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Vážení spoluobčania,
rok 2011 sa pomaly chýli k svojmu kon-

cu, čo nám dáva príležitosť obhliadnuť sa po 
ňom, pripomenúť si,  kam naša spoločná loď 
pláva.  Vo svojom inauguračnom prejave  pred 
vyše rokom  som apeloval na  spolupatričnosť 
obyvateľov našej mestskej časti,  dnes sa javí  
táto otázka  stále  viac aktuálna. Veľmi často 
sa stretávame s prejavmi agresivity, intoleran-
cie, závisti, nenávisti či priam ľudskej zloby v 
čistej a dosť zvrátenej podobe. Doba je veľ-
mi uponáhľaná, stresujúca a veľakrát si ani ne-
všimneme, že niekto život v tejto mestskej čas-
ti,  ale i v našej vlastnej rodine s nami zdieľa. 
Rodičia vo veľa prípadoch netušia,  čo ich po-
tomkovia stvárajú, sme intolerantní k starším 
spoluobčanom, veľakrát povýšime svoje vlast-
né ciele, ktoré sú veľmi egoistické, nad potre-
bu spoločenstva, v ktorom žijeme. Vyhrážame 
sa súdmi, vykrikujeme, že máme právo na to 
či ono a vôbec si neuvedomujeme,  koľko zla 
tým v našom okolí rozsejeme. Ja som sa na-
rodil koncom 50-tych rokov, prežil som ob-
dobie 60-tych rokov, kde panovala idea lásky 
medzi ľuďmi (John Lennon – All you need is 

love – Všetko, čo potrebuješ, je láska ), po-
tom obdobie 70-tych rokov (obdobie hippies 
plné lásky) a tieto dve obdobia sformovali môj 
názor na tento svet. Preto, vážení spoluobča-
nia, pokiaľ by som si  mohol v tento vianočný 
čas niečo priať, by to bolo prianie, aby sme sa 
všetci mali radi, aby nám všetkým slúžilo zdra-
vie, aby každé dieťa malo rodinu a milujúcich 
rodičov, aby sa zlepšili susedské vzťahy, aby 
ste všetci mali dostatok pracovných príležitos-
tí, aby ste mali dostatok finančných prostried-
kov na slušný život, aby sme prestali použí-
vať slová typu „mám právo“, aby sme jeden 
na druhého nepodávali trestné oznámenia, aby 
sme sa z veľkej diaľky vyhýbali súdom a súd-
nym sporom a aby  naše deti vyrastali v zdra-
ví a na radosť nielen svojich rodičov, ale aj nás 
všetkých. Ony sú našim najväčším pokladom. 
Prajem Vám, aby ste sa pri sviatočnom stole 
zišli v čo najväčšom počte, najlepšie celá ro-
dina a aby ste si, pokiaľ to bude možné, spo-
menuli aj na tých, ktorí tu z rôznych dôvodov 
s nami nie sú a už sa s nimi tešiť nemôžeme. 

S prianím požehnaných sviatkov Váš 
starosta.

Všetko, čo potrebuješ, je láska...

Umenie malých krokov
Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život. 
Nauč ma umeniu malých krokov. 
Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, 
sprav ma sebaistým v správny čas. 
Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť 
prvoradé od druhoradého. 
Prosím o silu kázne a miery, 
aby som len tak neprekĺzol životom 
a svoje dni si rozumne rozdelil; 
aby som neprespal záblesky svetla a vrcholy, 
a aby som si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zá-
žitok. 
Dovoľ mi utvrdiť sa v tom, že snívať 
o minulosti či budúcnosti mi nepomôže. 
Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie, 
pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdô-
ležitejšiu.
Ochráň ma pred naivnou vierou, 
že v živote musí ísť všetko hladko. 
Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, 
neúspechy a sklamania sú prirodzenou súčasťou života, 
že vďaka nim rastieme a dozrievame. 
Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti rozumu. 
Pošli mi v pravej chvíli niekoho, 
kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou. 
Chlieb každodenný daj mi pre telo i dušu, 
prejav tvojej lásky, priateľské echo, 
a aspoň tu a tam náznak, že budem užitočný. 
Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním; 
daj, aby som dokázal čakať. 
Nech vždy nechám teba i ostatných dohovoriť. 
To najdôležitejšie si človek nehovorí sám. 
To najdôležitejšie mu býva povedané. 
Ty vieš, ako veľmi potrebujem priateľstvo. 
Daj, aby som dorástol tejto najkrajšej, 
najťažšej, najriskantnejšej 
a najnežnejšej záležitosti života. 
Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto, 
kde môžem zanechať balíček dobra, 
slovami či bez slov. 
Chráň ma pred strachom, že by som mohol premárniť 
svoj život. 
Nedaj mi to, čo si želám, 
ale to, čo potrebujem. 
Nauč ma umeniu malých krokov!

Antoine de Saint-Exupéry

So želaním krásnych Vianoc 2011 a Nového 
roku 2012 Vám všetko dobré praje Patrik Vojtek, 
farár - vicedekan a Roman Matisovský, kaplán

Christos raždajetsja!
Narodenie dieťaťa prináša do rodiny ra-

dosť. To všetko je umocnené ešte očakávaním, 
kedy „to“ už konečne bude. Aj my sme v oča-
kávaní narodenia nášho brata Ježiša, prícho-
dom ktorého boli naplnení šťastím a radosťou 
nielen pastieri a traja mudrci, ale aj naše rodi-
ny môže preniknúť duch lásky a pokoja. 

Náš pozdrav, gréckokatolíkov, nepouka-
zuje na minulosť, ale spôsobuje prítomnosť 
– Kristus sa rodí! Túto radostnú zvesť rozne-
sú aj naši mladí koledníci Dobrej noviny do 
všetkých príbytkov, ktoré otvoria hlavne dve-
re svojho srdca tým, čo sú odkázaní na po-
moc iných. Naše deti najviac urobí šťastnými 
to, keď nájdu pod stromčekom svoj vytúžený 
darček. Pre nás všetkých sa Ježiš stal tým naj-
cennejším darom – On, Zázračný radca, moc-
ný Boh, večný Otec, Knieža pokoja. Nebojme 
sa darovať a darovať sa.

o. Martin Mikula
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Aké priority majú v súčas-
nom volebnom období, sme sa 
opýtali poslancov miestneho za-
stupiteľstva Miloša Ihnáta a 
Uršule Ambrušovej:

Miloš Ihnát
Ako poslanec 

miestneho a mestské-
ho zastupiteľstva mám 
oveľa väčšie možnosti 
riešiť veci verejné.

Poslancovanie nie je o tom, 
aby sa sedelo a hlasovalo v zastu-
piteľstvách, ide tu určite o viac. Ide 
tu o zdravé a bezpečné ihriská pre 
naše deti, o bezpečné prechádzky 
mamičiek s deťmi, o možnosť lep-
šieho parkovania, o to, aby sme žili 
spokojne.

