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Milí spoluobčania,
zasa sa nám zišiel rok s rokom a my sme plní očaká-

vania príchodu najkrajších a najvrúcnejších sviatkov
v roku, ktoré veľmi paradoxne prichádzajú v tom naj-
chladnejšom období. Preto je nanajvýš nutné tieto svia-
tky privítať v teple svojich rodín, v náručí svojich
blízkych a s otvoreným srdcom. Darčeky pod strom-
čekom by mali byť len zhmotnením našej úcty k obda-
rovaným. Skutočným darčekom by mala byť úprimná
a teplá ľudská láska a zbožná úcta a to nielen muža
k žene, ale ku všetkému živému i neživému v našom
okolí. Mali by sme si spomenúť i na to, že nežijeme na
tejto Zemi len kvôli tomu, aby sme si nazhŕňali hmotné
statky, ale hlavne preto, aby sme si „nazhŕňali“ okolo
seba známych, priateľov, príbuzných či susedov, s kto-
rými sa potom celý ďalší rok môžeme tešiť zo života.
Je to jeden z najdôležitejších momentov v našom živo-
te, ktorý si môžeme v tieto dni pripomenúť a uvedomiť.
Nežijeme na tejto Zemi sami, ani by to nebolo zaují-
mavé. Preto je veľmi dôležité vybudovať si pevné putá
so svojim blízkym, či vzdialenejším okolím. Vianoce
nám na to dávajú dobrú príležitosť. Preto ju využime na
to, aby sme si spomenuli na všetkých, ktorých máme
radi a zaželali im všetko najlepšie.

Prajem vám príjemné vianočné sviatky a všetko
najlepšie v novom roku 2014.

Emil Petrvalský - starosta

V prvom kole volieb do samosprávnych krajov, ktoré sa konalo 9. no-
vembra, získali vo volebnom obvode č.1, do ktorého patrí aj naša mestská
časť, najviac hlasov a do poslaneckého zboru Košického samosprávneho
kraja zasadnú:

Marek Vargovčák
Rastislav Trnka
Ľubica Blaškovičová
Jozef Figeľ
Jozef Burian

V druhom kole volieb sa rozhodovalo o poste predsedu samosprávneho
kraja, o ktorý sa uchádzali úradujúci predseda KSK Zdenko Trebuľa
a súčasný starosta mestskej časti Košice-Západ Rudolf Bauer. Obaja
„finalisti“ postúpili z prvého kola volieb s najvyšším počtom hlasov.
Zo súboja o hlasy voličov napokon víťazne vyšiel Zdenko Trebuľa a stal sa
predsedom Košického samosprávneho kraja na ďalšie štvorročné funkčné
obdobie. -raj-

Volili sme predsedu a poslancov Košického
samosprávneho kraja

Milan Rúfus

Vianočná koleda
V mestečku Betleme,
v jasličkách na slame

leží to dieťatko,
na ktoré čakáme.

Anjelik bez krídel,
boží i človečí.

Nikto ho nevidel,
každý ho dosvedčí.

Darček mu nesie tam…
A ja mu do diaľky srdiečko

posielam
namiesto hrkálky.
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Na návrh starostu mestskej časti
Emila Petrvalského sa 28. novembra
2013 uskutočnilo v jeho kancelárii pra-
covné stretnutie, ktorého sa zúčastnili
námestník primátora mesta Ján Jakubov
za mesto Košice, predstavitelia Nová
Polhora Invest s.r.o. páni Emil Sekel
a Peter Schuster a za mestskú časť
Košice-Sídlisko Ťahanovce starosta
mestskej časti a vedúci oddelenia vý-
stavby Miron Jesenský.

Starosta mestskej časti sa hostí pýtal
hlavne na stav v skupovaní pozemkov,
okolo ktorých sa v poslednom období
rozpútali veľké a v mnohých prípadoch
veľmi neodborné diskusie. Predstavitelia
Nová Polhora Invest s.r.o. uviedli, že
pre svojich klientov, ktorých nechceli
bližšie špecifikovať, skúpili v mestskej
časti cca 3800 m2 pozemkov, ktoré majú
byť využité na podnikanie. Okrem toho
uviedli aj to, že pomáhajú ÚBD Ťa-
hanovce vykúpiť pozemky pod jeho bu-
dovami. Na otázku, ako si podnikanie
v mestskej časti predstavujú, odpovedali,
že pozemky chcú využiť na budovanie
platených parkovísk. Námestník primá-
tora pripomenul, že v súčasnosti existujú
3 možné vzťahy pozemkov a parkovísk,
a to, keď parkovisko aj pozemok patria
mestu a mesto si na ňom môže podľa
VZN mesta Košice vyhradiť platené
parkovanie. Druhý prípad je ten, keď
mesto vlastní parkovisko a investor

pozemok. V tomto prípade ani jedna
strana samostatne nemôže nič pod-
niknúť. Pokiaľ by mesto chcelo na
takomto pozemku vyhradiť parkovisko,
muselo by pozemok od investora kúpiť
alebo prenajať. Naopak investor by mu-
sel parkovisko, teda stavbu, vlastníkom
ktorej je mesto Košice, kúpiť alebo pre-
najať. Tretia možnosť spočíva v tom, že
investor kúpi pozemok a vybuduje si na
ňom svoje vlastné parkoviská. V tomto
prípade musí investor postupovať v sú-
lade s platnými predpismi Slovenskej re-
publiky ako sú stavebný zákon a pod.
Námestník primátora Jakubov ponúkol
predstaviteľom investora možnosť
rokovania o týchto otázkach na úrovni
mesta Košice.

