	mestskej	hromadnej	dopravy
-	 doprava	 zamestnancov	do	USSK,	

posilnenie	kapacity	spojov
-	 doprava	občanov	MHD	v	 rannej	

špičke,	posilnenie	kapacity	spojov	
v	rannej	špičke	

-	 vypísanie	 petície	 na	 zlepšenie	
MHD	na	sídlisku,	ktorej	iniciáto-
rom	je	aj	člen	komisie

-	 posilnenie	 spojov	 z	 Námestia	
Osloboditeľov

2.	Riešenie	parkovacích	plôch	na	síd-
lisku

3.	Výstavba	nových	parkovísk	-	Sofij-
ská	ul.,	Európska	trieda	a	pod.

4.	Riešenie	 problematiky	 čistoty	 na	
sídlisku,	 budovanie	 ochranných	
klietok	pre	kontajnery

5.	Odstránenie	 stavebných	 odpadov	
z	areálu	školy	na	Aténskej	ul.,	na	
ktorej	 má	 najväčšiu	 zásluhu	 člen	
komisie	Ing.	Ihnát

6.	Riešenie	 podaní	 od	 občanov,	 tý-
kajúcich	 sa	 výstavby	 športovísk	 a	
oddychových	zón.

7.	Stretnutia	 s	 občianskymi	 združe-
niami.

8.	Riešenie	 problematiky	 skeletu	 na	
Bruselskej	ulici.

	 V	 budúcnosti	 je	 snahou	 komisie	
aj	naďalej	sa	stretávať	s	občanmi,	zís-
kavať	čo	najviac	dobrých	podnetov	a	
informácii	k	aktuálnym	problémom	
a	 potrebám	 sídliska,	 informovať	 o	
výsledkoch	a	prijatých	záveroch	ko-
misie.
	 Veríme,	že	kým	sa	Ťahanovské	no-
viny	dostanú	do	vašich	rúk,	mnohé	
problémy,	 ktoré	 vás	 trápia	 a	 trápili,	
budú	odstránené.	

Ing. Peter Nagy - predseda

Komisia verejného poriadku a dopravyPreDStAVUJeMe
Našou snahou je byť bližšie k občanovi

Členovia Komisie verejného poriadku a dopravy /poslanci MZ/ (zľava): Ing. Alexander 
Korda, Atila Boris, Ing. Miloš Ihnát, Miroslav Balla, Ing. Martin Jalč, Ing. Peter Nagy

Ing. Peter Nagy, predseda Komisie verej-
ného poriadku a dopravy

	 Rastúca	kriminalita	a	vandalizmus	
boli	 hlavným	 dôvodom	 októbrové-
ho	 stretnutia	 starostu	mestskej	 časti	
s	 riaditeľmi	 škôl	 a	 materských	 škôl.	
Len	 na	 objektoch	 týchto	 zariadení	
napáchali	vandali	škody	v	roku	2005	
za	viac	ako	milión	korún.	Len	na	za-
čiatku	nového	školského	roku	muse-
lo	napríklad	vedenie	ZŠ	Belehradská	

vyčleniť	 59	 tisíc	 korún	 na	 opravy	
rozbitých	okien,	zničených	vetracích	
komínov	 a	 bleskozvodov	 na	 stre-
chách,	ZŠ	Juhoslovanská	zaplatila	za	
okná	a	poškodené	vonkajšie	objekty	
40	tisíc	korún	a	ZŠ	Bruselská	25	tisíc	
korún.	Každá	materská	škola	zazna-
menala	škody	v	rozpätí	od	16	do	170	
tisíc	korún.

