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Mestskí poslanci rokujú 
o výstavbe Ťahanoviec Príďte darovať krv

Pozvánka 
na Vianočné trhy

KK Union na 
MS v Maroku

V rámci vyučovania sa už tretí rok 
zúčastňujú ôsmaci zo Základnej ško-
ly Belehradská stretnutia so samo-
správou na pôde miestneho úradu. 
4. decembra opäť zaplnili zasadaciu 
miestnosť, aby si vypočuli pred-
nášku o tom, ako vyzerá komunálna 
politika zblízka a aby sa oboznámili 
so základnými pojmami o funkcii 
zastupiteľstva a starostu ako volené-
ho samosprávneho orgánu a o náplni činnosti miestne-
ho úradu ako výkonného orgánu miestnej samosprávy. 
Informácie získané na prednáške si žiaci doplnili náv-

števou pracovne starostu mestskej časti, kde ich štatutár 
srdečne privítal a oboznámil ich s najnovšími plánmi 
a úlohami, ktoré mestská časť realizuje.                -raj-

Deti zaujíma 
budúcnosť mestskej časti

To, čo sa zdalo byť nedávno ako 
hotová vec a úspešné riešenie prob-
lému, v súčasnosti opäť nadobúda 
charakter naťahujúcej sa žuvačky, 
ktorá sa lepí predovšetkým na ne-
spokojných obyvateľov obce Ťaha-
novce. Tí sa chcú susedov, ktorí im 
spôsobujú svojím životným štýlom 
už roky veľké nepríjemnosti, čo 
najskôr zbaviť a žiadajú samosprá-
vu, aby veci okamžite riešila. Svoje 
rozhorčenie demonštrovali aj na no-

vembrovom verejnom zhromaždení 
v priestoroch Miestneho úradu obce 
Ťahanovce za účasti samosprávy 
obce, mesta, mestského bytového 
podniku a štátnej správy.
Splnomocnenkyňa vlády pre róm-
ske komunity Elena Buksová pri-
sľúbila pomoc v podobe výstavby 
nízkoštandardných bytov, jej kolega 
z úradu vlády Anton Hrabovský 
túto pomoc doplnil o štátnu dotá-
ciu, ktorá by výstavbu mala finan-

covať a odbremenila by mestský 
rozpočet. Je potrebné už len nájsť 
vhodnú lokalitu.
Všetky pokusy o to, aby sa veci 
pohli ďalej však brzdí nejednotnosť 
postupov súkromných vlastníkov 
a mesta, čo v konečnom dôsledku 
sťažuje rozhodnutie súdu o vysťa-
hovaní nelegálne sídliacich Rómov, 
ktoré sa pri dodržaní všetkých zá-
konných postupov dá reálne oča-
kávať až niekedy v strede budúceho 
roku.
Podľa poslednej policajnej štatisti-
ky žije v provizórnych chatrčiach 
Na Demetri 106 ľudí.

 Janka Rajňáková

Napriek tomu, že pomoc a spoluprácu pri riešení problému s odstránením 
nelegálne postavených chatrčí na súkromných a mestských pozemkoch 
prisľúbilo viacero strán, v lokalite Na Demetri budú Rómovia vo svojich 
improvizovaných obydliach prežívať vianočné sviatky i Nový rok.

Chatrče z Demetra v najbližšom čase nezmiznú

Blížia sa sviatky, počas kto-
rých, myslím, nikto nechce byť 
sám. 
Cítime, že v tomto čase, viac 
ako inokedy, potrebujeme je-
den druhého.
Čo alebo Kto je príčinou tej-
to túžby, aby sa rodina opäť 
stretla? Je to Ježiš, ktorý pri-
chádza na tento svet, nie nad-
prirodzeným spôsobom, ale 
tak ako všetci ľudia, narodí sa 
v kruhu tých najbližších.
Prajem všetkým oby-
vateľom nášho síd-
liska, aby stret-
nutie v kruhu 
rodiny bolo 
plné lásky, 
radosti, po-
rozumenia, 
vzájomné-
ho zmiere-
nia, ale i 
štedrosti 
pri via-
nočnom stole, 
či stromčeku. A tak, aby sa 
Vaše srdcia naplnili vnútor-
ným pokojom a šťastím.

o. Martin Mikula,
farár gréckokatolíckej cirkvi

Rodina 
symbol Vianoc

Dňa 10. novembra 2009 
o 11.00 hod. sa v kultúrnom stre-
disku našej mestskej časti uskutoč-
nila protopresbyterská (dekanská) 
porada kňazov pôsobiacich v gréc-
kokatolíckych farnostiach na území 

Košického okresu. V úvode sa pri-
hovoril starosta MČ, ktorý okrem 
iného prítomným poprial veľa síl 
a úspechov v ich práci.
V ďalšom priebehu porady sa riešili 
aktuálne témy cirkevného života, 

ale aj kultúrne, či športové podu-
jatia, ktoré sa pripravujú v našom 
meste a okolitých dedinách.

Mgr. Martin Mikula,
farár gréckokatolíckej farnosti

Protopresbyterská porada
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V prvom prípade je predmetom 
riešenia zmien a doplnkov nerea-
lizovaná stavba sídliska Ťahanov-
ce, t.z. lokalita Ťahanovce-sever. 
V platnom Územnom pláne HSA 
Košice je uvedená plocha definova-
ná ako navrhovaná plocha bývania 
(viacpodlažná zástavba), časť plochy 

je polyfunkčná (bývanie a občian-
ska vybavenosť) a v severovýchod-
nej časti sú výhľadovo plánované 
športovo-rekreačné plochy vyššieho 
vybavenia. Hlavnými dôvodmi ob-
starania zmien a doplnkov je nut-
nosť zosúladiť územnoplánovacie 
dokumentácie ÚPN HSA a ÚPN 

Zóny pre lokalitu Ťahanovce-sever 
s plánovanými investičnými zá-
mermi, ktoré boli zdokumentované 
v spracovanej Urbanistickej štúdii 
Košice-Ťahanovce.
V druhom prípade ide o to, že 
v platnom Územnom pláne zóny 
IV. stavby obytného súboru Koši-
ce-Ťahanovce, schválenom v roku 
1992, je riešená len časť predmetné-
ho územia, t.j. pôvodne plánovaná 
IV. stavba obytného súboru. Zmeny 
a doplnky ÚPN predmetnej zóny 
menia zastavovacie podmienky na 
ploche bývalej IV. stavby a dopĺňajú 
riešenie bývalej V. stavby obytného 

súboru. Pôvodný ÚPN zóny bol 
spracovaný v rozsahu riešenia, kto-
rý nezodpovedá v súčasnosti platnej 
vyhláške MŽP č. 55/2001. Preto je 
podstatné, že nové zmeny a doplnky 
ÚPN zóny nenahrádzajú dokumen-
táciu pre územné konanie. 
Hlavnými dôvodmi obstarania 
zmien a doplnkov je nutnosť zosú-
ladiť územnoplánovacie dokumen-
tácie ÚPN HSA a ÚPN zóny pre 
lokalitu Ťahanovce-Sever s plánova-
nými investičnými zámermi, ktoré 
boli zdokumentované v spracovanej 
urbanistickej štúdii Košice-Ťaha-
novce.   -raj-

Mestské zastupiteľstvo bude prejednávať materiály k výstavbe IV. a V. stavby Ťahanoviec

Na záverečnom tohtoročnom za-
sadnutí , ktoré je naplánované na 
16. decembra, čaká na poslancov 
miestneho zastupiteľstva bohatý 
rokovací program.