Nezabúdajme ani na  prenos 
informácií, podnetov, sťažností na 
príslušné inštitúcie pre tento účel 
určených a hľadajme reálne rie-
šenia spolu. Pracovní partneri, s 
ktorými spolupracujem, ako aj ja 
osobne, Vám môžeme len pomôcť, 
poradiť, podať pomocnú ruku, keď 
to budete najviac potrebovať, nie 
tesne pred voľbami zo zištných dô-
vodov.

Pomoc v reálnom živote, je to, 

čo potrebuje každý, nie prázdne 
reči. Mnoho priorít priamo vyplý-
va z poverených a volených funk-
cií. Ako poslanec a člen prísluš-
ných odborných komisií sa v sú-
časnosti aktívne podieľam na rie-
šení problematiky autobusovej pre-
pravy občanov, zaoberám sa rieše-
ním rómskej problematiky, osade-
ním schránok na psí trus a s tým 
spojenej nedisciplinovanosti ma-
jiteľov domácich maznáčikov. A 
čo chýbajúci prístrešok autobuso-
vej zastávky MHD na Madridskej 
ulici? Aj to je jedna z vecí, kto-
rú s obcou Ťahanovce prejedná-
vam a dúfam, že sa čoskoro vy-
rieši, hoci majetkové vzťahy k po-
zemkom riešiť je dosť zložitá zále-
žitosť. Školy, predškolské zariade-
nia majú tiež svoje problémy a mňa 
ako poslanca  môže len tešiť, že sa 
so svojimi problémami obrátia na 
mňa a žiadajú o pomoc či radu.

Chcem tu byť naďalej pre Vás, 
urobiť čo najviac pre tých, ktorí o 
to požiadajú, ktorí to potrebujú, a 
to aj v spolupráci s vedením našej 
samosprávy a Mestom Košice. 

Viem, že to nebude ľahké, rá-
tam aj s polenami pod nohami, so 
závisťou či neprajnosťou, ale po-

kiaľ sa podarí len polovica z mo-
jej snahy, tak to určite stálo za ná-
mahu.
Kontakt: milos.ihnat@centrum.sk

Uršula Ambrušová
V súčasnom vo-

lebnom období mo-
jou prioritou vo vzťa-
hu k obyvateľom 
mestskej časti je v pr-

vom rade bezpečnosť obyvateľov 
a všetkých návštevníkov našej 
mestskej časti, verejný poriadok a 
čistota. V druhom rade je to roz-
voj mestskej časti a podpora har-
monického prostredia vytváraním 
vhodných podmienok pre organi-
zovanie kvalitných kultúrnospo-
ločenských a športových aktivít. 

Ako predsedkyni Komisie 
komunitného rozvoja kultúry a 
športu je mojou snahou, aby sa 
v mestskej časti žilo spokojne a 
kultúrne. Podporujem upevňova-
nie spolupráce s Obvodným od-
delením Policajného zboru SR 
– Ťahanovce, najmä ich súčin-
nosť pri zabezpečovaní života 
bez narúšania verejného poriad-
ku a nočného kľudu, ďalej peších 
hliadok vykonávajúcich dohľad 

nad bezpečnosťou na niektorých 
miestach na sídlisku. Apelujem 
takisto na poriadok a čistotu, a to 
hlavne na neohľaduplných maji-
teľov psov, ktorí by sa mali sprá-
vať zodpovedne voči svojmu oko-
liu. A pritom stačí tak málo, byť 
kultúrni!

Kultúra je činnosť obsahujú-
ca ľudské hodnoty. Nie je vrode-
ná, ani zdedená, ani intuitívna. Je 
naučená. Kultúra je spoločenský 
produkt. Avšak jej základnou čr-
tou je, že si zachováva súvislosť 
v čase... preto mojim snom je vy-
tvoriť na sídlisku multifunkčné 
centrum, kde by sa mohli konať 
kultúrne podujatia napríklad vý-
stavy, rôzne spoločenské aktivi-
ty, vystúpenia, výchovno-vzdelá-
vacie prednášky a školenia, súťa-
že, komorné koncerty, dokonca si 
tam viem predstaviť aj múzeum, 
prípadne čitáreň, kde by sa človek 
mohol nerušene zahĺbiť do knihy, 
alebo prečítať časopis. Centrum 
by mohlo ponúkať priestor aj pre 
športové vyžitie, alebo by bolo 
len miestom, kde by sa ľudia radi 
stretli pri šálke kávy, či chutnom 
zákusku.

Kontakt: 0917 471415

Po týždňoch  spojených s vyjed-
návaním  a zháňaním  priestorov, po 
nekonečných telefonátoch a naháňa-
ní už dohodnutých  dodávok sa na-
pokon koncom novembra dostala 
potravinová pomoc pre sociálne od-
kázaných obyvateľov aj do mestskej 
časti Košice – Sídlisko Ťahanovce.   
Pracovníci miestneho úradu vyda-
li 6 ton pšeničnej múky a rovnaké 
množstvo cestovín asi trom stovkám 
obyvateľov, ktorí sa o túto formu po-
moci od leta uchádzali. 

Imobilným občanom mestská 
časť doručila pomoc až do bytu. 
Vďační Ťahanovčania, ktorí sa z 
rôznych dôvodov ocitli v hmotnej 
núdzi,  by radi takúto formu pomo-
ci využili aj v budúcnosti. Či to bude 
reálne,  vzhľadom na peripetie, kto-
rými celá akcia na Slovensku pre-
chádzala,  si v tejto chvíli nikto z 
kompetentných netrúfa potvrdiť.

Múka i cestoviny 
dorazili aj k nám

P R E D S T A V U J E M E :

Osemnástku „vraj“ skrátili v rámci úsporných opatrení
Už niekoľko mesiacov sa snažia 

starosta i poslanci miestneho zastu-
piteľstva presvedčiť Dopravný pod-
nik mesta Košice o dôležitosti trasy 
linky číslo 18, ktorá bola okliešte-
ná bez konzultácie s vedením mest-
skej časti. Úsporné opatrenia v ré-
žii DPMK vyvolali veľkú nevôľu 
u cestujúcej verejnosti nielen na           
sídlisku Ťahanovce, ale aj v MČ 
Sever, Západ a KVP, cez ktoré linka 
premávala. Zmeny sa podľa cestu-
júcich zdajú neefektívne a pre našu 
mestskú časť diskriminačné.

Z tohto dôvodu starosta  Emil 
Petrvalský interpeloval na zasadnu-
tí mestského zastupiteľstva 19. sep-
tembra primátora mesta Richarda 
Rašiho. 