	 Vandali	zašli	vo	svojej	arogantnos-
ti	až	tak	ďaleko,	že	sa	po	nociach	za-
bávali	 zhadzovaním	 kontajnerov	 zo	
schodov	pri	základných	školách.	
Obeťou	 vandalizmu	 sa	 stali	 už	 nie-
koľko	 hodín	 po	 osadení	 telefónne	
búdky	v	blízkosti	Čínskej	ulice.	Pra-
covníci,	 ktorí	 ich	osadzovali,	 sa	 do-
slova	chytali	za	hlavy	pri	pohľade	na	
to,	ako	sa	vzápätí	zničili	výsledky	ich	
práce.	Za	obeť	vandalom	padli	aj	za-
stávky	mestskej	 hromadnej	 dopravy	
a	zeleň	na	sídlisku.
	 Vymenovať	všetko,	čoho	sa	dotkli	
ruky	 vandalov,	 sa	 v	 krátkosti	 nedá,	
žiaľ	je	nutné	konštatovať,	že	situácia	
na	sídlisku	sa	stáva	neúnosnou.	Van-
dalizmus	je	dôsledkom	ďalších	prob-
lémov,	 ktoré	 sa	 bohužiaľ	 v	mestskej	
časti	 stále	zväčšujú.	Deti	 fajčia,	pijú	
alkohol,	berú	drogy.	Policajné	hliad-
ky,	ktoré	sú	k	dispozícii,	ani	zďaleka	
nestačia	 skontrolovať	 všetky	 kúty,	
kde	 sa	decká	dokážu	 schovať.	Potu-
lujúce	sa	deti	doma	rodičom	nechý-
bajú,	nikto	sa	nezaujíma	o	to,	kde	sú	
a	čo	robia.	
	 Starosta	 sa	 chystá	 požiadať	 po-
slancov	 mestského	 zastupiteľstva,	

aby	podporili	jeho	návrh	posilniť	na	
sídlisku	hliadky	mestských	i	štátnych	
policajtov.
	 Zároveň	 chce	 opätovne	 osloviť	
Prezídium	Policajného	zboru	SR,	aby	
bola	na	území	mestskej	časti	zriadená	
stála	úradovňa	polície.
	 Ako	však	prinútiť	 rodičov,	 aby	 sa	
zodpovednejšie	starali	o	svoje	deti,	je	
zatiaľ	nerozlúsknutý	oriešok.

Ing. Janka Rajňáková

Vyčíňanie vandalov
je neúnosné
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10.	výročie	vzniku	ško-
ly	 oslavovala	 21.	
októbra	 Základná	

škola	 Bruselská.	 Na	 slávnostnom	
stretnutí	sa	zúčastnil	aj	starosta	mest-
skej	 časti	 JUDr.	 Cyril	 Betuš,	 ktorý	
odovzdal	 riaditeľovi	 školy	 Paed.Dr.	
Jozefovi	Čorbovi	pozdravný	 list	 pri	
príležitosti	jubilea	školy.
	 Brány	školy	sa	otvorili	4.	septem-
bra	1995	a	v	tom	čase	do	nej	nastú-
pilo	466	žiakov.	V	súčasnosti	sa	z	nej	
stala	 jedna	 z	 najväčších	 základných	
škôl	 na	 Slovensku	 a	 prah	 školy	 v	
tomto	 školskom	 roku	 prekračuje	
denne	až	1280	žiakov	a	76	pedago-
gických	zamestnancov.
	 Škola	sa	nerozrástla	len	čo	do	poč-
tu	žiakov,	ale	rozšírili	sa	aj	vyučovacie	
priestory	 -	1.	 februára	2000	pribu-
dla	osemtriedna	budova	na	Aténskej	

ulici	a	2.9.2002	nové	priestory	dva-
násťtriednej	 bezbariérovo	upravenej	
budovy	na	Viedenskej	ulici.	Tým	sa	
na	škole	odstránilo	dvojzmenné	vy-
učovanie.
	 Vedenie	školy	spolu	s	kolektívom	
pedagógov	 vydalo	 k	 výročiu	 školy	
informačný	 bulletin,	 v	 ktorom	 sú	
okrem	 významných	 medzníkov	 v	
desaťročnej	 histórii	 školy	 opísané	
úspechy	jej	žiakov	a	priblížené	najza-
ujímavejšie	aktivity,	ktoré	sú	pre	ZŠ	
Bruselská	charakteristické	a	ktoré	už	
majú	svoju	tradíciu.