Okrem voľby prísediacich na súde 
sa budú zaoberať zmenami územné-
ho plánu mestskej časti v súvislosti 
s umiestnením supermarketu BALA 
na Helsinskej ulici a s umiestnením 
stavieb Administratívne centrum 
K1 a Hotel K1, ďalej prejednajú 

čerpanie rozpočtu mestskej časti za 
3. štvrťrok 2009, zmeny rozpočtu 
a návrh programového rozpočtu na 
rok 2010. 

Medzi body programu 20. zasadnu-
tia je zaradený aj harmonogram za-
sadnutí miestnej rady a miestneho 
zastupiteľstva na roky 2010 – 2012 
a harmonogram poslaneckých dní 
poslancov miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti na prvý polrok 2010.

-raj-

Poslancov čaká posledné 
rokovanie v tomto roku

Vo štvrtok 3. decembra privítal 
starosta mestskej časti JUDr. Cyril 
Betuš s predsedníčkou miestneho 
spolku Slovenského Červeného krí-
ža na sídlisku Ťahanovce Ing. Jan-
kou Rajňákovou a zástupkyňou 
Územného spolku SČK Košice 
mesto Zuzanou Kravjanskou viac-
násobných bezpríspevkových dar-
cov krvi z mestskej časti, ktorí si pri 
tejto príležitosti prevzali ocenenie 
v podobe striebornej a bronzovej 
Jánskeho plakety. Spolu bolo odo-
vzdaných 16 bronzových a 10 strie-
borných plakiet. Vo svojom prí-
hovore starosta Betuš vyzdvihol 
humánnosť skutku v podobe dar-
covstva krvi a všetkým darcom 
srdečne poďakoval za všetkých 
pacientov, ktorým krv pomohla za-

chrániť zdravie, či život.
S milým kultúrnym programom 
prišli podujatie pozdraviť Natálka 

Kičurová a Veronika Mattová zo 
Základnej umeleckej školy Márie 
Hemerkovej. Program pripravila 
pani učiteľka Daniela Popovičová, 
ktorá bola zároveň jednou z ocene-
ných. 

Ocenili darcov
Vážení spoluobčania, Sloven-
ský Červený kríž organizuje dňa 
18. januára 2010 od 7.30 h mobil-
ný odber krvi v priestoroch kultúr-
neho strediska mestskej časti na 
Budapeštianskej ul. č. 30.
Oslovujeme všetkých darcov, ale aj 
tých, ktorí ešte krv nikdy nedaro-
vali, aby sa zapojili do radov dob-
rovoľníkov - darcov, ak sú zdraví, 
chcú a môžu pomôcť pacientom, 
ktorí ich krv pre svoje zdravie po-
trebujú.
Ak sa rozhodnete zúčastniť sa mo-
bilného odberu, svoju účasť na-
hláste Ing. Janke Rajňákovej na 
tel. číslo 636 04 30 kl. 16 alebo 
e-mailom na adresu rajnakova@
tahanovce.sk.

Tešíme sa na Vás.

Mobilný 
odber krvi

Na svojom decembrovom zasadnutí (15. 12. 2009) búdú poslan-
ci mestského zastupiteľstva prerokovávať aj dva dôležité materiály, 
ktoré sa týkajú zmien územného plánu Ťahanoviec. Konkrétne ide 
o materiál Zmeny a doplnky Územného plánu hospodársko-sídelnej 
aglomerácie HSA (Košice, lokality Ťahanovce sever a materiál s ná-
zvom Zmeny a doplnky Územného plánu zóny IV. stavby Obytného 
súboru Košice-Ťahanovce.

V poslednom novembrovom týždni  bolo otvorené v našej mestskej časti 
na Americkej triede dlho očakávané obchodné centrum Lidl. Tým bol 
odstránený posledný nedostavaný skelet po nedokončenej bývalej KBV, 
ktorý až priveľmi strpčoval život obyvateľov bývajúcich v jeho okolí. 
Ťahanovčanom tak pripudla ďalšia možnosť kvalitného a lacnejšieho ná-
kupu bez toho, aby museli opustiť územie mestskej časti. Súčasťou areálu 
obchodného centra je aj parkovacia plocha pre väčší počet áut.

V LIDLI na Americkej triede 
už môžeme nakupovať
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Po vyhlásení krízových situácií 
v zmysle ústavného zákona NR SR 
č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu 
v čase vojny, vojnového stavu, výni-
močného stavu a núdzového stavu 
nariaďujú príslušné orgány (stu-
peň republika, obvod, obec) výdaj 
prostriedkov individuálnej ochrany 
pre obyvateľstvo.
Prostriedky individuálnej ochrany 
(PIO) chránia osoby pred násled-
kami použitia chemických, rádi-
oaktívnych látok a biologických 
prostriedkov.
Prostriedky individuálnej ochrany 
obyvateľov mestskej časti Košice – 
Sídlisko Ťahanovce sú zabezpečené 

a uložené v centrálnom sklade mesta 
Košice na Vodárenskej ul. č. 16.
Ide o tieto PIO:
1. Detský ochranný vak DV-75:
 271 ks
 Je určený pre deti do 18 mesia-

cov veku. Chráni celé telo proti 
účinkom rádioaktívnych, otrav-
ných látok a bojových biologic-
kých prostriedkov.

2. Detská maska DM-1: 2 620 ks
 Je určená pre deti od 18 mesia-

cov do 10 rokov veku. Chráni 
tvár a dýchacie cesty proti účin-
kom rádioaktívnych, otravných 
látok a bojových biologických 
prostriedkov.

3. Ochranná maska pre dospelých 
CM-3: 12 673 ks

 Je určená na zabezpečenie 
ochrany tváre a dýchacích ciest 
dospelých osôb proti účinkom 
rádioaktívnych, otravných lá-
tok a bojových biologických 
prostriedkov.

4. Ochranná maska pre dospelých 
CM-4: 6 100 ks

 Je určená na zabezpečenie 
ochrany tváre a dýchacích ciest 
dospelých osôb proti účinkom 
rádioaktívnych, otravných lá-
tok a bojových biologických 
prostriedkov.

5. Ochranná rúška OR-1: 1 553 ks
 Je jednorázovým prostriedkom 

na ochranu proti rádioaktívnemu 
spádu. Čiastočne chráni i proti bo-
jovým biologickým prostriedkom. 
Nechráni proti otravným látkam, 
oxidu uhoľnatému a všetkým prie-
myselným škodlivinám.