V odpovedi na interpeláciu sa 
uvádza, že pri úprave grafikonu 
MHD sa sledovali dlhodobé ciele: 
zefektívnenie poskytovania služieb, 
výhľadové znižovanie výkonov vo 
verejnom záujme a zároveň umož-
nenie dostupnosti jednotlivých 
mestských častí pre cestujúcu verej-
nosť. Pre sídlisko Ťahanovce slúži 
pre spojenie s Novou nemocnicou 

ako primárna linka číslo 36. Realita 
však ukázala, že táto linka zďaleka 
nestačí a Ťahanovčania sa dožadu-
jú  vrátenia osemnástky na pôvod-
nú trasu. Oslovili sme preto vedenie 
DPMK s otázkou, kedy bude osem-
nástka znova premávať na neskráte-
nej trase. 

„Finančná situácia, v ktorej 
sa nielen DPMK, ale aj mesto na-
chádza, je všeobecne známa. V 
mimoriadnych časoch, sme pre-
to nútení prijať aj mimoriadne 
opatrenia a takýmto bolo aj skrá-
tenie linky č.18. Rozumieme ar-
gumentom samosprávy aj oby-
vateľov mestskej časti a robíme 

všetko pre to, aby ten-
to stav bol len dočas-
ný - do stabilizova-
nia situácie v DPMK 
a meste a linka č.18 
mohla čo najskôr pre-
mávať na pôvodnej, 
neskrátenej trase“, 
uvádza sa v odpovedi.

Dokedy tento „do-
časný“ stav potrvá, sa 
však nikto neodváži 

odhadnúť.
Z dôvodu absolútnej nečinnos-

ti v riešení tohto problému zo stra-
ny dopravného podniku a z dôvodu 
stále rastúcej nespokojnosti štyroch 
dotknutých mestských častí, cez 
ktoré osemnástka pôvodne premá-
vala, rozhodol sa starosta MČ Emil 
Petrvalský opäť interpelovať primá-
tora na zasadnutí mestského zastu-
piteľstva 5. decembra s rovnakou 
otázkou, akú položila dopravné-
mu podniku naša redakcia. Mestská 
časť je presvedčená, že osemnástka 
nebola skrátená v rámci úsporných 
opatrení, ale účelovo.

-raj-

foto: ilustračné / archív
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Centrum ochrany práv 
občanov otvorilo v Košiciach 
kontaktnú kanceláriu

zdroj: Korzár
Mimovládna nezisková orga-

nizácia špecializujúca sa priorit-
ne na mimosúdne riešenie spotre-
biteľských sporov a zastupovanie      
spotrebiteľov v reklamačnom kona-
ní, spracovávanie a uzatváranie mi-
mosúdnych dohôd - Centrum ochra-
ny práv občanov, otvorila svoju 
kontaktnú kanceláriu v Košiciach. 

Zakladateľom Centra je 
Miroslav Antoňak, aktívne pôsobia-
ci v oblasti kolektívnej ochrany práv 
spotrebiteľov od roku 2009 a to naj-
mä v kauze 60 eurových faktúr, kde 
inicioval hromadné trestné oznáme-
nia a kolektívnu žalobu o určenie 
neplatnosti právneho úkonu.

Založenie organizácie je reak-
ciou na celospoločenský dopyt po 

odbornej a finančne dostupnej práv-
nej pomoci a ich zastupovanie v 
konaniach pred justíciou, objasnil 
Antoňak.

Doplnil, že Centrum ochra-
ny práv občanov si za cieľ stano-
vilo aj seminárne a publikačné ak-
tivity zamerané na vzdelávanie                       
laickej i odbornej verejnosti v oblas-
ti ochrany práv spotrebiteľov naku-
pujúcich a využívajúcich služby ako 
bežnej potreby tak i cestovných kan-
celárií, telekomunikačných a finanč-
ných spoločností, kde žiaľ častokrát 
dochádza k cielenému poškodzova-
niu práv spotrebiteľov.

Kontaktná kancelária Centra 
ochrany práv občanov sídli na 
Hlavnej ulici 66 v Košiciach.

Investičné akcie na rok 2012
Miron Jesenský

Mestská časť v roku 2012  plá-
nuje zo svojho programového roz-
počtu zrealizovať a prefinancovať 
investičné zámery v programe do-
prava a v programe prostredie pre 
život.

V programe doprava plánuje 
zrealizovať dva projekty zamera-
né na úpravu parkovania a križo-
vatky na Maďarskej ulici, kde pri-
budne 17 parkovacích miest a na 
Juhoslovanskej ulici, kde pribud-
ne 7 parkovacích miest a nový 
chýbajúci chodník pred vežový-
mi domami Juhoslovanská 1 a 
3. Zároveň bude zrekonštruova-
ná povrchová úprava plochy me-
dzi chodníkom a oplotením zá-
kladnej školy a upravená zdevas-
tovaná plocha zelene v úseku od  
domu športu až po vstup do zá-

kladnej školy.  V rámci týchto pro-
jektov dôjde k zjednosmerneniu 
automobilovej premávky na obi-
dvoch komunikáciách Maďarská 
a Juhoslovanská.

V programe prostredie pre ži-
vot bude mestská časť pokračovať 
v úplnej rekonštrukcii detských 
ihrísk výstavbou nového detské-
ho ihriska na Belehradskej ulici a 
ďalšieho ihriska na Aténskej. 

Ďalej plánuje mestská časť za-
bezpečiť vypracovanie projekto-
vej dokumentácie na revitalizáciu 
súčasných plôch pre loptové hry. 
Ide o plochy, ktoré v súčasnosti 
slúžia pre basketbal a minifutbal.  
Predmetom revitalizácie týchto 
plôch bude nový povrch, ich oplo-
tenie,  prípadne nové basketbalové 
koše a futbalové bránky. 

Mať psíka – radosť, či starosť?
Danica Nagyová, poslankyňa MZ

Asi oboje, poviete si. Svoj pohľad na                
situáciu na sídlisku podáva poslankyňa Danica 
Nagyová:

V našej mestskej časti žije okrem obyvate-
ľov sídliska spolu s nimi aj množstvo štvorno-
hých najlepších priateľov -  psíkov. Častou té-
mou sťažností obyvateľov sídliska sú práve psie 
exkrementy, ktoré často nachádzame  na verej-
ných priestranstvách a to nielen v trávnatých po-
rastoch, ale aj na chodníkoch. Hlavne rodičia ma-
lých detí sú nespokojní, keď ich dieťa stúpi do 
niečoho nevábne voňavého. 

 S problémom psích exkrementov sa borí veľa 
slovenských miest. Podľa štatistických údajov 
pripadá na Slovensku na každých 10 až 12 oby-
vateľov jeden pes. Z uvedenej štatistiky vyplý-
va, že na priemernom sídlisku s 20 000 obyvateľ-

mi je chovaných 1 600 až 2 000 psov. Psie exkre-
menty patria do kategórie nebezpečného odpadu. 
Môžu byť zdrojom rôznych nákazlivých ochore-
ní parazitárneho, bakteriálneho alebo vírusové-
ho pôvodu.

