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Miestne zastupiteľstvo
rozhodovalo o rozpočte

Na decembrovom zasadnutí MZ bol
hlavnou témou rozpočet.

V rómskych osadách radia
asistenti zdravia  

Ich úlohou je pomáhať starostom,  
lekárom, školám pri práci s Rómami.

Športový rok 2016 štartuje
Memoriálom M. Bozogáňa 
Pozývame Vás na jedinečné
športové podujatie 23.1.201632 8

ČARO VIANOC
VIANOCE - hrejivý pocit radosti zo stretnutí s rodinou, so

svoji mi blízkymi. Teplo, neha, láska... Nastal čas, kedy tieto
najvzácnejšie city ožívajú, aby aj v dušiach ľahostajných pre-
budili zvyšky dobra, ktoré z rôznych dôvodov skrývajú...

Vianočný čas najviac uchváti srdcia detí. Prekvapenie - čisté
a neskalené - vpečatí drobným tváram onen výraz, za ktorý by
dospelí zaplatili pokladmi sveta. Rozžiarený stromček, sladké
koláčiky, v balíčku bábika, či autíčko - to sú najčastejšie detské
spomienky na Vianoce. Načo siahať hlboko do vreciek, načo
míňať, pýšiť sa trblietavými odleskami drahokamu? Tajomstvo
Vianoc prebýva vo voňavom ihličí, šíri sa s arómou škorice,
vanilky... a samotný darček nie je odrazom hrúbky našej peňa -
ženky, ale hĺbky nášho srdca. Obdarúvame tých, pre ktorých stojí
za to žiť. Obdarúvame ich úsmevom a objatím.

Milí Ťahanovčania, nech sú pre vás aj tohtoročné Vianoce
naplnené spokojnosťou z prítomnosti blízkych, plné lásky
k ľuďom, nech sú štedré, šťastné a veselé!

Redakcia

Novinka: Pás na chudnutie v Expreske Ťahanovce.



Na decembrovom zasadnutí miestneho
zastupiteľstva sa schvaľoval rozpočet.

Posledné tohtoročné miestne zastupiteľstvo sa zišlo 16. de-
cembra. Na programe bol predovšetkým programový rozpočet
na rok 2016 - 2018, Program rozvoja mesta Košice na roky 2015
- 2020 s výhľadom do roku 2025, prerokovanie odmien volených
orgánov za 3. štvrťrok 2015 v zmysle Poriadku odmeňovania
volených orgánov mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce,
harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva a jeho
odborných poradných orgánov na 1. polrok 2016, harmonogram
poslanec kých dní na 1. polrok 2016, likvidácia odpísaného
a nepotrebného majetku mestskej časti.

Programový rozpočet
Pri tvorbe návrhu programového rozpočtu 2016 mestská časť vy-

chádza zo súčasne platného rozpočtu mestskej časti, mesta Košice,
ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Košice. Hlavný
zdroj príjmov rozpočtu na rok 2016 je príjem z podielových daní.
Navrhovaný je vo výške príjmov roku 2014, záväzným sa stane po
schválení rozpočtu mesta Košice. V prípade schválenia odlišnej
sumy sa uvedené bude riešiť rozpočtovým opatrením.

Celkové príjmy sa predpokladajú vo výške 656 669 €, celkové vý-
davky 718 658 €, rezervný fond 73 000 €. Podrobný rozpočet
nájdete na webovom sídle mestskej časti www.tahanovce.net,
v sekcii mestská časť.

Harmonogram zasadnutí MZ
V 1. polroku 2016 sa miestne zastupiteľstvo zíde dvakrát.

Prvýkrát 16. marca a druhý raz 15. júna. Miestna rada zasadne
9. marca a 8. júna a odborné komisie sa stretnú 29.2. - 4.3.2016
a 30.5. - 3.6.2015.

Poslanecké dni
13. januára - Bereš Štefan 13. apríla - Bereš Štefan

20. januára - Borovská Mária 20. apríla - Borovská Mária

27. januára - Bozogáň Peter 27. apríla - Bozogáň Peter

3. februára - Drotár Milan 4. mája - Drotár Milan

10. februára - Figeľ Jozef 11. mája - Figeľ Jozef

17. februára - Horváthová Mária 18. mája - Horváthová Mária

24. februára - Ihnát Miloš 25. mája - Ihnát Miloš

2. marca - Janitor Miroslav 1. júna - Janitor Miroslav

9. marca - Kozáková Ľubica 8. júna - Kozáková Ľubica

23. marca - Olexa Ladislav 22. júna - Olexa Ladislav

30. marca - Slivenská Zuzana 29. júna - Slivenská Zuzana

6. apríla - Ambrušová Uršula

Súťažíme o titul „Najaktívnejšia mestská
časť Európskeho mesta športu 2016”