 -raj-

	 Seniorský	 vek	 je	 obdobím,	 ktorý	
nemusí	 nič	 ubrať	 na	 zmysluplnosti	
a	 hodnotnosti	 jeho	 využitia.	 Každý	
máme	 svoju	 knihu	 spomienok,	 ale	
každý	máme	tiež	svoje	čisté	stránky,	
ktoré	máme	popísať	 –	 a	nemalo	by	
byť	jedno,	čím	a	ako	ich	zaplníme,	a	
to	v	každom	veku.
	 Radosť,	 krása,	 múdrosť	 sú	 okolo	
nás,	 len	 ich	 treba	 vidieť...	 treba	 ich	
chcieť	 vidieť,	 vnímať	 a	 prežívať	 v	
podmienkach,	ktoré	máme.
	 Aj	takéto	slová	zazneli	na	stretnutí	
starostu	 mestskej	 časti	 s	 najstaršími	
občanmi	 sídliska	 v	 pondelok	 24.	

októbra.	 Za	 spoločným	 stolom	 sa	
v	 zasadačke	 miestneho	 úradu	 zišli	
takmer	tri	desiatky	seniorov,	ktorých	
prijal	 JUDr.	Cyril	Betuš	pri	príleži-
tosti	mesiaca	úcty	k	starším.	
	 Príjemnú	 sviatočnú	 atmosféru	
dotvoril	 krásny	 kultúrny	 program	
v	 podaní	 detí	 z	 Materskej	 školy	 na	

Budapeštianskej	ul.	3,	detského	folk-
lórneho	súboru	Viganček	a	v	závere	
aj	 vystúpenie	 speváckej	 skupiny	 pri	
Klube	 dôchodcov	 na	 sídlisku	Ťaha-
novce.	 Členovia	 klubu	 dôchodcov	
využili	príležitosť	a	priblížili	hosťom	
činnosť	svojho	klubu	a	pozvali	ich	na	
spoločné	stretnutia.	 	 -raj-

Mestská	 časť	 v	 spolupráci	 so	Zdru-
žením	 žien	 Slovenska	 -	 klubom	
Košice	I.	a	TPS	s.r.o.	pripravila	pre	
deti	 zo	 sídliska	na	konci	 septembra	
detskú	tvorivú	dielňu.	Keďže	počasie	

prialo,	akcia	sa	uskutočnila	vonku	v	
priestoroch	pred	miestnym	úradom.	
Usporiadatelia	pripravili	8	stanovíšť,		
na	 ktorých	 si	 deti	 mohli	 vyskúšať	
rôzne	 tvorivé	 techniky.	 Najväčší	
záujem	 bol	 o	 servítkovú	 techniku,	
výrobu	plastických	obrázkov,	maľo-
vanie	sadrových	odliatkov	a	maľova-
nie	na	 sklo.	Zaujala	však	aj	práca	 s	
mušľami	–	deti,	spolu	s	mamičkami	
a	 babičkami	 z	 nich	 vyrábali	 krásne	
náhrdelníky	 a	 obrázky,	 zobrazujúce	
podmorský	 svet.	Náhrdelníky	 vzni-
kali	 aj	 z	 papiera	 a	 cestovín.	 Každá	
mama	 i	malá	 slečna	 sa	nimi	mohla	
hneď	skrášliť.
Účasť	 detí	 na	 tvorivej	 dielni	 bola	
mimoriadne	vysoká	a	potvrdila,	že	o	
organizovanie	podobných	akcií	je	na	
sídlisku	záujem.

Jarmila Repčíková

Deti zaujala tvorivá práca Oslávili
desaťročnicu

inzercia

RADOSŤ,	KRáSA	A	MÚDROSŤ
Sú oKolo NáS
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Októbrové	 zasadnu-
tie	 miestneho	 zastu-
piteľstva	 nebolo	 na	

programové	 body	 príliš	 boha-
té.	 Jediným	 závažným	 bodom,	
ktorý	 mali	 poslanci	 prerokovať,	
bol	 návrh	novelizácie	Zákona	o	
meste	 Košice,	 ktorý	 pojednáva	
okrem	 iného	 aj	 o	 možnostiach	
redukcie	mestských	častí	za	zme-
nených	 podmienok.	 Zmenené	
podmienky	znamenajú,	že	o	zru-