V našej mestskej časti sa budú 
prostriedky individuálnej ochrany 
v prípade potreby vydávať v troch 
výdajných strediskách PIO, a to:

1. ZŠ Juhoslovanská 2
 - Pre žiakov, pedagogický zbor 

a zamestnancov školy
 - Pre deti a zamestnancov MŠ 

Budapeštianska 1, MŠ Budapeš-
tianska 3 a MŠ Juhoslovanská 4

 - Pre ostatné obyvateľstvo z ulíc 
Americká trieda, Budapeštian-
ska, Sofijská, Berlínska, Varšav-
ská, Bukureštská, Juhoslovanská 
a Maďarská

2. ZŠ Belehradská 21 
 - Pre žiakov, pedagogický zbor 

a zamestnancov školy
 - Pre deti a zamestnancov MŠ 

Belehradská 6, MŠ Havanská 26 
a MŠ Čínska 24

 - Pre ostatné obyvateľstvo 
z ulíc Európska trieda, Belehrad-
ská, Ázijská trieda, Havanská, 
Čínska, Pekinská, Hanojská

3. ZŠ Bruselská 18 
 - Pre žiakov, pedagogický zbor 

a zamestnancov školy
 - Pre ostatné obyvateľstvo ulíc 

Bruselská, Aténska, Viedenská, 
Helsinská a Pri hati.

Mgr. Ivan Varholák

Organizácia výdaja prostriedkov individuálnej ochrany v mestskej časti

Štvorčlenné družstvá (dvaja chlapci 
a dve dievčatá vo veku od 10 do 15 
rokov vrátane) sa začiatkom októbra 
2009 zúčastnili obvodného 
kola súťaže mladých 
záchranárov CO, 
ktorú zorganizo-
val OBVOD-
NÝ ÚRAD V 
KOŠIC I AC H 
v súčinnosti 
s CENTROM 
VOĽNÉHO ČASU 
DOMINO. Súťaže sa 
zúčastnilo 11 družstiev z 
10-tich základných škôl. V samotnej 
súťaži si žiaci na 2-kilometrovej trati 
overili a precvičili vedomosti získané 
učivom „Ochrana človeka a prírody“ 
v 6 disciplínach: písomný test, civil-
ná ochrana, zdravotnícka príprava, 
orientácia v prírode, ochrana pred 
požiarmi – hasenie malých požiarov 
a streľba zo vzduchovej pušky.
Mestskú časť Košice-Sídlisko Ťa-
hanovce reprezentovala Základná 
škola Belehradská. Vedúcou druž-

stva bola Mgr. Monika Hudačková. 
Členovia družstva – Tomáš Slávik, 
Lukáš Fogaraš, Alžbeta Klapková 

a Izabela Kazimierová si 
ako nováčikovia po-

čínali veľmi dobre 
a aj keď skončili na 
desiatom mieste, 
bodový rozdiel 
medzi nimi a ví-
ťaznými druž-

stvami bol veľmi 
malý, čo dáva určite 

veľkú nádej do budúc-
nosti.

Konečné poradie víťazov:
1.miesto
„A“ družstvo ZŠ Považská 12, 
Košice II 
2. miesto
ZŠ Janigova 2, Košice II 
3. miesto
ZŠ Staničná 13, Košice IV
Družstvá  z  1. a 2. miesta postupu-
jú na krajské kolo, ktoré sa uskuto-
čilo v máji 2010 v Rožňave.

Stella Gačová

Súťažili mladí záchranári

Seniorský vek je obdobím, ktoré 
nemusí nič ubrať na zmysluplnosti 
a hodnotnosti jeho využitia.
Aj jeseň života sa dá prežiť pozitív-
ne. S využitím životnej skúsenosti, 
múdrosti, tolerancie. Ani vo vyš-
šom veku nemusí klesať úroveň ži-
vota. Aj vtedy sa dá čítať, študovať, 
pestovať nové druhy kvetov, tešiť sa 
z každého dňa z rodiny.
Život je o vznešenosti alebo níz-
kosti cieľov, snáh a ľudských túžob, 
ktoré nie sú závislé na veku. Radosť, 
krása, múdrosť sú okolo nás, len ich 
treba vidieť...treba ich chcieť vidieť, 
vnímať a prežívať v podmienkach, 
ktoré máme.
Dopracovať sa k pozitívnemu po-
hľadu na svet nie je jednoduché, 
najmä keď človek vidí okolo seba, 
ako klesá úcta k starším, ako si ich 
okolie nedostatočne váži. Ale že sa 
to dá, dokazujú mnohé príklady 

veľmi produktívnych a šťastných 
seniorov.
Je umenie poznať svoje obavy, 
úzkosti a strach a prekonávať ich 
činnosťou, či už fyzickou alebo 
duševnou. A je potom príjemné ve-
dieť, že človek urobil v živote veľa 
dobrého.
Stretnutím s dôchodcami, ktorí v 
tomto roku oslávili svoje okrúhle 
jubileá 75, 80 a 85 rokov si 27. ok-
tóbra 2009 starosta mestskej časti 
uctil ich celoživotnú prácu, skúse-
nosti a ich prínos mladej generácii. 
Na stretnutí okrem slávnostného 
príhovoru zazneli aj piesne a básne 
v podaní žiakov zo Základnej školy 
Juhoslovanská a svojím rovesníkom 
prišli zablahoželať a zaspievať aj čle-
novia speváckej skupiny pri Klube 
seniorov mestskej časti Košice – 
Sídlisko Ťahanovce.

Janka Rajňáková

Život je o vznešenosti cieľov
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Nebudem polemizovať o tom, či je 
pes v byte týrané zviera alebo či je 
pre svojho majiteľa kompenzáciou 
čohokoľvek, čo vás práve napadne. 
U mňa pes jednoznačne patrí do ro-
diny a nie len pre deti môže byť pes 
dôležitá súčasť života. 
Ak aj vaše deti túžia po psovi, uve-
domte si nižšie uvedené:

Pes vyžaduje každodennú sta-•	
rostlivosť a to na dlhé obdobie. 
Starostlivosť je aj finančne •	
náročná (kŕmenie, ošetrenie 
u zverolekára – pravidelné oč-
kovania, poplatky – dane a iné 
potreby pre psa).
Za správanie psa je zodpovedný •	
jeho majiteľ. Nepodceňujte 
základný výcvik poslušnosti. 
Preštudujte si záväzné nariade-
nia ohľadom chovu psov.
Pripravte aj deti na nepríjemnú •	
povinnosť – odstrániť z verej-
ného priestranstva výkaly po 
vašom psovi.