Ich zberom:
1. chránime seba aj ostatných ľudí  pred tý-

mito ochoreniami, keďže je tu nebezpečenstvo 
prenosu chorôb zo zvierat na ľudí. Nie každý ma-
jiteľ pravidelne odčervuje svojho psíka a tak je 
riziko prenosu najmä parazitárnych chorôb vyso-
ké. Ide najmä o škrkavky, prenosné zo zvierat na 
človeka,

2. chránime aj svojho psíka, prípadne iných 
psíkov, najmä šteniatka, pred nebezpečným, čas-
to smrteľným ochorením. Šteniatka ešte nema-
jú vybudovanú dostatočnú imunitu. Keď sú od-

stavené od materského mlieka, nemajú kde zís-
kať protilátky a pri olizovaní psích exkrementov 
môžu ochorieť aj smrteľne,

3. prejavujeme ohľaduplnosť voči okoliu, ale 
aj plníme literu zákona, pretože znečistenie ve-
rejného priestranstva je priestupkom, za ktorý 
hrozí následne sankcia.

Nezadávajme zbytočne svojmu okoliu  príči-
nu na nevraživosť voči psíkovi, po ktorom ako 
jeho majiteľ neupraceme kôpku. Psík za to ne-
môže, nezabúdajme, že sme za to zodpovední je-
dine my - jeho majitelia. Psíčkari za psíka platia 
mestu  vo forme dane za psa nemalý poplatok a 
pritom absentuje spätná väzba-  nádoby na trus, 
vrecká, prípadne plastové rukavice na zber psích 
exkrementov. Poslanci sídliska Ťahanovce sa za-
sadzujú za riešenie umiestnenia zberných nádob 
na psie exkrementy zatiaľ na najfrekventovanej-
šie miesta pohybu psíkov na sídlisku Ťahanovce,   
a to už najbližšom období v roku 2012.

Psík určite vplýva pozitívne na zdravie svoj-
ho majiteľa a to nielen po fyzickej stránke  (častý  
pohyb – prechádzky), ale aj po psychickej strán-
ke. Prítomnosť psíka má pozitívny vplyv na ľud-
ský organizmus. Je to však aj veľká zodpoved-
nosť. Preto aj teraz pred Vianocami nepodľahni-
me prosbe našich detí, ktoré si ako darček pod 
vianočný stromček žiadajú práve psíka, ak si nie 
sme  stopercentne istí, že  bude v našich silách 
sa oňho postarať. Psíka nezaujíma, ako sa cítime, 
či sme chorí, nárokuje si svoje.  Zo šteniatka vy-
rastie zdatný psík. Nezabúdajme, že  psíka mimo 
vyhradených priestorov podľa zákona musíme 
mať na vôdzke. Okrem toho, nikdy nevieme, ako 
sa za určitých okolností zachová voči iným zvie-
ratám, či ľuďom. Preto buďme ohľaduplní a opa-
trní a z našich psíkov bude mať potom radosť aj 
naše najbližšie okolie.
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Košický klub Združenia žien 
Slovenska pripravil 2. decembra 
2011 už 3. vianočnú ochutnávku je-
dál. Akcia bola vyvrcholením ce-
loročnej  činnosti a bola plná via-
nočných dobrôt z rôznych oblastí 
Slovenska, ale i z Ruska, Ukrajiny, 
Poľska, Čiech i Maďarska, odkiaľ 
pochádzajú členky klubu. Okrem 
tradičných slovenských vianoč-
ných jedál  na sviatočnom stole ne-
chýbal ruský boršč, pirohy, ryby na 
rôzne spôsoby, tradičné medovníky 
ale i bobáľky. Na ochutnávke sa zú-
častnil i starosta mestskej časti Emil 
Petrvalský.

Zo života sídliska 

Halloweenské šantenie

V našej MŠ Budapeštianska 1 sa už niekoľko rokov 
stala tradíciou Halloweenska noc, do ktorej sa zapája-
li len 5-6 ročné deti, pretože mali odvahu stráviť noc v 
škôlke bez mamky a ocka. Tohto roku sme sa rozhod-
li, že do akcie zapojíme všetky deti z celej MŠ. Rozdiel 
bol v tom, že deti netrávili v škôlke noc, ale šantenie tr-
valo od rána do večera. 

Počas celého týždňa sa učiteľky a deti pripravo-
vali na Halloween. Vyzdobovali triedy, šatne a všetky 
priestory MŠ.

Z každého rohu vykúkalo nejaké strašidlo, duch, 
či netopier.  V šatni sa hojdali čarodejnice a strigy, us-
mievali sa na nás zubaté tekvice a v magický piatok 
11.11.2011 to celé vypuklo.

Deti prichádzali v halloweenských kostýmoch s ba-

terkami a tekvicou v ruke. Skoro ráno si deti 
na cestu do škôlky svietili baterkami.  Vítal ich 
obrovský transparent: Halloween.

Z balkóna im mávalo veľké svietiace stra-
šidlo a okolo neho blikali veľké farebné lam-
piony. Pani učiteľky oblečené v halloween-
ských maskách vítali každé malé strašidiel-
ko.  Tekvičkami, ktoré deti priniesli, si vyzdo-
bili priestory MŠ a netrpezlivo čakali, kedy sa 
zotmie a ich úsmev sa rozžiari žltým plamien-
kom.

Naša MŠ má 5 tried a v každej triede 
pani učiteľky pripravili pre deti prekvapenie. 
Predstavovanie masiek, súťažné a zábavné hry, 
tanec a spev, strašidelnú prekážkovú dráhu.

Pani učiteľky si s deťmi prešli jednotlivé 
triedy a vyskúšali všetky pripravené edukač-
né aktivity, ktoré boli zamerané na halloween. 
Deti si precvičli odvahu, statočnosť, reflexy, 

kolektívnu súdržnosť, rozvíjali všetky oblasti psycho-
motorické, socio-emocionálne i kognitívne.

Poobedňajší odpočinok bol formou sledovania 
DVD rozprávok napr. Casper, a iných, každý na svo-
jej triede. Popoludní pre deti bola pripravená hallowe-
enska  disco-párty s podávaním večere. Keď sa zotme-
lo, deti si vyskúšali svoju odvahu v tmavých priesto-
roch v MŠ, kde na nich striehli rôzne strašidlá a svie-
tiace tekvice. Pomocou bateriek, ich deti hneď odhalili. 
Halloweensky deň sa deťom veľmi páčil, skončil odo-
vzdaním diplomov a sladkej odmeny za odvahu. Kým 
deti čakali na príchod svojich rodičov, výtvarne znázor-
nili svoje dojmy z celého dňa.

Hodnotíme túto akciu ako úspešnú.