Pri stretnutí boli následne otvorené
odpredaje majetku v mestskej časti, kto-
ré robia predstaviteľom mestskej časti
vrásky na čele, lebo majetok mesta už
mestská časť neprenajíma, teda príjem
nemá žiadny, ale servis prevádzkam,
ktoré ešte nie sú predané, robí, čo jej
prináša nevykrytú stratu. Problémom je
aj nezapočítanie investícií, ktoré nájom-
covia urobili, do ceny majetku pri jeho
odpredaji. Obidve strany sa dohodli,
že je nutné predaj čo najrýchlejšie
dokončiť, aby si vlastníci mohli svoj ma-
jetok spravovať sami.

Mestská časť v ďalšom bode roko-
vaní znovu upozorňovala na doriešenie
správy, údržby a prevádzky majetku
mesta Košice, ktorý mesto nadobudlo po
ukončení KBV. Je to pretrvávajúci prob-
lém, keď sa mesto Košice tvári, že mu
tento majetok nepatrí. Patria sem oporné
múry, rigoly, vpuste či terénne scho-
diská. Mestská časť nemá prostriedky na

ich rekonštrukciu či zimnú údržbu, ale
znáša neopodstatnené výhrady zo strany
obyvateľov, hlavne v zimných mesia-
coch.

Starosta na jednaní upozornil aj na
majetok, ktorý je na území mestskej
časti a nemá reálneho vlastníka. Tento
bude nutné zaradiť do majetku mesta
alebo mestskej časti a zabezpečiť jeho
správu.

Jednou z ďalších pálčivých otázok
bola otázka okolo nakladania s komu-
nálnym odpadom. Veľa obyvateľov je so
súčasným stavom nespokojných. Keď
mestská časť upozorňuje na nedostatky
spoločnosť Kosit, tá sa odvoláva na
zmluvu s mestom. Pracovníci mesta zase
na nedostatok finančných prostriedkov.
Preto vznikla požiadavka smerom k
mestu na také opatrenia, aby bol odvoz
odpadu zabezpečený vždy a včas. Je ne-
mysliteľné, aby bol odpad odvážaný
z niektorých stanovíšť raz týždenne.
V tomto bode bola nastolená aj otázka,
prečo uviazla výstavba zberného dvora
v našej mestskej časti, keď o tejto téme
s mestom rokujeme minimálne 5 rokov.
Zberný dvor by vyriešil veľa problémov
s nekomunálnym veľkokapacitným
odpadom, ktorý je neprispôsobivými
občanmi zneužívaný na budovanie
nelegálnych obydlí.

Problém, na ktorý ďalej upozornil
starosta mestskej časti, bolo dodržia-

vanie lehôt zo strany úradníkov Magis-
trátu mesta Košice. Spočíva v tom, že
mestská časť potrebuje operatívne konať
a z MMK príde odpoveď namiesto do 30
dní do 6 mesiacov. Na tomto probléme
v roku 2013 zastala prestavba križovatky
Maďarská i chodníka na Juhoslovanskej
ulici.

Posledným bodom, ktorý bol na
programe jednania s námestníkom pri-
mátora, bolo vydanie stavebného povo-
lenia pre firmu InMédia. Firma InMédia
má majetkovo vysporiadaných 99%
pozemkov, ale kvôli posledným 30-40
m2 stavba nemôže pokračovať. Je to
veľká škoda, lebo aj tu by do mestskej
časti pribudlo 50 parkovísk a obyvatelia
by sa mali kde zamestnať. Stavbu brzdí
fakt, že majiteľ predmetného pozemku
zomrel a jeho pozemok neprešiel de-
dičským konaním. Bez neho vydať sta-
vebné povolenie nie je možné.

Námestník primátora Jakubov pri-
sľúbil dané problémy riešiť. Tie, ktoré
sú jednoduchšieho alebo dokonca proce-
durálneho charakteru, okamžite, tie zlo-
žitejšie s kolegami postupne. Požiadal
predstaviteľov mestskej časti, aby ho o
problémoch informovali hneď, ako
vzniknú a nečakali až sa nakopia, čím
prispejú k urýchleniu niektorých riešení.

Emil Petrvalský/starosta MČ

Námestník primátora Jakubov
prisľúbil väčšiu ústretovosť mesta

Nedostatočné verejné osvetlenie -ep-
Jestvujúce osvetlenie v mestskej časti je na súčasné podmienky nepostaču-

júce. Cez zimné obdobie je zvýšené nebezpečenstvo nielen úrazov (neosvetlené
časti schodísk, chodníkov), ale aj zvýšené riziko prepadov a napadnutí (napr.
Rómovia vyberajúci kontajner). V tejto súvislosti žiadam o riešenie situácie
celoplošne. Uvediem napríklad jedno miesto na rohu Sofijskej 1 a Budapeš-
tianskej 2, kde je prechod pre chodcov so schodmi, ktoré nie sú vôbec osvetlené
z hornej časti chodníka, kde chýba osvetlenie (stĺp) a po celom chodníku sú úseky,
kde je úplná tma. Tento úsek je navštevovaný mládežou (vysedávanie na detskom
ihrisku a vetracích otvoroch), kde majú dokonalú tmu na svoje aktivity (alkohol,
fajčenie, robenie potreby ) Za skoré riešenie vopred ďakujem.