Ak vás napriek tomu, deti presved-
čia, aby ste psa kúpili alebo vám 
niekto daruje milé šteniatko, naj-
skôr si overte, či psa u vás doma na-
ozaj zvládnete.
Na deti platí, aby si pravidelnú 
starostlivosť o psa vyskúšali nao-
zaj s plnou parádou. Dohodnite sa 
s niekým vo vašom okolí, kto psa už 
má, že ho pravidelne bude chodiť 
venčiť vaše dieťa. Pravidelne teda 
aj ráno, pred odchodom do školy, 
za každého počasia, tak napríklad 
mesiac.
Odporúčam, aby ste si ako druhý 
krok doma tak na týždeň alebo mi-
nimálne na predĺžený víkend zriadili 
„psí hotel“. Jednoducho sa postaraj-
te o psa niekomu z rodiny, susedom, 
kolegom alebo kamarátom detí, 
ktorí niekam odchádzajú a zaručene 
vašu pomoc neodmietnu. 
Čítajte o psoch všetko, čo nájdete. 
Dospelí diskusie na webe a deti po-
šlite do školskej knižnice alebo ku 

kamarátom, lebo načo hneď kupo-
vať drahé obrázkové encyklopédie. 
Neskôr aj tak neodoláte a pár kníh 
o psoch si kúpite.
Opýtajte sa hlavne odborníkov (ve-
terinára alebo kynológov), aké ple-
meno a prečo by vám odporučili. 
Psa nemusíte len kúpiť, niekto ho 
dostane darom, lebo šteniatok je 
akosi stále priveľa. V psom útulku 
je veľa psíkov, no neodporúča sa 
vziať si týrané zvieratko k deťom. 
V útulku sú aj šteniatka, ktoré sa 
tam narodili, teda ešte nemajú zlú 
skúsenosť s ľuďmi.
Vyberajte radšej dlho a poriadne. 
Veľkosť psa nie je vôbec zanedba-
teľná, ak ho máte zvládnuť. Neplatí 
pravidlo, že malý pes - malé starosti. 
Módne prešľachtené psíky sú dosť 
chúlostivé a majitelia ich neobliekajú 
len z vlastného rozmaru. Tieto, ale 
aj iné psíky sú napríklad viac ušte-
kané, čo rozhodne nepodporí dobré 
susedské vzťahy. Veľké psy a hlavne 
tzv. pracovné alebo poľovnícke ple-
mená, potrebujú už skúseného maji-
teľa, riadny a pravidelný výcvik. Asi 
je najlepšie vybrať si zlatú strednú 
cestu - plemeno spoločenské v men-
šej alebo strednej veľkosti. Nezatra-
cujte ani krížencov, vedia byť milí, 
aj krásni a nekonečne oddaní svoj-
mu pánovi a jeho rodine.
Pes naozaj nie je hračka, a aj keď vám 
deti nasľubujú čokoľvek, bude to na-
koniec ďalšia starosť predovšetkým 
vás dospelých. Pravidlá pre psa u vás 
doma a pre všetkých si preto napíšte 
na papier. Prečo si to máte napísať? 
Aby ste mali neodškriepiteľný dô-
kaz, keď na to príde čas...
Rozdeľte si hlavné úlohy – plán ven-

čenia, druh a čas kŕmenia, kúpanie, 
česanie, pravidelné očkovania u ve-
terinára, evidenciu psa na Miestnom 
úrade a platenie poplatkov mestu 
(ročná daň za psa) atď.
Pre deti je pes obohatením v tom, 
že ich učí zodpovednosti, majú 
v ňom verného kamaráta a dôverní-
ka do pohody aj nepohody. Získajú 
nové spoločenské kontakty, nie len 
medzi vrstovníkmi, a tak musia viac 
komunikovať s okolím. Hlavne ich 
však pes od počítačov a televízie do-
stane pravidelne na čerstvý vzduch. 
To isté platí o dospelých, lebo verte, 
že večerné prechádzky pred spaním 
aj vám určite urobia dobre. Do-
konca na našom sídlisku uvidíte aj 
to, čo ste si predtým vôbec nestihli 
všimnúť.
Dieťa potrebuje na psa dozrieť. Je to 
síce individuálne, no vek detí by sa 
mal podľa psychológov a pedagógov 
pohybovať niekde okolo 9-12 rokov, 
ak sa jedná o súrodencov, mladšie 
dieťa neprekáža. Naopak, súrodenci 
si aj povinnosti vedia rozdeliť.
Ak si nie ste istý, či zvládnete doma 
psa, skúste to radšej s iným zvierat-
kom. Mačky síce nepotrebujú ven-
čenie, ale môžete ich tiež vziať na 
prechádzku, no čo sa týka posluš-
nosti bude to ťažšie. Nič nepokazíte 
ani zajačikom, morským prasiatkom 
či škrečkom alebo ak je dieťa alergi-
kom, tak napríklad korytnačkou.
Za všetkých domácich miláčikov, 
ktoré sa ocitnú u vás doma možno 
už pod vianočným stromčekom, 
vám, želám, aby ste to spolu zvládli. 
O lepšom spolunažívaní ľudí a psov 
na našom sídlisku, by som rada 
napísala aj nabudúce. Želám vám 
všetkým pokojné vianočné sviatky.

Bc. Jana Borzová

Pes nie je darček na hranie
V predvianočnom čase, kedy je naozaj už čoraz ťažšie vymyslieť 

darček pre deti, aj vás možno napadne kúpiť im už dlho sľubovaného 
psíka...

Ak bývame v mestách na sídliskách, tak tu sa obyvatelia delia na 
tých, ktorí psov milujú a na tých, ktorí ich, povedzme to slušne, ne-
musia vidieť, počuť a často už vôbec nie cítiť...

Je fajn, že v podmienkach, kto-
ré sídlisko má, sa dôchodcovia 
nevzdávajú svojich obľúbených 
stretnutí v Klube, ktorý sídli pro-
vizórne v kultúrnom stredisku na 
Budapeštianskej ulici.
Každý štvrtok sa stretávajú pri káve 
alebo čaji, pri rozhovoroch, či spo-
ločenských hrách. Kým teraz v zim-
ných mesiacoch uprednostňujú klu-
bové stretávky, na jar a v lete trávili 
väčšinu času vonku, či už na pon-
delkových výletoch v prírode, ope-
kačkách, na kúpaliskách v neďale-
kom Maďarsku alebo na seniorskej 
rekreácii v Ždiari. Sú radi v spo-
ločnosti rovesníkov, spolu oslavujú 
životné jubileá, navštevujú sa nielen 
medzi sebou, ale aj medzi klubmi 

navzájom . Spevácka skupina, ktorú 
vytvorili, žne úspechy na všetkých 
spoločenských podujatiach, na kto-
ré je pozvaná. Jej členovia sa hrdia 
aj skutočnosťou, že mohli svojimi 
piesňami potešiť aj prezidanta SR, 
ktorý na začiatku roku 2009 nav-
štívil našu mestskú časť.
Je príjemné vedieť, že naši seniori 
svoju jeseň života prežívajú aktív-
ne a že svojím entuziazmom medzi 
seba priťahujú aj ďalších.
Do nového roku im prajeme, aby 
všetky sily, ktoré si dokázali počas 
života ušetriť, mohli naďalej zužit-
kovávať pri realizácii svojich záuj-
mov a kultúrnych, spoločenských, 
či športových aktivít.