Košice aj cez titul Európske mesto športu 2016 majú za cieľ
prilákať k športovaniu čo najviac obyvateľov všetkých generácií,
ale aj návštevníkov. Zaujímavými aktivitami chce mesto osloviť
aj ľudí, ktorí doteraz nešportovali. Ako informoval primátor
mesta, nebude zabúdať ani na sociálne odkázaných, hendikepo-
vaných a seniorov. „Už pri ohlásení kandidatúry začalo mesto
dostávať ponuky od zväzov a medzinárodných asociácií na orga-
nizáciu športových podujatí, čo prinesie Košičanom nielen špor-
tový zážitok, motiváciu mládeže k cieľavedomej športovej aktivite,
ale aj ekonomický efekt“, povedal primátor Raši.

Mesto chce investovať viac peňazí ako dosiaľ aj do infraštruk-
túry, opraviť školské športoviská a areály, vystavať nové, mo -
de rné športové zariadenia. Mesto má novú Koncepciu rozvoja
športu na roky 2015 - 2020. „Každý rok máme v pláne postaviť
minimálne jedno veľké športové zariadenie“, povedal Raši.
Uviedol napríklad letné kúpalisko a plaváreň ČH, modernú fut-
balovú arénu, národné tenisové centrum, športové centrum pre
hendikepovaných, šesť atletických oválov, exteriérové fitnescen-
trá, vodný kanál, multifunkčnú halu či desiatky kilometrov
cy klistických trás. Súčasťou aktivít v rámci EMŠ 2016 je aj súťaž,
ktorú vyhlásilo mesto pre mestské časti „O najaktívnejšiu mestskú
časť Európskeho mesta športu 2016“. 

Sídlisko Ťahanovce medzi prvými v Košiciach deklarovalo záu-
jem zúčastniť sa tejto súťaže a uhrať čo najlepší výsledok. Víťaz
súťaže totiž získa od mesta 15 tisíc €, druhý v poradí 10 tis. €
a tretí 5 tis. €. V utorok 15. decembra 2015 starosta mestskej časti
slávnostne odovzdal primátorovi dokument, ktorým sa naša
mestská časť o titul najaktívnejšej mestskej časti uchádza.
Verme, že sa nám podarí získať jednu z týchto atraktívnych cien

-red-
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Mesiac úcty k starším
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším privítal na Miestnom

úrade mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce starosta
mestskej časti starkých, ktorí v tomto roku oslávili okrúhle ju-
bileum (75 a viac rokov). 

Na stretnutí sa zúčastnila aj poslankyňa miestneho zastu -
piteľstva Mgr. Mária Horváthová, ktorá priviedla k hosťom deti
zo ZŠ Belehradská s prekrásnym kultúrnym programom
a vlastnoručne vyrobenými darčekmi. 

Všetkým oslávencom, ktorí sa v tomto roku dožívajú okrúh-
leho jubilea, želáme pevné zdravie, pokoj, lásku a veľa radosti
v kruhu svojich naj bližších.

-raj-

V novembri začalo platiť niekoľko nových
zákonov a predpisov

Penzistom doplatia minimálny dôchodok, zvýši sa suma, ktorú
vám musia ponechať v prípade exekúcie, ľudia so zdravotným
postihnutím siahnu v bratislavskej MHD hlbšie do vrecka.
A prilby na zjazdovkách pre deti do 15 rokov budú povinné.

1. Minimálny dôchodok
V novembri dostanú seniori minimálny dôchodok. Sociálna
poisťovňa im koncom októbra poslala posledné rozhodnutia
o zvýšení dôchodku na minimálny. Zákon zavádzajúci mini -
málny dôchodok platí od 1. júla.
Preto penzisti s najnižšími dôchodkami, ktorí splnili podmienky,
dostanú v novembri okrem riadneho starobného či invalidného
dôchodku aj doplatok za predchádzajúce štyri mesiace. Dô-
chodca nesmie dostať menej ako 269,50 eura.

2. Menej pre exekútorov
Ak vám exekútor siahol pre dlhy na účet, kam vám chodí výplata,
ostane vám viac peňazí. Vláda od 1. novembra zvýšila sumu,
ktorá nepodlieha exekúcii, z doterajších 60 na rovných 100
percent životného minima. Exekútor teda musí nechať dlžníkovi
198,09 eura.

3. Drahšie cestovné pre postihnutých
Cestujúci s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP) budú
v mestskej doprave v Bratislave od 1. novembra platiť. Nárok
na zľavu 90 percent budú mať len ľudia s preukazom ZŤP
a trvalým bydliskom v Bratislave. Ostatní zaplatia plnú sumu.