Iveta Stukanová

foto: archív

foto: archív

Ťahanovská ruža opäť objavila nové talenty

Po ročnej prestávke zorganizovala mestská časť 
Košice-Sídlisko Ťahanovce ďalší ročník obľúbenej sú-
ťaže v speve ľudových piesní pre deti zo základných 
škôl pod názvom Ťahanovská ruža. V priestoroch zasa-
dacej miestnosti miestneho úradu zazneli v utorok 25. 

októbra 2011 svieže detské hlásky, aby predviedli svoj 
talent i svoj vzťah k ľudovej piesni. Speváci zo štyroch 
základných škôl na sídlisku súťažili  v troch vekových 
kategóriách. Najväčšia konkurencia bola v kategórii 4. 
- 6. ročníka. Prednesy spevákov hodnotila porota, ktorej 
predsedal starosta mestskej časti Emil Petrvalský.

Všetci súťažiaci podali výborné spevácke výkony a 
podľa vyjadrenia poroty mnohí z nich majú pred sebou 
sľubnú spevácku kariéru. Každý dobrý výsledok si však 
treba zaslúžiť a platí to rovnako aj o speve. Aj s hlasom 
treba pracovať, trénovať ho a kultivovať. Talent je len 
zrnko, ktoré treba zasiať a vypestovať. Verme, že zo zr-
niek, ktoré zasievajú naši talentovaní mladí speváci, raz 
rozkvitne celý záhon krásnych „ťahanovských“ ruží.

Na záver ešte výsledky v jednotlivých kategóriách:

I. kategória /1. - 3. ročník/ 
1. Martin Juščák - ZŠ Juhoslovanská

2. Martin Harach - ZŠ Bruselská
3. Marianna Kordiaková - CZŠ a MŠ sv. Gorazda

II. kategória /4. - 6. ročník/
1. Sofia Mikulová - ZŠ Bruselská
2. Monika Rapavá - ZŠ Bruselská
3. Matej Barabas - ZŠ Belehradská

III. kategória / 7. - 9.ročník /
1. Barbora Diňová - ZŚ Belehradská

2. Andrea Záhumenská - ZŠ Bruselská
3. Alexandra Jalčová - ZŠ Belehradská

Janka Rajňáková

Jeseň, pani bohatá,
farbí listy do zlata.

Naša škôlka škôlkatá,
v nej stonožka okatá.

Láka deti všeličím
ochutnávkou, hasičmi.

Policajné auto húka
do šarkanov vietor fúka.

Len tvorivé dielničky
potrebujú mamičky.

Pomôcť deťom s tým i s tým
lepením, strihaním, kreslením. 

Jedna noc v roku zvláštna býva,
keď škriatok sa v noci u nás 

skrýva.
Vtedy bez mamy v škôlke spíme,

každý rok sa na to tešíme.
Rok ešte neskončil,

všetko nás čaká,
tá naša stonožka

nás deň čo deň láka.

MŠ Havanská
-dn-

Vianočná 
ochutnávka

Jarmila Repčíková

foto: archív

foto: archív
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Dvadsaťročný Viganček
Oblečenie detí v minulosti bolo 

veľmi jednoduché. Prvé mesiace 
života dieťaťu obliekali plátennú 
košieľku s dlhými rukávmi a zaba-
lili ho do perinky. Keď sa dieťa za-
čalo stavať na nožičky a intenzív-
ne vnímať svet okolo seba, bľabo-
tať prvé slová a rečňovanky, ušila 
mu matka šatôčky - VIGANČEK. 

Viganček je aj názov detské-
ho folklórneho súboru, ktorý pôso-
bí na sídlisku Ťahanovce od roku 
2002 pri Základnej škole Bruselská 
18 v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Súkromného centra voľného času 
Pohoda pod umeleckým vedením 
Lenky Adzimovej a Ivana Haracha. 

Jeho cesta začala v spišskej 
obci Kluknava, kde ho v roku 1991 
založila jeho terajšia vedúca. 

Tak ako v Kluknave, aj v 
Košiciach súbor spracúva výlučne 
folklórny materiál svojho bývalého 
pôsobiska - regiónu Spiš. 

Súbor využíva silný detský po-
tenciál najmladšieho košického 
sídliska a zároveň ponúka mož-
nosť zmysluplného využívania 

voľného času pre tieto deti. Prináša 
do mestského prostredia kus múd-
rosti predkov, svedectvo o ich ži-
vote, práci, hodnotách a zvykoch. 
Na platforme synkretického zážit-
kového učenia sa a na základe po-
znania o pradávnej ľudskej spätosti 
s prírodou učí deti intenzívnejšie ju 
vnímať. Podporuje prirodzenú det-
skú túžbu po poznaní tajomna mi-
nulého. Pomáha deťom orientovať 
sa v estetických hodnotách ume-
leckých prejavov a tak pestuje ich 
celoživotnú náklonnosť k ľudové-
mu umeniu. A to komplexnou mú-
zickou výchovou a formou im naj-
bližšou – hrou.

V roku 2004 Ivan Harach ini-
cioval založenie detskej ľudovej 
hudby (ďalej DĽH), ktorá následne 
začala pracovať pod jeho vedením 
v súčinnosti s detským folklórnym 
súborom Viganček. DĽH Viganček 
sa prezentuje vlastnou hudobnou 
produkciou, ale podstatnú časť jej 
činnosti tvorí spolupráca s DFS 
Viganček pri spoluvytváraní cho-
reografických diel.

V rovnakom roku Viganček do-
stal malého bračeka. Pri Materskej 
škole Melánie Nemcovej, 
Budapeštianska 3 začal pracovať 
Miniviganček. Ten sa v intenciách 
hudobno – pohybových a vokál-
nych stará o to, aby 4-6 ročné deti 
mali správne držanie tela, priesto-
rovú orientáciu, aby vedeli precítiť 
hudbu, správne intonovať, rozvíja-
li si hudobnú pamäť, mali scénic-
ký výraz a naučili sa prvé tančeky, 
figúry, pozície, hudobno-pohybo-
vé hry, riekanky a piesne. A záro-
veň ich pripravuje na účinkovanie 
vo „veľkom“ Vigančeku ako aj na 
ďalšie stupne tanečného vzdelania.

Za dvadsať rokov svojej čin-
nosti Detský folklórny súbor 
Viganček získal významné ocene-
nia na regionálnej i celoslovenskej 
úrovni. K najvýznamnejším patrí: 
titul laureát na Detskom folklór-
nom festivale  /2007, 1995, 1997/, 
Zlaté pásmo na Detskom festivale 
ľudovej hudby /2008, 2006, 2004/, 
Cena za hudobno-spevný prejav 
na Detskom folklórnom festiva-

le v Likavke, Ocenenie Predsedu 
Košického samosprávneho kra-
ja RNDr. Rudolfa Bauera za re-
prezentáciu kraja a spracovávanie 
folklórneho materiálu /2005/, Cena 
mestskej časti Košice-Sídlisko 
Ťahanovce za úspešnú reprezentá-
ciu mestskej časti na folklórnych 
súťažiach a prehliadkach /2005/.