Čo sa týka osvetlenia má mestská časť veľmi oklieštené právomoci, lebo
zmluvu s firmou ELTODO, ktorá sa stará o osvetlenie celého mesta celo-
plošne, podpísalo mesto Košice a akékoľvek pridanie svetelného bodu
je dosť problematická záležitosť. V lete bola napríklad pasáž na Budapeš-
tianskej bez osvetlenia skoro tri týždne, lebo mesto nebolo schopné ju dať
do poriadku. Od nástupu do funkcie starosta mestskej časti žiada mesto
Košice, aby rozdelilo kompetencie tak, aby sa mohli plniť požiadavky našich
obyvateľov prostredníctvom mestskej časti a nemuseli sa stále obracať na
magistrát mesta. V každom prípade bude táto požiadavka posunutá
kompetentným opäť.

Bezdomovci -ds-
Chcem sa opýtať, či nie možné sa nejako postarať o bezdomovca na vozíčku,

ktorý na pasáži trávi dni a ako vidím každé ráno, aj spáva na pasáži na Bu-
dapeštianskej. Nie je možné mu aspoň poskytnúť miesto v nejakej charite? Veď
ráno je už mráz a niekedy prečkať noc v takejto zime už je nebezpečné. Existujú
nejaké možnosti. Denne to vidíme a nejako by to bolo nutné riešiť. ďakujem

Vo veci umiestnenia spomínaného bezdomovca na vozíčku, mestská
časť oslovila charitatívne zariadenia poskytujúce ubytovanie bezdomov-
com, a to zariadenie Arcidiecéznej charity Košice – Charitný dom sv. Alž-
bety na Bosákovej ulici v Košiciach a útulok Oáza – Nádej pre nový život,
n.o. v Bernátovciach pri Košiciach, ktoré sa vyjadrili, že nie sú bezba-
riérovými zariadeniami a nedisponujú potrebným odborným zdravotným
personálom, aby sa mal klienta kto postarať. Bola mu však už v marci 2013
ponúknutá možnosť odvozu a umiestnenia na oddelení dlhodobo chorých
v nemocnici v Gelnici, on však takúto pomoc odmietol. Sociálni pracovníci
mestskej časti zistili, že tento bezdomovec bol už v máji 2010 na základe
rozhodnutia KSK o odkázanosti na sociálnu službu umiestnený v Zariadení
podporovaného bývania v Kráľovskom Chlmci, odkiaľ z vlastnej vôle
odišiel. Odmietol doteraz všetky druhy pomoci, dokonca aj pomoc matky,
ktorá mu bola ochotná poskytnúť bývanie.

Pracovníci mestskej časti i mestskí policajti informujú bezdomovcov
o možnostiach ubytovania v útulkoch a nocľahárňach v Košiciach. Mest-
ská časť poskytuje týmto ľuďom aj sociálne poradenstvo. Väčšina bezdo-
movcov sa napriek tomu rozhodne pre spôsob života na ulici.

Pomôcť sa dá len tomu, kto o pomoc stojí.

Zaoberáme sa
podnetmi obyvateľov:

Aj keď nás v posledných dňoch
zaskočilo počasie a teploty klesli pod
bod mrazu, mestská časť stihla
zabezpečiť plánovanú úpravu križo-
vatky pri OC COOP Jednota, asfaltové
úpravy chodníkov i osadenie zábradlia
pri chodníku smerujúcom k zastávke
MHD Bruselská z pasáže na Budapeš-
tianskej ulici.

-raj-

Plánované opravy
sa podarilo stihnúť

Poslanci schválili
peniaze na ďalšiu knižku

Literárna spoločnosť Pravé orechové vydá začiatkom budúceho roka knižku
s piatimi poviedkami, ktoré vzídu z rozprávania obyvateľov sídliska Ťahanovce.
Podobnú knihu majú už mestské časti Poľov i Krásna. Poslanci na tento účel
vyčlenili z rozpočtu mestskej časti 2000 eur.
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Navrhnite osobnosť z vášho
okolia na verejné ocenenie

Koľajničky pre kočiare na
schodiskách sú v rozpore

s technickou normou

Aj na Slovensku ľudia hladujú
Dokumentárne filmy, záznamy,

skúsenosti misionárov, správy z tele-
vízie a časopisov - všade sú správy
o rozdieloch v bohatstve medzi kraji-
nami. Mnohí máme informácie, ako
žijú ľudia v treťom svete - ľudia v kra-
jinách, kde vládne chudoba. Zapája-
me sa do rôznych zbierok, adoptujeme
si deti z týchto krajín, aby mohli jesť,
obliekať sa a študovať. Sama som veľ-
mi naklonená tejto forme pomoci.

Na druhej strane sa však rozširuje
môj obzor, čo sa deje vedľa mňa - v
krajine, kde žijem, v krajine, kde sa
tak často nehovorí o chudobe rodín,
kde sa holá pravda až tak nenosí.
Sama by som nikdy nepovedala, že
tesne vedľa mňa, v susedstve, či ved-
ľajšom bloku, môžu žiť ľudia, ktorí
sa nemajú tak dobre ako ja - dokonca
zažívajú naozajstný HLAD.