šení	mestskej	 časti	by	v	prípade	
súhlasu	 kvalifikovanej	 väčšiny	
mohlo	rozhodnúť	mestské	zastu-
piteľstvo.	 Jeho	 rozhodnutie	 by	
malo	 byť	 odobrené	 referendom	
dotknutej	mestskej	časti,	ale	iba	
v	prípade,	ak	by	bolo	platné.	Na	
tému	novelizácie	Zákona	o	meste	
Košice	miestni	poslanci	nedisku-
tovali	 a	predložený	návrh	uzne-
senia	 o	 postúpení	 na	 rokovanie	
parlamentu	schválili.

	 V	 dňoch	 od	 15.	 do	 19.	 augusta	
bolo	v	obci	Ťahanovce	akosi	rušnej-
šie	 ako	 vo	 všedný	 deň.	 Každé	 ráno	
prichádzalo	 do	 kultúrneho	 stredis-
ka	 niekoľko	 detí	 zo	 sídliska	 spolu	 s	
vedúcimi.	 Radostne	 poskakujúc	 si	
hovorili	 zážitky	 z	 predošlého	 dňa	 a	
snažili	 sa	 od	 vedúcich	 vymámiť	 as-
poň	najmenší	náznak	toho,	čo	veselé	
ich	dnes	čaká.	
	 Čo	 sa	 to	 tam	 tých	päť	dní	dialo?	
Občianske	 združenie	 Detská	 misia	
v	 spolupráci	 s	 obcou	 Ťahanovce	 a	
základnou	 školou	 zorganizovali	 prí-
mestský	5-dňový	tábor.	Deti	nebolo	
vidno	len	ráno,	keď	prichádzali,	ale-
bo	poobede,	keď	odchádzali	domov.	
Doobeda	ste	ich	krik	a	smiech	mohli	
počuť	na	dvore	pri	 kultúrnom	 stre-
disku	 a	 popoludní	 na	 školskom	 ih-

risku,	 kde	 sa	 športovalo	 a	 súťažilo.	
Zhruba	 na	 polhodinku	 každý	 deň	
všetko	stíchlo.	Deti	mali	pripravený	
krátky	 biblický	 program.	 Dozvedali	
sa,	že	Pán	Ježiš	je	Dobrý	pastier,	Svet-
lo	 sveta,	Chlieb	 života.	A	potom	 sa	
spievalo	 a	 súťažilo,	 kto	 si	 toho	 viac	
zapamätal.	
	 Každý	 deň	 sa	 všetci	 zapájali	 do	
rôznych	 tvorivých	 dielní.	 Svoje	 vý-
robky	 si	 potom	 hrdo	 niesli	 domov	
–	 pomaľované	 tričká,	 náramky	 zo	
šnúrok	alebo	korálikov	a	aj	zvieratká	
z	korálikov.	Tí,	ktorí	tričká	nemali,	si	
vymaľovali	 záložky	 do	 kníh.	Všetky	
tieto	veci	si	vyrábali	s	takou	radosťou,	
že	sa	im	ťažko	odchádzalo	od	práce.	
Boli	aj	takí,	ktorí	sa	cez	tvorivé	dielne	
učili	hrať	na	gitaru,	flautu,	bubny.	
	 áno,	 každý	 deň	 bol	 iný	 –	 raz	 sa	

rozprávalo	o	olympiáde	a	veľmi	po-
divných	 disciplínach,	 ktoré	 asi	 na	
svetovej	 olympiáde	 nenájdete,	 ino-
kedy	zasa	o	karnevale	a	maskách	a	aj	
o	tom,	že	masky	je	dobré	nosiť	len	na	
karnevale	a	nie	v	 živote.	Raz	 sa	ho-
vorilo	o	upršanej	ceste	do	 jaskyne	a	

slnečnom	východe	 z	nej,	 inokedy	o	
filme	Ježiš	pre	deti,	ktorý	sme	poze-
rali.
	 Keď	sa	tábor	skončil,	mnohí	sa	pý-
tali,	či	bude	mať	nejaké	pokračovanie	
aj	 v	 budúcnosti.	 Vraj	 bude!	 Vedúci	
chystajú	nový	tábor	aj	na	budúci	rok.	
Ktovie,	 čo	 si	 vymyslia	 budúce	 leto?	
Niečo	zaujímavejšie?	Ešte	napínavej-
šie?	Rada	by	som	bola	pri	tom	spolu	
s	deťmi.	 	 M.	Babková