Účasť na prestížnych festi-
valoch ako sú Folklórny festi-
val Východná /1994, 1995, 1997, 
2004, 2007, 2009, 2010, 2011/,  
Abovské folklórne slávnosti /2003, 
2004, 2006, 2008, 2010, 2011/ 
,  Spišské slávnosti piesní a tan-
cov /1994, 1995, 1997, 2008/, 
Hornošarišské folklórne slávnos-
ti Raslavice /2008/, Zemplínske 
folklórne slávnosti Michalovce 
/2008/ a naposledy Medzinárodný 
folklórny festival slovenského fol-
klóru v Rožnove pod Radhoštěm 
Jánošíkov dukát /2011/.

Pod úspech Vigančeka sa ne-
malou mierou podpisujú aj rodi-
čia vigančiatok, ktoré pripravu-
jú kroje, sprevádzajú deti na vy-
stúpeniach, prispôsobujú rodinný 
program aktivitám súboru a vše-
možne ho podporujú. Za to im pat-
rí veľká vďaka.

V súčasnosti sa súbor pod ve-
dením Lenky Adzimovej a Ivana 
Haracha pripravuje na vianočné 
koncerty, nahrávku CD a natáča-
nie zvykov zimného slnovratu v 
Slovenskej televízii.

Sídliskové deti zdedili vigan-
čeky spolu so spomienkami, pes-
ničkami, hrami, tancami a hun-
cúctvom našich predkov, ktoré sa 
skrývali v zapratých záhyboch. Sú 
za ne vďačné, pretože im robia ži-
vot krajším. Sme presvedčení, že 
raz ich budú s úctou požičiavať 
ďalej. Tak, ako je to v rozprávke O 
troch grošoch.

Lenka Adzimová, foto: Martin Milota

Oznamujeme cteným zákazníčkam, že salón ROSA je pre-
sťahovaný do nových priestorov na Fejovej ulici č. 3 (pri 
Auparku)

Bližšie informácie a objednávky na tel. čísle 0904 358 881

Po predložení kupónu získate:
(Platnosť zľavových kupónov je do konca januára 2012)

Formovanie obočia - zdarma
Farbenie obočia - 30% zľava

Fúkaná + strih
40% zľava

AKCIA!

ROSA salón krásy, Fejová 3, Košice ROSA salón krásy, Fejová 3, Košice
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Kvalitné služby pod novou strechou
Stavebné sporenie patrí me-

dzi obľúbené finančné produk-
ty. Vďaka nemu investoval do 
kúpy nového alebo do obnovy už 
existujúceho bývania na celom 
Slovensku viac ako milión klien-
tov Prvej stavebnej sporiteľne, a. 
s., vyše  6,6 miliardy €.

Aj košický región patrí už 
roky medzi najlepšie v rámci celé-
ho Slovenska. V Košiciach a oko-
lí uzatvorili od začiatku roka 2011 
viac ako 6 300 zmlúv o stavebnom 
sporení s objemom cieľových súm  
77 miliónov eur. Na financovanie 
bývania poskytla Prvá stavebná 
sporiteľňa, a. s., občanom Košíc a 
blízkeho okolia  930 úverov s ob-
jemom cieľových súm 17,8 mili-
óna €.

Jednou z veľkých prednos-
tí stavebného sporenia je jeho 
dostupnosť. Kanceláriu obchod-
ných zástupcov Prvej stavebnej 
sporiteľne, a. s., nájdete praktic-
ky v každom väčšom meste na 
Slovensku. Sieť miest, v ktorých 
získate podrobné informácie o sta-
vebnom sporení, rozšírila v týchto 
dňoch aj nová kancelária jej ob-
chodných zástupcov v košickom 

obchodnom centre Aupark. 
„Hlavným motívom, prečo 

sme sa rozhodli pre túto lokalitu, 
bol fakt, že nové obchodné cen-
trum Aupark, podobne ako všet-
ky moderné nákupné centrá, sú lá-
kadlom pre občanov. Chceme byť 
čo najbližšie k občanom, a aj pre-
to predpokladáme, že nová kan-
celária obchodných zástupcov sa 
čo najskôr dostane do ich pove-
domia,“ vysvetľuje Ing. Marek 
Darida, regionálny riaditeľ Prvej 
stavebnej sporiteľne, a. s.

Profesionálni obchodní zá-
stupcovia Prvej stavebnej spori-
teľne, a. s., vedia potrebný mo-
del financovania bývania ušiť na 
mieru doslova každému kliento-
vi. „Úspech stavebného spore-
nia  nie je daný iba širokou pa-
letou možností, ktoré ponúkame. 
Uvedomujeme si, že rozhodova-
nie sa o kúpe, výstavbe alebo aj o 
obnove svojho bývania nie je zá-
ležitosť na pár minút. Pri nároč-
ných investíciách, ktoré sú spo-
jené s nehnuteľnosťami, je vždy 
dobré, ak sa na ne vopred pripra-
víme. A práve stavebné spore-
nie ponúka spojenie prípravy for-

mou sporenia a zhodnotenia vkla-
dov občanov a súčasne aj stabilitu 
podmienok počas celej doby čer-
pania a splácania úverov.  Aj pre-
to verím, že nová kancelária po-
skytne dostatočný priestor nie-
len pre individuálne rozhovory s 
klientmi, ale bude aj príjemným 
prostredím pre správne rozhodnu-
tia sporiteľov,” hovorí Ing. Marek 
Darida. 

Najväčšia stavebná sporiteľ-
ňa, a. s., myslí aj na obyvateľov 
bytových domov, ktorí chcú bývať 
lacnejšie a krajšie. Práve oni môžu 
až do 31. decembra 2011 využiť 
na obnovu svojho bytového domu 
úver s  úrokovou sadzbou len 
2,99%, ktorá bude platná 4 roky.  

Ponuka Prvej stavebnej spo-
riteľne, a. s., je určená naozaj 
pre všetkých. Príďte si pre uži-
točné informácie do novootvore-
nej kancelárie obchodného cen-
tra Aupark od pondelka do nedele 
od 9.00 hod. do 21.00 hod. alebo 
navštívte našu kanceláriu obchod-
ných zástupcov, Americká trieda 
21 (Pošta 13), tel.: 0915 890 325, 
0917 816 766.

-raj-

Sladké a vo-
ňavé Vianoce

-raj-
Pečenie tradičných via-

nočných koláčikov nevyne-
chá žiadna šikovná gazdin-
ka. 