A napriek tomu, že táto chudoba
je skrytá a politici o nej nehovoria, je
tu stále viac prítomná.

Denne sa osobne stretávam s mat-
kami, deťmi, otcami, ktorí mi hovoria,
ako žijú. A mne sa pri niektorých
príbehoch zastavuje dych - nie z nad-
šenia - ale z obrovského smútku, ako
mnohí žijú, ako trpia, ako sú bez po-
moci štátu (ak vynechám tú nízku
dávku v hmotnej núdzi) nechaní sami

na svoju chorobu, chudobu, sociálne
vylúčenie.

Za posledný týždeň - tri nové prí-
pady, keď rodiny doslova nemajú čo
jesť. Mladý chlapec, ktorému sme za-
čali preplácať stravu, keďže niekedy
jedol len raz za deň - doniesol so
sebou spolubývajúceho z ubytovne.
Vidím aj "pozitíva" biedy - ľudia majú
totiž viac otvorené srdcia, viac vidia,
kto trpí a nenechá ich to stáť bokom.
Aj tento chlapec - podelil sa vždy
s jedlom so svojím kamošom na izbe -
keďže ten bol na tom ešte biednejšie.
Sirota - od piatich rokov v detských
domovoch. Po odchode z detského
domova nechaný sám na seba. Zháňal
si zamestnanie, býval v Domovoch na
polceste, teraz na ubytovni. Bez rodi-
čov, súrodencov, širšej pomoci rodiny.
Teplú stravu nemal už 4 roky a stravu
má raz - dva razy za deň. Na viac mu
nevyjde. Chalan, ktorý má 22 rokov
a za sebou toľko ťažkých skúseností,
koľko nemajú mnohí starí ľudia.
Zvláštne na ňom bolo, že mal celý čas
úsmev na perách, že sa neľutoval a na
moju otázku, ako vie takto fungovať,
mi odpovedal, že si už zvykol.

Isto, žalúdok si zvykne – na istý
čas - potom si to odnesie celé telo a
psychika.

Tak ako v prípade ženy, ktorá pra-
covala ako upratovačka železničných
vagónov. Robila nočné zmeny a umý-
vala celé vagóny z vonku. Keďže
nemala na jedlo, z vyčerpania a
oslabeného organizmu pri práci
odpadla. Vedúci ju prepustil - obával
sa ďalšieho pracovného úrazu. Teraz
je táto žena bez práce a hladná ešte
viac.

A nielen ona. Aj Tomáš, ktorý
robil ako maliar, zo svojej nízkej
mzdy živil celú rodinu - nezamest-
naných rodičov a troch súrodencov.
Nestačilo to na vyžitie. Nejedol a robil
- dookola. Tiež odpadol priamo pri

práci. Vedúci vedel, ako žije. Trval
na tom, že mu bude pred smenou
ukazovať jedlo. Po čase ho však
tiež prepustil. Tomáš bol oslabený,
schudnutý, nevládny. Teraz je dlhšie
bez práce - stáva sa, že neje aj celý
deň.

Je ich viac - viac, ako si myslíme
- ľudí, ktorí pravidelne nejedia, ktorí
sú denne nenasýtení. Ľudí, ktorí
chodia okolo nás. Ak im nevieme
pomôcť chlebom, nasýťme ich aspoň
dobrým slovom a priateľstvom. Nech
vedia, že nie sú sami.

Soňa Vancáková
OZ Maják nádeje

Miestne zastu-
piteľstvo i starosta
mestskej časti pri
príležitosti Dňa
mestskej časti, kto-
rý sa koná každo-
ročne v máji,
udeľujú verejné vy-
znamenania a oce-
nenia kolektívu a i
jednotlivcom, ktorí
vo významnej miere prispeli, k roz-
voju mestskej časti, či k jeho
reprezentácii a šíreniu dobrého
mena.

Možno aj vo vašom okolí býva
osobnosť, ktorá by si vzhľadom na
svoje schopnosti, talent, či nezištnú
pomoc druhým zaslúžila toto ocene-
nie.

Zašlite nám svoje
návrhy, postúpime ich
komisii miestneho za-
stupiteľstva a na zá-
klade jej uznesenia sa
dostanú Ceny mest-
skej časti a Cena sta-
rostu mestskej časti
do tých správnych
rúk.

V návrhu je po-
trebné uviesť meno osobnosti a v
krátkosti opísať v akej oblasti sa
významne prejavila, či zaslúžila.

Vaše návrhy na osobnosť mest-
skej časti očakávame do konca
januára 2014 na adrese: noviny@
tahanovce.sk alebo priamo v po-
dateľni miestneho úradu, Americká
trieda 15, Košice.