-raj-

Klub dôchodcov 
bilancuje

Kancelárske priestory: 
denné upratovanie•	
týždenné upratovanie•	
štvrťročné upratovanie•	
polročné upratovanie•	
ďalšie služby podľa požiadaviek•	

Služby pre domácnosti:
vysávanie kobercov, tepovanie •	

kobercov
čistenie a tepovanie čalúneného •	
nábytku
ošetrenie kožených sedacích súprav•	
umývanie okien, bežné a po maliar-•	
skych prácach
čistenie a umývanie pevných •	
podláh
umývanie a dezinfekcia sociálnych •	
zariadení

Ceny sú vrátane čistiacich prostriedkov. Výkon práce a ceny vždy vopred konzultujeme a 
upresňujeme pri osobnom jednaní so zákazníkom. Minimálna cena je 16,59 €. Rozsah prác a 
časový harmonogram sa upraví individuálne podľa požiadaviek objednávateľa. Objednávateľ 
zabezpečuje dodávku vody, elektrickej energie, odvoz odpadu a sprístupnenie priestorov v po-
žadovanom termíne. V prípade pravidelného poskytovania služieb aj uzamykateľnú miestnosť 
pre uskladnenie čistiacich prostriedkov a techniky.

Upratovací servis CORA
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Dievčatko pripravovalo vianočný darček. 
Balilo škatuľku do veľmi drahého zlatého 
papiera. Použilo ho neprimerane veľa a k 
tomu pridalo množstvo všelijakých ozdôb 
a farebnej stužky.
„Čo to robíš?“, vyčítal jej príkro otec. „Toľko 
papiera vyjde na zmar. Vieš, koľko to stojí?“
Dievčatko si škatuľku pritlačilo k srdcu a 
so slzami v očiach sa stiahlo do kúta.
Na Štedrý deň pricupkalo k otcovi ako 
vtáčatko a podalo mu škatuľku v zlatom 
obale ako vianočný darček. „To je pre Teba, 
ocko“, zašepkalo. Otec znežnel. Uvedomil 

si, že bol k dieťaťu pritvrdý. Veď to bol 
darček preňho. Pomaly rozviazal stužku, 
trpezlivo rozbaľoval zlatý papier a pomaly 
otváral malú škatuľku. Bola prázdna!
Nepríjemné prekvapenie podnietilo ostrú 
otázku:

„To si premárnila všetok papier a stužky, aby 
si zabalila prázdnu škatuľu?!“
Dievčatku slzy opäť zaplavili očká. Smut-
ne pozrela otcovi do tváre hovoriac: 
„Ocko, tá škatuľka vôbec nie je prázdna. 
Vložila som do nej milión božtekov!“

Vianočný aperitív
Potrebujeme
práškový cukor na zdobenie pohá-
rov, 2 cl vodky, 5 cl kofoly, kocku 
ľadu, kompótovú čerešňu, tenké ko-
lieska citróna. 
Postup
Navlhčený okraj pohára jemne pri-
tlačíme do práškového cukru vysy-
paného na tanieri. Vodku a kofolu 
nalejeme do pohárov, premiešame, 
pridáme kocku ľadu, kompótovú 
čerešňu a koliesko citróna upevníme 
na okraj pohára.
 

Hubová polievka na kyslo
Potrebujeme
1 hrsť sušených hríbov, 3 - 4 zemia-
ky, menšiu cibuľu, tuk a múku na 
zápražku, 0,5 l mlieka, 1/4 litra kys-
lej smotany. 
Postup
Hríby na chvíľu namočíme v teplej 
vode, prepláchneme a vyžmýkame. 
Dáme variť do osolenej vody, pri-
dáme na kocky pokrájame zemiaky 
a nadrobno posekanú cibuľu. Keď je 
všetko do mäkka uvarené, pridáme 
zápražku, dolejeme mlieko a nechá-

me rozvariť. Môžeme dochutiť bu-
jónovou kockou. Nakoniec pridáme 
rozšľahanú kyslú smotanu, prípadne 
dochutíme aj niekoľkými kvapkami 
citróna.

Opekance s medom a makom
Makové opekance sa podávajú na 
Štedrý večer po oblátkach s medom 
Potrebujeme
500 g hladkej múky, 30 g droždia, 
2 až 3 dcl mlieka, lyžicu cukru, 
soľ, tri lyžice medu (podľa chuti), 
50 až 60 g práškového cukru, 100 g 
maku, 100 g masla, vodu na „spare-
nie“ opekancov. 
Postup
Droždie, cukor a soľ rozpustíme vo 
vlažnom mlieku, nalejeme na múku, 
vypracujeme hladké cesto a nechá-
me vykysnúť. Z vykysnutého cesta 
urobíme šúľok hrubý asi 2 cm, po-
stupne z neho odkrajujeme šikmo 
asi centimeter široké kúsky. Reznou 
plochou ich kladieme na vymaste-
ný pekáč a v mierne vyhriatej rúre 
pečieme. Opekance pri krájaní no-
žom „odhadzujeme“ na pomúčenú 
plochu dosky, aby sa nám nelepili. 

Takto môžeme rýchlo za sebou od-
krojiť aj 6 - 7 kúskov, až potom ich 
poukladať na plech. Opekance pe-
čieme deň až dva dopredu. Popolud-
ní na Štedrý deň ich sparíme vriacou 
vodou (treba odskúšať, aby neboli 
ani tvrdé, ani rozmočené), pokvap-
káme horúcim medom a mliekom a 
posypeme mletým makom zmieša-
ným s cukrom.

Turecký med starej matere
Potrebujeme
4 bielky
18 dg práškového cukru
3 lyžice medu
10 dg mandlí alebo lieskových 
orieškov 
Postup
Ušľahať sneh z bielkov a cukru, pri-
dať med a miešať v miske ponorenej 
do horúcej vody, až kým masa ne-
zhustne. 
Potom pridať mandle, odstaviť 
a masu natrieť medzi karlovarské 
oblátky. Krájať teplé.

Salónky starej matere
Potrebujeme
3/4 kg kryštálový cukor
3 dcl vody
esenc podľa svojej chuti (s malino-
vým esencom mi chutili najviac)

alebo namiesto esencu pridať kakao 
podľa toho, ako tmavé ich chceme 
mať.
Postup
Cukor s vodou spolu zvariť na niť, 
preliať do porcelánovej misky, tam 
vmiešať príchuť - esenc alebo kakao 
a miešať, kým to spolovice nestuh-
ne. Potom rozotrieť na 1 cm výšku 
a pokrájať na kocky, ktoré necháme 
vysušiť na peci miernym teplom. 
Nie v horúcej rúre, dnes to možno 
poriadne vysušiť na radiátore.
Dnes už môžeme suché salónky 
namočiť aj do čokolády, nechať 
stuhnúť a zabaliť do papierikov na 
salónky, ktoré si môžeme urobiť, na-
strihať z krepového papiera. 

Všetkých čitateľom Ťahanovských 
novín ponúkame rýchly recept na 
SENIORKY, koláčiky, ktoré sprí-
jemnia Vaše posedenia v kruhu blíz-
kych a priateľov.