4. Výpisy na pošte
Od 1. novembra nebudú prokuratúry vydávať výpisy a odpisy
z registra trestov. Vybavíte si ich na 600 vybraných pobočkách
Slovenskej pošty po celom Slovensku. Výnimkou bude len pra-
covisko Registra trestov Generálnej prokuratúry na Kvetnej ulici
v Bratislave.

5. Povinná prilba na svahoch
Lyžiari a snoubordisti mladší ako 15 rokov budú na zjazdovke
od 15. novembra povinne nosiť ochrannú prilbu. Túto povinnosť
zavádza novela zákona o Horskej záchrannej službe.

Zdroj: Plus jeden deň
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Krst knihy
V stredu 18.11.2015 zorganizovalo Združenie žien Slovenska

Košice a starosta mestskej Košice-Sídlisko Ťahanovce JUDr. Cyril
Betuš v kultúrnom stredisku mestskej časti stretnutie žien so
spisovateľkou Tinou Van der Holland, ktorá predstavila verej -
nosti svoju novú knihu Kronika sendvičovej ženy. 

Autorka v spoločnosti čitateliek zo sídliska Ťahanovce uvá -
dzala svoj román už po druhý raz. Zaujímavá prezentácia knihy
oživená prednesom úryvku sa stretla s veľmi pozitívnym
ohlasom. 

V závere príjemného stretnutia starosta pokrstil knihu červeným
vínom so želaním veľa zdravia a úspechov autorke.

-raj-

Cenu Košického samosprávneho kraja
získali aj Ťahanovčania

Na slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov KSK
v Štátnom divadle v Košiciach odovzdal 27. novembra 2015
predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa naj -
vyššie ocenenia regionálnej samosprávy pätnástim jednotlivcom
a siedmim kolektívom. Medzi ocenenými boli aj obyvatelia
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Cenu predsedu KSK
prevzali Jozef Bomba - reprezentant SR v naturálnej kulturistike
a Mária Kavečanská - vedúca oddelenia školstva Magistrátu
mesta Košice. Plaketu predsedu KSK prevzala Uršula Ambrušová
- historička. Blahoželáme všetkým oceneným a želáme veľa
úspechov v ich ďalšej prospešnej práci.

-bet-



Pribudlo ihrisko na Pekinskej ulici
Vo štvrtok 8. októbra 2015 odovzdal starosta mestskej časti

Košice-Sídlisko Ťahanovce našim deťom do prevádzky ďalšie nové
detské ihrisko - dvorový priestor Pekinskej ulice. Vo chvíli, kedy
zhotoviteľ otvoril bránu ihriska, bol priestor s hracími prvkami,
lavičkami a upraveným okolím plný detí. Vyskúšali si ho škôlkári
z neďalekej materskej školy. 

Je tam kombinovaná dvojhojdačka, vláčik s tunelom na podlie -
zanie, kolotoč alebo domček s tabuľou na kreslenie a pre rodičov lavičky.
Ihrisko je oplotené a vybavené mäkkými dopadovými plochami.
Výstavba, vrátane odstránenia starého, stála vyše 12 tisíc eur.

Veríme, že sa potešia aj mamičky s malými deťmi z blízkeho
okolia Pekinskej ulice.

-raj-
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Čo by Vašej práci s Rómami z Demetra najviac pomohlo? 
Kde vidíte potenciál?

Keďže je v lokalite 50 - 60 % - ná zamestnanosť a je vidieť, že rodičia
sa snažia v rámci svojich možností uživiť svoje rodiny, veľmi
by pomohlo, keby sme tu mali vlastné komunitné centrum - priestor,
kam by mohli kedykoľvek zájsť po radu, kde by sme mohli deti, ktoré
nenavštevujú materskú školu, zamestnať, vychovávať ich tak,
aby sa v budúcnosti mohli ľahšie integrovať medzi väčšinové
obyvateľstvo. Tam, kde komunitné centrum majú, je práca s ľuďmi
ľahšia a efektívnejšia. Verím, že sa nám podarí takýto priestor nájsť.

Ako sa Vaše pôsobenie v rómskej osade vyhodnocuje?
Stretávame sa na pravidelných koordinačných poradách, kde si

vymieňame informácie a skúsenosti, máme denníky, kde zazna-
menávame svoju aktivitu a koordinátori nám radia, ako postupovať.
Ak je treba, pomáhame si navzájom pri riešení konkrétnych pro -
blémov klientov.

Ako dlho tento projekt potrvá?
Projekt je vypracovaný na 3 roky s predpokladaným predĺžením

o ďalšie štyri roky. Verím, že sa nám dovtedy podarí vybudovať
dostatočné zázemie na to, aby asistenti osvety zdravia mohli v pro -
blémových lokalitách fungovať nastálo.