-raj-
Do redakcie sme dostali dotazy

obyvateľov, ktorí sa pýtajú, aký zmy-
sel má znefunkčnenie koľajničiek
a pojazdových pásov na schodiskách
po sídlisku. O odpoveď sme požia-
dali oddelenie výstavby a dopravy
miestneho úradu, kde sme dozvedeli:

Mestská časť Košice–Sídlisko
Ťahanovce už dlhodobo upozorňuje
vlastníkov terénnych schodísk a
vstupných schodísk do bytových
domov, že koľajničky pre detské
kočiare umiestňované na týchto
schodiskách sú v rozpore s technickou
normou. Slovenská technická norma
STN 73 4130, ktorá na Slovensku
platí od roku 1965 nepripúšťa takéto
riešenie. Podľa tejto normy má byť
pre pojazd detských kočíkov za úče-
lom prekonania výšky vybudovaná
rampa. Maximálny sklon rampy podľa
tejto normy je 10 stupňov. Je potrebné
si uvedomiť, že bežné schodiská majú
sklon od 25 do 35 stupňov. Na našom
sídlisku sú schodiská aj so sklonom do
45 stupňov. Upravovať schodiskové
ramená rôznymi doplnkovými kon-
štrukciami, akými sú napríklad
oceľové koľajničky alebo pojazdové
pásy, je neprípustné a takéto úpravy
vytvárajú riziko pádu osôb na
schodiskách a vzhľadom na tvar oce-

ľových koľajničiek zvýšené riziko
vážnych úrazov.

Riešenie tejto situácie je vo vy-
budovaní bezbariérového prístupu a
to len vybudovaním rampy, ktorá
vzhľadom na normou stanovený sklon
vyžaduje na našom sídlisku nesplni-
teľné územné požiadavky.

V takýchto prípadoch je riešením
mobilná plošina, ktorú je možné
umiestniť na schodiskové rameno,
v prípade, že toto je dostatočne ši-
roké.

Ilustračné foto

KURZ OPATROVATEĽKA
V organizácii uznávanej na celom svete

Najnižšia cena, splátky, zľavy.
Kurz: zrýchlený, denný, večerný

www.cervenykriz-ke.sk
0911 622 486, 055 622 22 05

-raj-
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Predvianočná anketa
Danica Nagyová

Milí čitatelia Ťahanovských novín, v našej ankete sme sa vás pýtali,
čo prajete sebe, svojim blízkym ale aj nášmu sídlisku a jeho obyvateľom
k blížiacim sa vianočným sviatkom a do nového roku 2014:

Martin, 24 rokov
Všetkým prajem, aby boli šťastní, aby sa im

splnili novoročné predsavzatia a keďže hrám v hu-
dobnej skupine, veľa dobrej hudby na spríjemnenie
dní všedných i sviatočných.

Zuzana, 53 rokov
Zdravie, rodinnú pohodu, prácu, čistejšiu Bu-

dapeštiansku pasáž, aby sme si udržiavali aj naďalej
dobré medziľudské vzťahy. Ohradiť detské ihrisko
na Havanskej, mládež tu popíja, ostáva tu kopa
rozbitého skla, s vnučkou musím preto chodiť na
ihrisko na Belehradskej ulici.

Katarína, 49 rokov
Sídlisko Ťahanovce milujem, pokladám ho za

svoj domov. Bývali sme na Belehradskej, potom
sme boli v zahraničí a opäť sme sa vrátili bývať na
toto sídlisko na Berlínsku ulicu. Máme ale prob-
lém, mládež tu hráva futbal, kope loptu o múry
bloku, celý čas mám lopty v okne, preto by som
navrhovala ohradiť asfaltovú plochu. Prajem si, aby
tu všetko kvitlo, na zatrávnenú plochu pod stromy

by sa mohli osadiť lavičky. Želám všetkým lásku, zdravie, pohodu.

Nebo sa sklonilo k zemi a dotklo sa človeka – spieva v jednej zo
svojich piesni gospelová skupina Atlanta. V tomto období si môžeme
opäť viac uvedomiť, že Boh nie je ďaleko, ale stojí blízko nás. Udalosť
Kristovho narodenia pred 2013 rokmi sa musí nanovo odohrať v mojom
i tvojom živote, a tak sa Božia láska rozleje do našich rodín, manžel-
stiev, vzťahov v škole, či na pracovisku. Prijať Ježiša do svojho srdca
znamená prestať myslieť len na seba a všímať si potreby tých druhých.
Vyjadrujeme to aj tým, že svojim najbližším dávame darčeky, ktoré si
nájdu pod vianočným stromčekom. No štedrým dňom sa život nekončí.
Láska nie je jednorazová záležitosť. Boží syn sa narodil a žil medzi
ľuďmi vnímajúc ich potreby, starosti, sklamania, utrpenia rôzneho
druhu a na to všetko mal stále potrebný liek. Konajme podobne aj my.
Prežime tento požehnaný čas v kruhu rodiny, kde čestné miesto v našich
srdciach bude mať novonarodený Ježiš.

Christos raždajetsja! Slavite Jeho!
o. Martin Mikula

Monika, 12 rokov
Saša, 11 rokov
Na sídlisku sa nám páči, ale je

tu veľa neprispôsobivých občanov,
ktorí robia neporiadok. Želali by
sme si nové plastové okná na našu
školu na Belehradskej ulici, cez tie
staré fučí a v triedach máme zimu.
Monika by si veľmi priala psíka, za-
tiaľ chodí venčiť kamarátovho,
pričom si všíma, že do košov na psie exkrementy sa hádže aj iný odpad
a tie neslúžia potom svojmu účelu a sú preplnené. Dievčatá apelujú na ne-
zodpovedných psičkárov, aby odpratávali neporiadok po svojich psíkoch.
Nepáčia sa im neslušné sprayerské nápisy na budovách, ihriská by sa mali
zamykať, aby ich vandali nepoškodzovali a navrhujú osadenie lavičiek na
Varšavskej ulici.