Recept – Seniorky
1 ks acidofilné mlieko 0,4 dcl
2 ks vajcia, trochu soli, 1 prášok do 
pečiva, 30 dkg hladkej múky
Pečieme na rozpálenom oleji, po-
sypeme škoricou alebo práškovým 
cukrom.

Vianočný príbeh

V utorok 8. decembra zneli v spoločen-
skej miestnosti Základnej školy Brusel-
ská opäť ľudové piesne. Svoj talent a spe-
vácke schopnosti si prišli zmerať žiaci zo 
základných škôl na sídlisku i z obce 
Ťahanovce v ďalšom ročníku obľúbe-
nej súťaže Ťahanovská ruža. Spevácke 
výkony prišiel povzbudiť aj starosta 
mestskej časti JUDr. Cyril Betuš, ktorý 
sa v úvode súťaže k deľom prihovoril.
V troch vekových kategóriách sa v pred-

nese striedali dievčatá i chlapci a diváci 
si mali možnosť vypočuť zaujímavé hla-
sy i repertoár. Odborná porota napokon 
rozhodla o víťazoch nasledovne:
1. kat. 1. - 3. ročník - zvíťazil Martin 
Harach zo ZŠ Bruselská
2. kat. 4. - 6. ročník - zvíťazila Barbora 
Diňová zo ZŠ Belehradská
3. kat. 7. - 9. ročník - zvíťazil Ladislav 
Palkovič zo ZŠ Belehradská

-raj-

Na Vianočnom stole

Poznáme víťazov Ťahanovskej ruže

Řekni své rodině a přátelům
Jak moc je máš rád
Neodkládej nic, co přináší smích
A radost do tvého života.
Každý den, každá hodina, každá 
minuta je výjimečná
A ty nevíš, 
jestli není třeba tvoje poslední.

Vianoce sú pre každého človeka 
najkrajšie vtedy, keď sú prežité v ro-
dine, teda rodičia s deťmi a deti 
s rodičmi, starí rodičia v kruhu 
svojich najbližších. Samozrejme 
v láske, spolupatričnosti, porozume-
ní, v dobroprajnosti a vďačnosti ... 
Je stále dosť tých, 
ktorí sviatky 
Vianoc prežívajú 
mimo rodiny a 
aj bez rodiny. Sú 
to zväčša chorí, 
osamelí a opus-
tení ľudia, bez-
domovci i deti 
bez rodičov či 
siroty žijúcich 
rodičov obraté o 
svoje detské prá-

va vinou svojich nezodpovedných 
rodičov, pestúnov. Je nepreberné 
množstvo ľudských osudov, tých, 
ktorí sa dostali do zlej životnej si-
tuácie. Napriek tomu však pocítia 
blízkosť celkom neznámych ľudí, 
s ktorými sa nikdy nestretli. Mám 
na mysli obyvateľov charitných 
domovov, ale aj tých neznámych, 
ktorých ste nikdy nevideli a ani oni 
vás. Ide o dary - milodarary poskyt-
nuté charitným domovom, o vaše 
príspevky a povzbudenia, ktorý-
mi podporujete charitnú činnosť 
a mnohých dobrovoľníkov v treťom 
sektore.



ČO by Ste MALI VeDIeŤ?
Najmenej, čo môžete urobiť, je 

premyslieť si plán úniku. Porozprá-
vajte sa v domácnosti čo robiť, keby 
začalo horieť. Deti a starší ľudia zís-
kavajú schopnosť správne reagovať 
na nepredvídanú situáciu pomal-
šie. Uvedomte si to a pravidelne ich 
oboznamujte so spôsobom úniku, 
poprípade si to s nimi vyskúšajte. 
Podľa možnosti, plánujte dve úniko-
vé cesty. Zatvárajte dvere a ak ste nie-
čo zabudli, nikdy sa nevracajte späť! 
Váš život je to najcennejšie čo máte. 

Dohodnite sa, kde sa stretnete. Ak 
si určíte miesto, kde sa pred domom 
všetci členovia rodiny stretnete, bu-
dete vedieť, či sa všetci dostali bez-
pečne von.

Keď ste von, ohláste vzniknutý 
požiar z najbližšieho telefónu na číslo 
150.

Skôr ako otvoríte dvere, dotknite 
sa ich rukou. Ak sú horúce, neotvá-
rajte ich! Dvere za sebou zatvorte, 
spomalíte tým šírenie ohňa. 

Používajte schodištia! Nepouží-
vajte výťahy!

Môže dôjsť k výpadku elektriny 
a vy by ste zostali zaseknutí v kabíne 
výťahu. Pri zníženej viditeľnosti sa 
jednou rukou dotýkajte steny - môže 
vám to pomôcť, aby ste nezablúdili. 
Ak je v priestore dym, choďte prikr-
čení. Nižšie, pri podlahe je vzduch 
studenší a vhodnejší na dýchanie.

Skontrolujte si bezpečnosť 
domu, či bytu!

Protipožiarnu bezpečnosť si môže-
te zlepšiť sami. Začnite prehliadkou 
všetkých miestností, aby ste odhali-
li miesta, na ktorých číha možnosť 
vzniku požiaru. Skúste tieto nebez-
pečenstvá vo vlastnom záujme od-
strániť alebo aspoň obmedziť. 

KUChyňA
Zápalky a zapaľovače v dosahu •	
detí
Záclony alebo utierky v blízkosti •	

sporáka alebo otvoreného ohňa 
(sviečka, ohrievač)
Horľavé kvapaliny - čistiace •	
prostriedky, riedidlá, lepidlá, 
alebo aerosoly uložené v blízkosti 
tepelného zdroja
Nebezpečné je aj varenie, pokiaľ •	
máte oblečený odev s voľne 
visiacimi rukávmi, alebo odev 
z materiálu, ktorý sa ľahko zapá-
li. Rovnako je veľkým rizikom 
varenie s voľne rozpustenými 
dlhými vlasmi.
Ťažké následky vo forme popále-•	
nín bývajú následkom nespráv-
neho hasenia. Horiaci olej nikdy 
nehaste vodou! Je potrebné vyp-
núť sporák a veľkou pokrievkou 
zamedziť prístupu vzduchu, čím 
dôjde k likvidácii požiaru.

SUteRéN, KOČIKáReň, 
SPOLOČNé PRIeStORy

Odstráňte hromady novín, •	
reklamných materiálov iných 
odpadov a nečistôt, nebezpeč-
né sú aj handry nasiaknuté 
riedidlami a olejom.
Horľavé kvapaliny - laky, od-•	
straňovače starých náterov, rie-
didlá, lepidlá, čistiace prostried-
ky - neukladajte do blízkosti 
tepelného zdroja, prenosného 
ohrievača a pod.