Spomienka na leto s Detskou misiou

rokovali o novele
Zákona o meste Košice

Starosta	 mestskej	 časti	
JUDr.	 Cyril	 Betuš,	 ako	
prvý	 starosta	 v	 meste	
navštívil	dňa	30.	septem-
bra	 2005	 rodičov	 košic-
kých	 štvorčiat	 -	 Zuzky,	
Branka,	 Kubka	 a	 Maťka.	
Kataríne	 a	 Branislavovi	
Beregszásziovcom	 zabla-
hoželal	k	zdravým	a	krás-
nym	 deťom	 a	 odovzdal	
im	darčeky,	ktoré	by	mali	
uľahčiť	 začiatky	 spoloč-

ného	života	tejto	šesťčlen-
nej	rodinky:	poukážku	na	
nákup	kojeneckého	texti-
lu,	potrieb	a	doplnkov	vo	
veľkoobchodných	 cenách	
v	 obchodných	 prevádz-
kach	 firmy	 DETEX	 a	
od	 spoločnosti	 METRO	
Cash	 &	 Carry	 Slovakia	
s.r.o.	 plienky,	 hygienické	
utierky,	 vankúšiky	 a	 det-
skú	kozmetiku.

-raj-

Starosta	navštívil	
štvorčatá
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Pod	 novým	 názvom	 KAC	
Jednota	 Košice	 začal	 veľmi	
úspešne	 pracovať	 futbalový	

oddiel	na	Základnej	škole	Bruselská.	
Pod	vedením	Mgr.	Štefana	Fabiana	a	
PaedDr.	Jozefa	Čorbu	oddiel	pokra-
čuje	v	nastúpenej	 ceste	pri	výchove	
talentovanej	 mládeže	 vo	 futbale.	 V	
spolupráci	s	Leteckou	fakultou	TU	v	
Košiciach	 usporadúva	 Medzinárod-
ný	 futbalový	 turnaj	 PRADI	 CUP,	
jeho	 halovú	 i	 letnú	 časť.	 V	 tomto	
roku	 prebehol	 už	 jeho	 7.	 ročník.	
V	 súčasnosti	 má	 svoje	 významné	
miesto	 v	 kalendári	 futbalových	 sú-
ťaží	 prípraviek	 mládeže.	 Mladí	 fut-
balisti	KAC	Jednota	Košice	sa	môžu	
pochváliť	 množstvom	 úspechov,	
ktoré	dosiahli	na	športovom	poli:
-	 šesťnásobné	 víťazstvo	 v	 turnaji	

PRADI	CUP
-	 päťnásobné	víťazstvo	turnaja	Me-

moriálu	M.	Čvirka
-	 víťazstvá	na	medzinárodných	tur-

najoch	 v	 Encsi,	 Egeri,	 Putnoku,	
Miskolci

-	 víťazstvá	 na	 turnajoch	 v	 Senci,	
Prešove,	 Rožňave,	 Rimavskej	
Sobote,	 Starej	 Ľubovni,	 Banskej	
Bystrici,	Svidníku	a	Bardejove

-	 víťazstvo	 v	 poľsko-slovenskej	 lige	
prípraviek.

	 Futbalový	oddiel	tvorí	5	družstiev	
podľa	 veku	 –	 3	 družstvá	 prípravky	
(ročníky	 94	 –	 96),	 družstvo	 mlad-
ších	 žiakov	 a	 družstvo	 starších	 žia-
kov.
	 Krátka,	ale	úspešná	história	futba-
lového	oddielu	svedčí	o	zanietenosti	
trénerov,	vedenia	oddielu	i	všetkých	
tých,	 ktorí	 s	 mladými	 futbalovými	
nádejami	pracujú.	