Maková piškóta z minulého storočia (dnes by sme ju mohli nazvať
aj makový koláč bez múky alebo bezgluténová maková piškóta).
Recept pochádza zo starej knihy receptov. Maková piškóta je v knihe
zaradená do hlavnej kategórie ako múčnik, lahôdka a odporúčal sa
konzumovať ako dezertový chod na obed, olovrant i na večeru pri
slávnostných príležitostiach. Doba prípravy je 30 až 60 minút.

Čo budeme potrebovať: 6 vajíčok, 18 dkg práškového cukru,
20 dkg mletého maku, štipku soli

Postup: Vajíčka rozbijeme a oddelíme žĺtky od bielkov. Žĺtky vymiešame
s 2/3 cukru. Bielka vyšľaháme zo zvyškom cukru a štipkou soli na tuhý
sneh. Do vymiešaného žĺtka s cukrom postupne pridávame mak
a potom tiež vo viacerých dávkach sneh z vaječných bielkov. Napokon
masu vylejeme na plech o rozmeroch 25 x 34 x 6 cm a pečieme na pa-
pieri pri 175° C. Či je piškóta upečená, vyskúšame dreveným špáradlom.
Dobrú chuť !

Autorka: Dr. Uršula Ambrušová,
PhD. Východoslovenské múzeum v Košiciach

Tip na vianočný zákusok

Zaujímavosti o Vianociach

Kristus medzi nami!
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Ťahanovce – fragmenty dejín
Odborný seminár s týmto náz-

vom zorganizovali 24. novembra
2013 v kultúrnom stredisku na
Budapeštianskej ulici mestské
časti Košice-Ťahanovce a Košice-
Sídlisko Ťahanovce.

Hlavným organizátorom po-
dujatia bol Anton Meteňko a
Komisia komunitného rozvoja,
kultúry a športu pri miestnom
zastupiteľstve zastúpená predsed-
níčkou Uršulou Ambrušovou za
spolupráce Východoslovenského
múzea v Košiciach. Bol venovaný

okrúhlemu výročiu vzniku obce
Ťahanovce, ktorá oslávi 750 rokov
a nadchádzajúcemu 30. výročiu
vzniku mestskej časti Košice-
Sídlisko Ťahanovce.

Podujatia sa zúčastnili staros-
tovia oboch mestských častí,
poslanci i učitelia. Náplň seminára
bola zameraná na vybrané dejinné
udalosti zviazané s územím Ťa-
hanoviec i sídliska Ťahanovce,
mesta Košice, stredného Pohorná-
dia a východného Slovenska.

Uršula Ambrušová

Vo štvrtok 24.10.2013 popoludní boli dvere kultúrneho strediska na Bu-
dapeštianskej ulici na sídlisku Ťahanovce otvorené nielen seniorom z klubu
dôchodcov, ale aj žiakom ZŠ Bruselská (p. uč. Jusková) a žiakom ZŠ
Belehradská (p. uč. Kolesárová).

Hosťom bola populárna autorka detskej literatúry Gabriela Futová
z Prešova, ktorá sa zúčastnila aj na literárnom festivale Číta celá rodina. Celé
podujatie "spískali" knihovníčky KMK Erika Zvarová a Agáta Halásová.

Seniori aj juniori, zmiešaní v troch družstvách, si zmerali sily v ši-
kovnosti, vedomostiach aj zábave. Porota hodnotila úlohy priebežne a súťa-
žiaci sa niekedy poriadne zapotili. Obecenstvo horlivo povzbudzovalo.
Priestor medzi súťažnými kolami vyplnil program v podaní žiakov zo ZŠ
Bruselská.

Nechýbala ani mini beseda s Gabrielou Futovou, ktorá všetkých zaujala
svojím vtipným a spontánnym prejavom. Autorka predstavila aj svoju naj-
novšiu knihu s názvom "Nejdem a basta".

Súčasťou podujatia bolo malé občerstvenie, autogramiáda a záverečné
obdarúvanie seniorov deťmi vlastnoručne vyrobenými darčekmi. A veru
v nejednom oku sa zaleskla aj slza dojatia.

Čo dodať na záver?
Starí, mladí, tak to chodí. Všetci sme na jednej lodi. Lodi zvanej život.

Prajme si, aby táto naša plavba bola pokojná, bezpečná a plná šťastných
okamihov. Erika Zvarová

Približne 450 dôchodcov vo veku nad 70 rokov si pred koncom roka
prišlo na miestny úrad mestskej časti prevziať poukážky v hodnote 9,90 €.
Túto tradičnú predvianočnú pozornosť mestskej časti spoluobčanom v se-
niorskom veku dôchodcovia veľmi oceňujú napriek tomu, že to nie je vysoká
čiastka. Cenia si, že na nich samospráva myslí, že sa o ich zaujíma a že je pre
ňu aj generácia, ktorá má svoj aktívny vek už dávnejšie za sebou, stále
dôležitá. -raj-

Mestská časť Košice - Síd-
lisko Ťahanovce a Združenie
žien Slovenska v Koši-
ciach pripravili 29. 11.
2013 Vianočnú ženskú
tvorivú dielňu v pries-
toroch Kultúrneho stre-
diska na Budapeštianskej
ulici. Sviatočnú atmosféru
účastníčky kreatívneho stretnutia

navodili výzdobou miest-
nosti vianočnými de-

koráciami a nechýbal
ani rozžiarený via-
nočný stromček.
Tvorivá dielňa pre
ženy i deti, ochut-

návka vianočných je-
dál i jubilejný desiaty

ročník Ťahanovských via-
nočných trhov spojený
s predajom starostov-
ského punču, ktorý sa
konal 13. decembra,
sú tradičné podujatia
mestskej časti, ktoré
každoročne sprevádza-
jú predvianočné dni na
sídlisku.