Kokosky s tvarohom
Potrebujeme: 3 bielky, štipku 

soli, 180g práškového cukru, 1 
balíček vanilínového cukru, 50g 
jemného nízkotučného tvarohu, 
90g strúhaného kokosu, 30g jem-
nej strúhanky

Postup: V miske dotuha vy-
šľaháme bielky so štipkou soli. 
Počas šľahania postupne prisy-
peme práškový a vanilínový cu-
kor.

Do našľahanej peny pridá-
me tvaroh, zmes kokosu a strú-
hanky a zľahka premiešame. 
Pripravenou zmesou naplníme 
cukrárske vrecúško s hladkým 
násadcom. Na plech vyložený 
papierom na pečenie nastrieka-
me kokosky s priemerom asi 3 
cm Vložíme do vyhriatej rúry a 
pri teplote 150 stupňov pečieme 
10 minút, potom teplotu znížime 
na 125 a dopečieme.
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Vypískajme násilie!
Janka Rajňáková

V rámci Medzinárodného dňa boja za odstrá-
nenie násilia  páchaného na ženách a Kampane 
16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na že-
nách sa v piatok 25. novembra 2011 konala re-
gionálna konferencia pod názvom Mosty po-
moci – od dobrého úmyslu k dobrej spolupráci, 
ktorú zorganizovalo Záujmové združenie žien 
FENESTRA.

Podľa posledného slovenského reprezenta-
tívneho výskumu zažíva násilie zo strany súčas-
ného partnera 21,2% dospelých žien a takmer 28 
% má skúsenosť s opakovaným násilím bývalé-
ho partnera. Násilie v rodinách (párových vzťa-
hoch) závažne zasahuje do všetkých oblastí ži-
vota žien, ktoré sú mu vystavené. Ženy, rovnako 
ako ich deti, potrebujú rýchlu a účinnú pomoc, 
ktorá by ich chránila a umožňovala im uplatne-
nie svojich práv. Aby bola pomoc účinná, je ne-
vyhnutné, aby zainteresované inštitúcie zastávali 
jednotný postoj nulovej tolerancie násilia pácha-
ného na ženách v párových vzťahoch. Súčasná 
legislatíva však zatiaľ túto komplexnosť neu-
možňuje. Veľký kus práce pre dosiahnutie žela-
ného stavu vykonávajú v Košiciach mimovládne 
organizácie Fenestra a Pro familia, ktoré posky-
tujú ženám špecifické poradenské služby a záro-
veň spolupracujú pri riešení konkrétnych prípa-
dov s kompetentnými inštitúciami.

Vplyv násilia na ženy a deti
Násilie je traumatizujúca skúsenosť. Trauma 

sa zhoršuje tým, že násilie pácha blízky človek, 
člen rodiny.

Život v násilnom vzťahu znamená život v 

strachu a neistote. Aj v prípade, že nedochádza 
k fyzickému násiliu, ženy a deti sa necítia bez-
pečne a často sa obávajú o svoj život.

Násilie môže na ženy a deti vplývať rôz-
nym spôsobom. V jeho dôsledku sa ženy a deti 
izolujú od rodiny a priateľov, majú nízke se-
bahodnotenie, pocity úzkosti, depresie, zhor-
šený zdravotný stav, fyzické zranenia alebo tr-
valé zdravotné následky. Je dôležité nepodce-
ňovať strach žien a detí o svoj život, mnoho z 
nich bolo v dôsledku násila zabitých.

Mýty a predsudky
Problematika násilia páchaného na ženách 

je v našej spoločnosti zaťažená rôznymi mýt-
mi a predsudkami.  Tendencia obviňovať ženy 
za to, čo sa stalo, nie je len typickou stratégiou 
násilných mužov, ktorú používajú na osprave-
dlnenie svojho násilného správania, ale je to 
postoj, ktorý je bežný aj vo verejnosti a tiež 
medzi zástupcami a zástupkyňami rôznych inšti-
túcií. Jednou z najčastejších otázok, ktorú si ľu-
dia kladú, je, prečo žena neodišla od násilného 
partnera a prečo sa k nemu po rozchode vrátila. 
Tieto otázky často obsahujú nevyslovenú výčit-
ku alebo predsudok, že žena v skutočnosti násilie 
vyžaduje a chce ho.

Je velmi dôležité porozumieť tomu, že žena 
v násilnom vzťahu nezostáva kvôli násilu, ktoré 
zažíva, ale napriek nemu.

Je to aj naša vec
Každá žena, ktorá zažíva násilie, aj jej deti 

majú právo na bezpečné miesto vo svojom regi-

óne/meste. Cena za násilie páchané na ženách a 
ich deťoch je pre jednotlivcov aj spoločnosť vy-
soká.  Násilie páchané na ženách sa týka nás 
všetkých, nie je to o „nich“, ale o „nás“. Všetci 
máme matky, sestry, priateľky, kolegyne a zná-
me, ktoré môžu zažívať násilie. Všetci musí-
me urobiť viac, aby sme predišli ťažkým zra-
neniam a vraždám žien a detí v dôsledku nási-
lia. Potrebujeme vytvoriť bezpečné miesta, aby 
sme ochránili ženy a ich deti pred ďalším nási-
lím, aby sa ženy a ich deti, ktoré zažili násilie, cí-
tili dostatočne bezpečne a mohli otvorene hovo-
riť o tom, čo prežili; aby mali možnosť zotaviť 
sa, získať posilnenie a energiu pre budovanie ži-
vota v bezpečí.
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O cnosti, ktorá 
zaháňa neresť

Kde je láska a múdrosť – tam nie je 
ani strach, ani nevedomosť.

Kde je trpezlivosť a pokora – tam 
nie je ani hnev, ani rozčuľovanie.

Kde je chudoba s radosťou – tam 
nie je ani žiadostivosť, ani lakom-

stvo.

Kde je pokoj a rozjímanie – tam nie 
je ani ustarostenosť, ani roztržitosť.

Kde je bázeň Božia, aby stráži-
la svoj dom  - tam nepriateľ nemá, 

kade by vstúpil.

Kde je milosrdenstvo a rozlišova-
nie – tam nie je preháňanie, ani za-

tvrdnutosť.

František z Assisi

3. turnus prípravy uchádzačov na bakalár-
ske štúdium na Akadémii ozbrojených síl ge-
nerála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

V školskom roku 2012/2013 bude na 
Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium 
v štyroch akreditovaných trojročných den-
ných bakalárskych študijných programoch a 
to:  1/ Manažment vojenskej organizácie,  2/ 
Elektronické systémy,  3/ Zbraňové systémy, 
zbrane a ich časti,  4/ Počítačové systémy, sie-
te a služby. 

     Štúdium je určené pre absolventov ci-
vilných stredných škôl ukončených maturi-
tou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stáva-
jú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štát-
nej službe.

     Termín podania prihlášky je do 
29.2.2012 a to zvlášť na každý študijný 
program. Poplatok za každú podanú prihlášku 
je 20 Eur. Termíny konania vedomostnej prijí-
macej skúšky:  4.až 7.júna 2012. Vedomostnej 
skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štú-
dium - bez ohľadu na dosiahnuté študijné vý-
sledky na strednej škole.