(zdroj: Bulletin k 10. výročiu
vzniku ZŠ Bruselská)

mladých futbalistov zo ZŠ Bruselská
Úspechy

poradie Kategória: muži Rok nar. 1986 a skôr

1 Labaš	Karol Ťahanovce

2 Zdechovan	Roman Ťahanovce

poradie Kategória: chlapci 0 - 6 roční Rok nar. 1999 a neskôr

1 Andraško	Erik

2 Krušiak	Jakub r.	nar.:	2000

3 Baník	Daniel r.	nar.:	2000

poradie Kategória: chlapci 6 - 10 roční Rok nar. 1995 - 1999

1 Šulka	Jaro ZŠ	Belehradská

2 Ondrejkovič	Kamil ZŠ	Belehradská

3 Krajc	Tomáš ZŠ	Belehradská

poradie Kategória: mladší žiaci 11 - 12 Rok nar. 1993 - 1994

1 Mušinský	Tomáš ZŠ	Trebišovská

2 Masarik	Martin ZŠ	Bernoláková

3 Kopper	Štefan ZŠ	Belehradská

poradie Kategória: starší žiaci 13 - 14 Rok nar. 1991 - 1992

1 Tkáč	Jaro ZŠ	Belehradská

2 Slivenský	Martin ZŠ	Belehradská

3 Sedlák	Lukáš ZŠ	Bukovecká

poradie Kategória: mladší dorastenci Rok nar. 1989 - 1990

1 Horváth	Patrik ZŠ	Šaca

2 Tóth	Marek

poradie Kategória: starší dorastenci Rok nar. 1987 - 1988

1 Vaktor	Igor

2 Tóth	Milan

poradie Kategória: ženy Rok nar. 1986 a skôr

1 Macinská	Jana Ťahanovce	-	obec

2 Labudová	Jarmila Ťahanovce

poradie Kategória: dievčatá 0 - 6 r. Rok nar. 1999 a neskôr

1 Fabriciová	Helenka r.	nar.	2000

poradie Kategória: dievčatá 6 - 10 r. Rok nar. 1995 - 1999

1 Hriadeľová	Anna	-	Mária ZŠ	Belehradská

2 Deáková	Júlia ZŠ	Belehradská

3 Bérešová	Patrícia ZŠ	Belehradská

poradie Kategória: mladšie žiačky Rok nar. 1993 - 1994

1 Halászová	Dominika ZŠ	Trebišovská

2 Kručovská	Slávka ZŠ	Belehradská

3 Džobáková	Júlia ZŠ	Belehradská

poradie Kategória: staršie žiačky Rok nar. 1991 - 1992

1 Benická	Valéria ZŠ	Šaca

2 Bundová	Jolana ZŠ	Šaca

3 Cmárová	Veronika ZŠ	Belehradská

poradie Kategória: dorastenky 15 - 18 Rok nar. 1986 - 1989

1 Solčaniová	Alena ZŠ	Bernoláková

poradie Kategória: rekreačné bežkyne Rok nar. 1986 a skôr

1 Fabriciová	Terézia Ťahanovce

Ťahanovský lesný beh
	 Týždeň	po	košickom	maratóne	
si	 zabehali	 aj	priaznivci	 rekreač-
ného	 lesného	 behu	 v	 miestnom	
lesoparku.	 Nielen	 nádherné	 ba-
bie	 leto,	 ale	 aj	 bežeckí	nadšenci	
prispeli	k	tomu,	aby	sa	tohtoroč-
ný	 Ťahanovský	 lesný	 beh	 opäť	
vydaril.	 Poďakovanie	 patrí	 celé-

mu	 prípravnému	 štábu,	 ktorý	
preteky	 zorganizoval	 a	 ktorý	 sa	
postaral	o	to,	aby	všetko	prebeh-
lo	v	športovej	a	príjemnej	atmo-
sfére.	V	cieli	na	veľkých	i	malých	
bežcov	 čakal	 starosta	 mestskej	
časti,	aby	im	k	ich	výkonom	za-
blahoželal.