ObýVACIe Izby A SPáLNe
Nebezpečenstvo hrozí aj zo zle •	
zahasených ohorkov cigariet. 
Popolníky by mali byť veľké a do-
statočne hlboké. Obsah popolní-
ka je potrebné vysypávať iba vtedy 
ak všetko v nich je vyhasnuté.
Pozor na zápalky a zapaľovače, •	
tie by nemali byť na miestach 
prístupných deťom.
Deti do veku cca 6 rokov, ktoré •	
spôsobia požiar, hľadajte určite v 
byte! Skúsenosti z týchto prípadov 
ukazujú, že malí vinníci sa zvyk-
nú skryť - pod posteľ, do skrine, 

do vane v kúpeľni.
Veľké nebezpečenstvo predstavujú •	
aj staré a poškodené vodiče. Káble 
vedené pod kobercom, uchytené 
klincami, alebo dotýkajúce sa 
ostrých hrán, ktoré môžu poško-
diť izoláciu elektrickej kabeláže 
môžu spôsobiť požiar.
Nedostatočne voľný priestor •	
v okolí TV prijímača a Hi-fi 
veží môže spôsobiť ich prehriatie 
a následne vznietenie. Dbajte na 
pokyny výrobcu!
Záclony, závesy a papierové mate-•	
riály v blízkosti zdroja tepla alebo 
plameňa. Časté sú práve teraz v 
adventnom období požiare od 
plameňa sviečok na adventnom 
venci. Nikdy ho nenechávajte bez 
dozoru!
Požiarom hrozí aj preťaženie elek-•	
trických rozvodov, keď z jednej 
elektrickej zásuvky je prostred-
níctvom predlžovacieho káblu 
odoberaný prúd do viacerých 
elektrických spotrebičov s veľkým 
príkonom - práčka, chladnička, 
mraznička, mikrovlná rúra, rých-
lovarná konvica a pod.

Exkurziu, upozorňujúcu na riziká 
vzniku požiaru v byte ukončíme 
v kúpeľni. Sprejovanie aerosolmi (par-
fumy, lak na vlasy) v blízkosti ohrieva-

ča, alebo iného zdroja tepla, prípadne 
súčasné fajčenie vytvára tiež veľmi 
nebezpečné situácie.

VIete, Že?
V spoločných priestoroch sa •	
nesmú ukladať žiadne horľavé 
kvapaliny (v byte možno ukladať 
najviac 5 litrov horľavých kva-
palín)
Únikové cesty•	  - schodisko musia 
byť trvale voľné a nesmie na nich 
byť uložený žiadny materiál. Pri 
protipožiarnych kontrolách sa na 
únikových cestách nachádzajú 
kusy nábytku, najčastejšie skrine, 
kreslá a „fajčiarske“ stolíky, kartó-
nové krabice, police s kvetináčmi 
a papier určený do zberu
Na fajčenie v posteli, v kresle •	
alebo na pohovke, keď ste unave-
ný, alebo pod vplyvom alkoholu 
alebo liekov už zomrelo veľmi 
veľa ľudí
Ťažké popáleniny vznikajú pri •	
neopatrnej manipulácii s horľavý-
mi kvapalinami, napr. zapálená 
cigareta v ústach ak používate 
čistiace prostriedky alebo riedidlá
Podľa štatistiky požiarovosti •	
najviac smrteľných prípadov pri 
požiaroch sa vyskytuje v domác-
nostiach

mjr. Ing. Milan Leščák
OR HaZZ v Košiciach 
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U vás horieť nemusí
Požiare bytov patria medzi najnebezpečnejšie, pretože priamo 
ohrozujú ľudské životy. Na Slovensku ich pribúda, preto sa Prezídium 
Hasičského a záchranného zboru SR rozhodlo pre kampaň Bývate 
bezpečne? U Vás horieť nemusí!
Hasiči chcú upozorniť ľudí, aké nebezpečenstvá im hrozia a na čo by 
si mali dať pozor. Požiar nikto neočakáva, ale je veľmi dôležité vedieť, 
čo robiť, v prípade, keď vznikne. 

Tiesňové volanie (jednotné čís-
lo - požiar, pohotovosť, polícia) 
SOS: 112 

Staré, stále platné čísla pre tiesňové 
volania:
Hasiči: 150
Záchranná služba: 155, 16 155
Polícia: 158 
Linka záchrany (poradenstvo pri 
záchrane života a prvej pomoci): 
0850 / 11 13 13
Mestská polícia: 159 
Pohotovostná služba prvej pomoci: 
055 / 16 183, 055 / 643 41 65
Veterinárna pohotovosť mesta Ko-
šice: 0908 33 20 12
Elektrina - poruchová linka: 
0800 123 332
Plyn - poruchová linka: 
0850 111 727
Voda - Poruchy verejného vo-
dovodu - v pracovnom čase: 

055 / 642 75 07
Asistenčná odťahová služba moto-
ristom: 18 123
Centrálny mestský dispečing: 
64 19 131 
Linka Pomoc.sk: 0800 500 500
Linka detskej istoty pri SV UNI-
CEF: 116 111

Fenestra (násilie páchané na ženách) 
od 9.00 – 17.00: 055 / 625 62 37; 
non-stop: 0905 / 204 414 
Mestské informačné centrum Dar-
gov: 055 / 16 186
Informácie vlaky a autobusy: 
12 111
Železničná spoločnosť Sloven-
sko, a.s. - Zákaznícke tel. číslo zo 
všetkých telekom. sietí na Sloven-
sku: 18 188 (bez predvoľby).
Letisko (informácie - odlety, príle-
ty): 055 / 683 21 11; nonstop dis-
pečing: 055 / 683 21 00

Tiesňové volania a dôležité telefónne čísla
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Konala sa pod záštitou predsedu 
KSK JUDr. Zdenka Trebuľu a sta-
rostu mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce JUDr. Cyrila Betuša, 
ktorý vo štvrtok 22. októbra 2009 
olympiádu aj slávnostne otvoril. 
Finančnú podporu poskytol Ko-
šický samosprávny kraj, Slovenská 
únia turistických oddielov mládeže 
a Súkromné centrum voľného času 
Pohoda. Vďaka tejto podpore sa or-
ganizátorom podarilo pripraviť sku-
točne bohatý program pre takmer 
dve stovky mladých turistov. Mohli 
si vybrať z piatich turistických vy-
chádzok a výletov do bezprostred-
ného okolia mesta – na vyhliadkovú 
vežu, do ZOO, do kaštieľa v Bu-

dimíre i na Jánošíkovú baštu. Mi-
moriadny záujem bol o autobusové 
zájazdy do Zádielskej doliny, Jasov-
skej jaskyne a na Kojšovskú hoľu. 
Nedali sa odradiť ani mimoriadne 
nepriaznivým počasím. Ani dážď 
a hustá hmla ich nedonútili zostať 
v triedach školy, ktorá sa na 4 dni 
stala ich domovom. V piatok podve-
čer konečne prestalo pršať, a tak nič 
nestálo v ceste mladým objavova-
teľom, ktorí sa vydali podľa šifier a 
indícií objavovať historické pamiat-
ky starého mesta. Šesťčlenné tímy 
účastníkov sa museli priamo zo síd-
liska Ťahanovce dostať do mesta a 
postupne riešiť rôzne hádanky a hla-
volamy, aby spoznali sochu Mara-

tónca, Máraiho pomník, Žobrákov 
dom, či pamiatky Zvonárskej ulice. 
Okolo 21. hodiny sa všetci úspeš-
ne dostali do parku pri kaplnke sv. 
Michala, kde ich čakal skutočný po-
klad – plný kufor sladkostí.
Sobotňajšie popoludnie vyplnili 
športové súťaže – stolnotenisový 
a futbalový turnaj.
Vyvrcholením stretnutia mladých 

turistov bol veľký sobotňajší gala-
večer. Úderom 19. hodiny sa všetci 
účastníci stretli v slávnostne vyzdo-
benej telocvični a roztočil sa kolotoč 
počítačových prezentácií z činnosti 
turistických krúžkov a oddielov, 
ktoré striedali tanečné, spevácke 
a divadelné čísla mladých turistov. 