-rep-

Starkých vianočné poukážky potešili

Foto: archív MÚ

Ocenili dobrovoľných
darcov krvi

Striebornú a bronzovú Jánskeho
plaketu za viacnásobné bezpríspev-
kové darcovstvo krvi, udelenú Slo-
venským Červeným krížom, si v 19.
novembra 2013 na miestny úrad
prišli prevziať darcovia krvi z
mestskej časti Košice – Sídlisko
Ťahanovce. V roku 2013 boli oce-
nenia vo forme striebornej alebo
bronzovej plakety udelené viac ako
tridsiatke dobrovoľných darcov
krvi. Územný spolok SČK Košice

mesto udeľuje aj zlaté, diamantové
a plakety prof. Kňazovického a aj
medzi nimi sa nachádzajú rekordní
darcovia zo sídliska Ťahanovce.

Jánskeho plakety odovzdal prí-
tomným darcom starosta mestskej
časti Emil Petrvalský a Zuzana
Kravianska z ÚsSČK Košice-mesto.
Starosta hosťom poďakoval za
humanitu a nezištnosť, s ktorou
pomáhajú pacientom v ohrození
života.

-raj-

Vianočné

dekorácie
vlastnej
výroby

O troch grošoch
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Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce vo svojej kompetencii je
povinná v zmysle cestného zákona z pozície vlastníka zabezpečovať zimnú
údržbu na chodníkoch postavených z prostriedkov mestskej časti v nasle-
dovných lokalitách:

1. Schodisko medzi miestnym úradom a zdravotným strediskom
2. Dlaždicový chodník vo svahu k zastávke MHD Bruselská na Eu-

rópskej triede
3. Rampa a schody z Bukureštskej na Európsku triedu /medzi vežiakmi

Európska trieda 9 a 11/
4. Rampa Hanojská – Ázijská trieda
5. Chodník zo zastávky MHD Sofijská /pri Metre/ smerom na Sofijskú
6. Chodník bezbariérový pozdĺž Ázijskej triedy zo zastávky MHD Hanoj-

ská smerom na Havanskú
7. Chodník bezbariérový z Ázijskej triedy na Havanskú pri supermarkete

COOP
8. Plocha okolo stánku PNS, schodisko pri opornom múre parkoviska

MILA, bezbariérová rampa Budapeštianska – Americká trieda
9. Chodník Aténska k zastávke MHD na Americkej triede pod lávkou
10. Chodník Čínska k zastávke MHD Belehradská na Ázijskej triede
11. Rampa pri zastávke MHD Belehradská, chodník za vežiakmi Juhoslo-

vanská 5-7
12. Rampa a chodník v trávniku Havanská 1-2
13. Schody a chodník pri garážach na Bukureštskej
14. Bezbariérový prechod pri gréckokatolíckom kostole – kaplnke cez

Európsku triedu

15. Vjazdy na parkoviská Ázijská trieda /medzi Hanojskou a Pekinskou/
16. Vjazd na parkovisko Čínska /pri Olympii/
17. Aténska 11 – 12 – chodník cez trávnik
18. Bezbariérové prepojenie Čínskej ulice s Ázijskou triedou /pri Lagune

a vodojeme/
19. Schody od pasáže na Budapeštianskej do parku a chodník cez park
20. Bezbariérová rampa a schody Aténska /prístup z Aténskej na zastávku

MHD na Americkej triede/
21. Chodník na Belehradskej ulici /prístup z Ázijskej triedy k supermar-

ketu COOP/
22. Chodník a schody pri štítovej stene Budapeštianska 32 a 34
23. Prístupový chodník k ZŠ Bruselská /z Aténskej/ a schody smerom

k Bruselskej 16
24. Rampa Juhoslovanská /za bytovým domom Varšavská 17,18/

Mestská časť príslušnú zimnú údržbu bude vykonávať v uvedených
prípadoch 1 – 24 vlastnými kapacitami, kapacitami ÚOZ a v prípade
potreby inými cudzími dohodnutými kapacitami.

Vzhľadom na mieru využívania uvedených peších ťahov je nástup
kapacít na odstránenie prekážok v schodnosti potrebný ihneď.

Súčasťou tohto usmernenia sú snímky z ortofotomapy s vyznačenými
úsekmi a situácia v mierke 1:2000 s vyznačením lokalít číslami oranžovou
farbou.

Odd. výstavby a dopravy MÚ

Skúsenosti s výstavbou ihriska pre dospelých s lezeckou stenou,
či posilňovacími strojmi majú už niektoré mestské časti v Košiciach. Jedno
z nich nedávno otvorili v mestskej časti Juh s veľmi pozitívnym výsled-
kom. Ihrisko pre dospelých by sme mohli inak nazvať aj posilňovňou
v prírode. Ponúka posilňovacie prvky pre fitnes, horolezeckú stenu. laná,
lavičky a mnoho iných možností fyzickej aktivity na čerstvom vzduchu.
Je vhodné nielen pre dospelých, ale aj pre staršiu mládež, ktorá určite uvíta
možnosti trávenia voľného času zmysluplnejšie ako len posedávaním pred
vchodom do domu.