     Okrem vedomostnej prijímacej skúšky 
absolvuje každý uchádzač lekárske vyšetrenie, 

psychodiagnostické vyšetrenie a previerku fy-
zickej zdatnosti.

     Vedomostná prijímacia skúška bude vy-
konaná formou písomného testu z matemati-
ky a anglického jazyka. U študijných progra-
mov Elektronické systémy a Zbraňové systé-
my aj z fyziky. U Počítačových systémov aj 
z informatiky. Predpokladaný počet uchádza-
čov: 1100.  Prijatých bude 60 uchádzačov na 
základe dosiahnutých výsledkov na prijíma-
cích skúškach.

     Prijatí študenti sa dňom nástupu na štú-
dium stávajú profesionálnymi vojakmi v prí-
pravnej štátnej službe a patrí im služobný plat 
vo výške 50% hodnostné platu vojaka 2. stup-
ňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné 
je aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V 
prípade neúspešného ukončenia štúdia bude 
študent povinný uhradiť vynaložené náklady 
na materiálne a finančné zabezpečenie počas 
jeho štúdia.

Bližšie informácie nájdete na webovej 
stránke mestskej časti www.tahanovce.net



8december 2011 8šport

Vydáva: Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce na základe registrácie EV 3486/09. Náklad: 7500 ks. Tlač: Dúnadan, spol. s r.o. Adresa redakcie: MÚ 
MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce, Americká trieda 15, 040 13 Košice. Kontakt: +421 055 636 25 82, noviny@tahanovce.sk Redakčná rada: Ing. RNDr. Emil 
Petrvalský CSc., Ing. Peter Kovaľ, JUDr. Nadeža Černá, Ing. Janka Rajňáková, MVDr. Danica Nagyová, PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD.  NEPREDAJNÉ!

Úspešná reprezentantka 
u starostu MČ

Mladá karatistka Zuzka 
Schwartzová, členka karate klubu 
UNION Košice, pokračuje v úspeš-
nom medailovom ťažení. Po mi-
nuloročnom titule majsterky sve-
ta v športovom karate, za ktorý 
jej bola udelená aj plaketa staros-
tu mestskej časti Košice – Sídlisko 
Ťahanovce, nesklamala ani na 
tohtoročnom šampionáte, ktorý sa 
uskutočnil v Malajzii, kde  získala 
bronzovú medailu. Pri tejto príleži-
tosti prijal 1. novembra 2011 úspeš-

nú mladú reprezentantku v sprie-
vode jej rodičov a trénera  Petra 
Bozogáňa starosta mestskej čas-
ti Košice–Sídlisko Ťahanovce Emil 
Petrvalský. Starosta vyjadril Zuzke 
poďakovanie za dlhodobú úspešnú 
reprezentáciu mestskej časti, mes-
ta Košice i Slovenskej republiky na 
svetových podujatiach v športovom 
karate. Rodičom i trénerovi  poďa-
koval za to, že sa starajú o výcho-
vu a prípravu mladých reprezentan-
tov v karate.

Janka Rajňáková

Mikulášske cvičenie

Zaujímavá športová akcia pre 
ženy sa uskutočnila v sobotu 26. no-
vembra  v telocvični ZŠ Belehradská 
. O 9.do 14. hod. mohli ženy býva-
júce na sídlisku Ťahanovce vyskú-
šať rôzne športové aktivity, kto-
ré sú v súčasnej dobe aktuálne, ako 
je zumba, cvičenie s loptami, cviče-
nie s gumičkami a veľmi zaujímavé 
a v súčasnej dobe atraktívne cviče-
nie tai-tchi. Cieľom tejto akcie bolo 
oboznámiť ľudí v krátkom časovom 
úseku s rôznymi pohybovými akti-
vitami a zároveň potešiť tých,  ktorí 
sú stálymi fanúšikmi týchto aktivít. 

Vo  sviatočne vyzdobenej te-
locvični  privítali športovo založe-
né ženy  všetkých vekových kate-
górií usmievavé cvičiteľky. V rám-

ci občerstvenia pri cvičení sa podá-
vali chutné  nápoje ako zázvorový 
čaj,  minerálka, aj káva,  ktorá pod-
poruje počas cvičenia odbúravanie 
tukov.  Pre tých, ktorí vyhladli, boli  
pripravené jednohubky a veľa roz-
manitého ovocia. 

Ďalším bonusom pre prítom-
né dámy bolo bezplatné kozme-
tické ošetrenie pleti. Okrem neho 
sa mohli oboznámiť aj  s novými 
trendmi v oblasti športového oble-
čenia a športových masáží . Na po-
hladenie duše boli k dispozícii  re-
laxačné sviečky,  pokochať ste sa 
mohli aj čistými energiami prírod-
ných kryštálov.

V závere mikulášskeho cviče-
nia vyžrebovali v tombole šťastné 
účastníčky, ktoré získali  zaujímavé 
ceny. Určite pre ne budú príjemnou  
spomienkou na túto jedinečnú ak-
ciu. Neprekvapila ani otázka odchá-
dzajúcich športovkýň, kedy sa usku-
toční ďalšie podobné podujatie. :

Podľa ich vyjadrenia by si ženy 
na sídlisku priali viac  podobných 
podujatí  zameraných na zdravie, 
krásu a harmóniu tela a duše. 

-raj- -cvč-
Zimná liga hádzadiel

Centrum voľného času Orgovánová 5, Košice, elokované pracovis-
ko MIKÁDO, odštartovalo 1. kolo zimnej ligy leteckých modelárov, ka-
tegória hádzadiel. Súťaž pozostáva zo štyroch kôl. Žiaci súťažia s model-
mi, ktoré si vlastnoručne postavia. Hodnotí sa estetika modelu ale hlavne 
dĺžka letu. Každý súťažiaci má 5 súťažných letov. 1. kola sa zúčastnilo 10 
súťažiacich v dvoch kategóriach. 2. kolo zimnej ligy hádzadiel by sa malo 
uskutočniť 9. decembra 2011.    

Čo treba robiť ak sa 
nevmestíte do kože? Proste 

z nej vyskočte...
Jumping dynamické aeróbne cvičenie na špecifických trampolí-

nach s riadidlami ktoré sprevádza motivujúca hudba. Základná myšlen-
ka cvičenia, ktoré nie je len náhodným poskakovaním na trampolíne, 
ale vysoko koordinovaným a prepracovaným systémom. Jumping sú 
rôzne náročné kombinácie rýchlych a pomalých poskokov, dynamic-
kých šprintov, balančných i silových prvkov a tiež strečingu. Cvičíme  

v KENKO RAIFU fitness na Ťahanovciach. 

Viac na www.kenkoraifu.sk.
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