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce má už tradične veľmi dobrý vzťah 
k organizovaniu rôznych turistických podujatí pre mládež. V minulosti po-
skytla záštitu projektu Košice na kolieskach a aj viacerým celoslovenským 
a aj medzinárodným pretekom turistickej zdatnosti. Koncom októbra sa na 
pozvanie turistov zo školského športového klubu KAC Jednota Košice stret-
li na Základnej škole Bruselská mladí turisti z troch krajín – Slovenska, 
Českej republiky a Maďarska na IX. Medzinárodnej olympiáde turistov.

IX. medzinárodná olympiáda turistickej mládeže

pokračovanie na strane 8



K čestným hosťom patril 
aj podpredseda Klubu slo-
venských turistov Štefan 
Kuiš.
Nedeľa znamenala pre 
účastníkov posledné krat-
šie výlety do ZOO, na vy-
hliadkovú vežu, do Bota-
nickej záhrady, prehliadku 
múzeí a pamätihodností 
mesta. Aj vďaka pohostin-
nosti mestskej časti Košice 
-Ťahanovce sa všetci účast-
níci u nás skutočne výbor-
ne cítili. Za všetko hovorí 
pozdrav, ktorý nám napí-
sali mladí turisti z Barde-

jova po návrate domov:
„Ešte raz ďakujeme za organizáciu 
olympiády, super robota, páčilo sa 
nám, aj deckám a deti chválili nočnú 
hru. Tešíme sa aj z výhry o naj foto a z 
cien, ktoré sme za to obdržali.
S pozdravom TOM BOBRICI Bar-
dejov“
Toto je najkrajšou odmenou pre or-
ganizátorov.
Turistické oddiely mládeže Sala-
mander a Krtko sa už tešia na ďalšie 
podujatia, ktoré pripravia pre všetky 
deti, ktoré majú rady pohyb a dob-
rodružstvo.

Ing. Eva Dučaiová
Organizačný štáb olympiády TOM
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Nomináciu na tento šampionát zo-
stavoval výkonný výbor Slovenské-
ho zväzu karate (SZK) na základe 
výsledkov jednotlivých pretekárov 
na nominačných turnajoch. V re-
prezentačnom výbere Slovenskej re-
publiky sa tak ocitli štyria pretekári 
Karate klubu Union Košice Daniela 
Závatzká, Zuzana Schwartzová, 
Michal Klima a Gabriel Kaleta, ako 
aj tréner klubu Peter Bozogáň v roli 
reprezentačného trénera. Z výcho-
du Slovenska sa MS zúčastnil ešte 
František Kretovič v roli šéftrénera 
slovenskej reprezentácie a Veronika 
Semaníková z Katsuda Sabinov. Ako 
prvý z Košičanov nastúpil na tatami 
Gabriel Kaleta vo štvrtok 12. no-
vembra o 12.30 v kategórii st. juni-
ori nad 78 kg. Prvé kolo mal voľné. 
V druhom tesne prehral s macedón-
skym pretekárom M. Nestorovs-
kim 2:3 a so súťažou sa rozlúčil. Na 
druhý deň v piatok 13. novembra o 
15.45 nastúpil na svoj zápas Michal 
Klima – junior do 68 kg. V prvom 
zápase vyhral nad pretekárom z Ka-

taru I. Alzbaydim 2:0. V druhom 
kole ale podľahol disponovanému 
Chorvátovi H. Kovačevičovi 1:3 a 
aj pre neho sa súťaž skončila. V so-
botu 14. novembra o 16.45 na tatmi 
nastúpila naša najmladšia reprezen-
tantka Daniela Závatzká v kategórii 
kadetky do 47 kg. V prvom kole si 
poradila s Juhoafričankou S. Pattun-
deen 4:1 ale v druhom kole nestačila 
na Turkyňu N. Caliskan a prehrala 
s ňou 1:11. Poslednou nádejou Da-
nielky bola repasáž, kde ale v treťom 
kole prehrala so Srbkou T. Vulino-
vič 0:5. Najhorší žreb postihol Zu-
zanu Schwartzovú, keď v prvom 
kole dostala Egypťanku A. Ahmed, 
s ktorou prehrala 0:6. Je nutné po-
dotknúť, že Egypťania na súťaži 
prekvapili, keď sa v súčte medailí 
umiestnili na druhom mieste. Ani 
naša reprezentácia ale neodišla bez 
medailí. Dagmar Kubinská z Tren-
čína sa stala Majsterkou sveta, Janka 
Vojtikevičovaá z Rapidu Bratislava 
a Dorotka Balciarová z Rimavskej 
Soboty boli tretie a Matúšovi Ci-

sárovi z Bratislavy a Ľubošovi Me-
ňušovi z Nitry unikli medaily len 
o vlások, keď obaja prehrali v boji 
o 3. miesto. Najbližšie významné 
podujatia, na ktoré sa reprezentan-
ti KK Union už začali pripravovať 
sú Majstrovstvá Slovenska kadetov, 
juniorov a starších juniorov, ktoré 
budú 12. decembra 2009 v Popra-
de a na EKF Majstrovstvá Európy 
v karate v tureckom Izmire, ktoré sa 
uskutočnia vo februári 2010.
V sobotu 9.1.2010 sa v Košiciach, v 
telocvični SOUŽ na Palackého uli-

ci, uskutoční veľká medzinárodná 
súťaž, ktorú organizuje Kartate klub 
Union Košice, 3.ročník memoriálu 
Michala Bozogáňa v kumite. Na 
súťaži sa predstaví celá plejáda vý-
borných karatistov súčasnosti ale 
i blízkej minulosti. Uvidíte na nej 
úspešných reprezentantov z Čiech, 
Poľska, Rumunska, Maďarska, 
Ukrajiny a Slovenska. Samozrejme 
na súťaži nebudú chýbať ani naj-
úspešnejšie košické kluby. Príďte ich 
povzbudiť. 

-ep-

Majstrovstvá sveta kadetov juniorov 
a starších juniorov v karate v marockom Rabate
V dňoch 12. až 15.novembra.2009 sa v Rabate, hlavnom meste Maroka, 
uskutočnili 37. Majstrovstvá sveta WKF (World karate federation – naj-
väčšia svetová organizácia karate) kadetov, juniorov a starších juniorov.

IX. medzinárodná olympiáda turistickej mládeže
pokračovanie zo strany 7