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce vybrala pre vybudovanie
takého ihriska dve lokality. O konečnom výbere lokality môžete rozhod-
núť aj vy, ak sa zapojíte do našej ankety.

Do úvahy prichádzajú voľné plochy :
1. Asfaltová plocha medzi Budapeštianskou a Berlínskou ulicu (bližšie

k Budapeštianskej ulici)
2. Okrajová plocha medzi Budapeštianskou a Sofijskou ulicou – vedľa

materskej školy Budapeštianska 1.
Obe plochy sú znázornené

na priloženej mapke a fo-
tografiách.

Svoj názor na výber lo-
kality nám zašlite na adresu
noviny@tahanovce.sk alebo
prostredníctvom verejnej dis-

kusie na stránke mestskej časti
www.tahanovce.net, prípad-
ne osobne na miestnom úrade
mestskej časti, oddelení výs-
tavby a dopravy.

Janka Rajňáková

Zimná údržba 2013/2014 – usmernenie

Prevádzkové hodiny zberných dvorov
počas sviatkov od 23.12.2013 - 7.1.2014

Chceli by ste ihrisko
pre dospelých?

Sofijská ulica

Berlínska ulica



ŤAHANOVSKÉ NOVINY
December/2013SAMOSPRÁVA7

Investície v roku 2014

Hodinu občianskej náuky
si šiestaci zo Základnej školy
Belehradská pod vedením pani
učiteľky Hamplovej spestrili
v prvý decembrový týždeň malou
exkurziou do priestorov miest-
neho úradu.

S princípmi fungovania
samosprávy a s informáciami
o mestskej časti ich zoznámil
rovno starosta mestskej časti
oblečený v slávnostnom talári.

Svoj slávnostný oblek, ako
aj ostatné symboly mestskej časti
štatutár deťom predstavil v za-
sadacej miestnosti, kde sa stretá-
vajú poslanci spravidla štyri
až päťkrát do roka, aby ako zás-
tupcovia občanov mestskej časti
rozhodovali o dôležitých otáz-
kach.

-raj-

Šiestaci na miestnom úrade

-raj-
Posledné tohtoročné riadne zasadnutie poslancov miestneho zastupiteľstva
je naplánované na 18. decembra. Ústredným bodom programu zasadnu-
tia je prerokovanie rozpočtu na budúci rok. Návrh tohto základného doku-
mentu mestskej časti je už zverejnený na webovom sídle mestskej časti.
Prostredníctvom našich novín vás chceme oboznámiť s akciami inves-
tičného charakteru, ktoré by sa mali v budúcom roku zrealizovať:

Výstavba chodníka na Juhoslovanskej /chodník pred vežovými
domami Juhoslovanská 1,3 s pokračovaním k chodníku na úrovni
Varšavská 16/
Zámer: Odstránenie kolízneho úseku v súbehu automobilovej premávky
a pohybu chodcov
Hodnota investície: 19 tis. Eur

Výstavba parkoviska na Maďarskej ulici
Zámer: Zmiernenie dopadu deficitu parkovacích miest na sídlisku /výs-
tavba parkoviska o kapacite 17 miest/ a pohybu vozidiel v predmetnej
lokalite
Hodnota investície: 32 tis. Eur

Úprava križovatky Maďarská
Zámer: Zjednosmernenie dopravy na Maďarskej ulici
Hodnota investície: 10 tis. Eur

Bežná údržba verejnej zelene
Zámer: Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene
Hodnota investície: 5 tis. Eur

Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov
Zámer: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti - opravy
a údržba terénnych schodísk, oporných múrov, zábradlí, rigolov, vpustí,
erozívnych území, prístreškov MHD, zariadení detských ihrísk, parkov
a športovísk
Hodnota investície: 10 tis. Eur

Fitnes ihrisko pre dospelých
Zámer: Vytvorenie kvalitnejšieho a atraktívnejšieho prostredia pre
voľnočasové aktivity obyvateľov mestskej časti - výstavba oplotenej
plochy s rozmiestnenými vonkajšími prvkami pre fitnes
Hodnota investície: 35 tis. Eur

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zverejnil nedávno
rebríček základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií. Hod-
notenie bolo pre každý typ školy osobitné, do úvahy sa brali výsledky
za ostatné štyri roky. Pri ZŠ šlo o Testovanie 9 a mimoriadne výsledky
žiakov.

V prvej polovici najlepšie hodnotených škôl sa ocitli aj dve zá-
kladné školy na sídlisku Ťahanovce – ZŠ Bruselská 18, ktorá sa v re-
bríčku umiestnila na 212. mieste, a ZŠ Belehradská na 376. mieste.

Zdroj: Sme

Základné školy na sídlisku patria
k tým lepším na Slovensku
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Vaše postrehy
Zaujímavo zachytil svojím fotoaparátom jeden z obyvateľov mestskej
časti premenu nevyužitej plochy na konci Bruselskej ulice na parko-
visko pre približne dvanásť vozidiel. Úprava plochy tvárnicami je re-
latívne lacné riešenie, ktoré pri súčasnom deficite parkovacích miest
na sídlisku obyvateľov určite potešilo.
Fotografie nám do redakcie zaslal pán Štefan Cmorjak.

-raj-