-Janka Rajňáková-

V rómskych osadách radia asistenti osvety
zdravia

Projekt, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho so-
ciálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia, prináša do rizikových rómskych osád na
Slovensku pomoc zosobnenú asistentmi osvety zdravia.

Mesto Košice má tiež niekoľko lokalít, v ktorých žije rómska
komunita v nevyhovujúcich hygienických, zdravotných a sociál-
nych podmienkach. Patrí k nim aj osada Na Demetri v mestskej
časti Košice - Sídlisko Ťahanovce. 

Asistentka osvety zdravia Bc. Karin Deáková pracuje s miest-
nymi obyvateľmi už od septembra tohto roku. Útla mladá žienka
s úsmevom na perách porozprávala o svojej práci v komunite,
ktorú má na starosti.

„Ľudia na Demetri sa na moju návštevu každý deň tešia. Za tých
pár týždňov, či mesiacov, čo s nimi pracujem, som sa s nimi bližšie
zoznámila, zistila som, v akých pomeroch žijú a ktoré záležitosti sú
pre nich najakútnejšie. Rómovia na Demetri majú veľa problémov,
ktoré ja nemám v kompetencii riešiť, ale snažím sa byť čo naj -
užitočnejšia v oblasti, ktorá sa týka zdravia, hygieny a životného
prostredia.“

V čom spočíva Vaša úloha? 

Našou úlohou je pomáhať starostom, lekárom, zdravotníckym
zariadeniam a školám pri práci s Rómami v rizikových lokalitách,
robíme zdravotnú a sexuálnu osvetu, pozývame na preventívne
prehliadky a očkovania, meriame tlak alebo teplotu, pomáhame pri
vybavovaní preukazov poistenca. Sprevádzame klientov k lekárovi,
pomáhame im v komunikácii s lekárom, hlavne pediatrom. Naša
pani doktorka, ku ktorej deti z Demetra spádovo patria, si túto
spoluprácu veľmi pochvaľuje.

Čo potrebuje asistent osvety zdravia k vykonávaniu tejto
terénnej práce?

Mal by bývať v lokalite alebo blízko nej, pretože naša práca
niekedy presahuje bežný pracovný čas, na aký sme zvyknutí z iných
zamestnaní. Klienta je niekedy treba navštíviť v rôznom dennom
čase. Dôležité sú skúsenosti z práce s Rómami, musíme byť aj dobrí
komunikátori a psychológovia, pretože potrebujeme, aby nám ľudia
dôverovali. Často sme svedkami rôznych situácií, ktoré sa nás aj
o sobne dotýkajú, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú detí.

Aká je spolupráca s Vami zo strany samosprávy?
Nie všetci kolegovia, ktorí sú v tejto pozícii, sa môžu pochváliť

ústretovosťou zo strany samosprávy. Moja osobná skúsenosť je
veľmi pozitívna. Pán starosta nás veľmi milo prijal, vypočul si in-
formácie, ktoré sme mu o našej práci predstavili a prisľúbil pomoc
v rámci možností, ktoré mestská časť má. Verím, že podobnú
skúsenosť budem mať aj zo strany mesta Košice.
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Základná škola Bruselská oslávila
dvadsiatku

V piatok 4. decembra 2015 sa v telocvični  Základnej školy na
Bruselskej ulici konala slávnostná akadémia pri príležitosti
osláv 20. výročia existencie školy. Bol to večer plný neza -
budnuteľných spomienok, emócií, úžasných slov, my šlienok,
umocnený prekrásnym programom žiakov a učiteľov, ktorý bol
hodný priameho prenosu v televízii. Poďakovanie od vedenia
samosprávy patrí všetkým učiteľom, zamestnancom, členom
školskej samosprávy, ako aj rodičom detí, ktoré počas uply -
nulých dvadsiatich rokov v tejto škole pôsobili. 

Prajeme Základnej škole na Bruselskej ulici do ďalších rokov
veľa úspechov, aby sa jej darilo pokračovať v tom všetkom,
čo odznelo v prejave súčasného riaditeľa pána Mgr. Štefana
Fabiana.

-bet-

Na Americkej triede pribudol 
supermarket FRESH

Od začiatku decembra môžu Ťahanovčania nakupovať aj
v novootvorenej predajni potravín Fresh na Americkej triede,
hneď vedľa DM drogérie. Je to v poradí už dvadsiata tretia
predajňa spoločnosti Labaš, ktorú v Košiciach otvorili. 

„Nielen, že sa snažíme robiť najkrajšie predajne, v ktorých sa
ľudia cítia príjemne, ale ponúkame im aj široký a kvalitný sorti-
ment,“ hovorí výkonný riaditeľ firmy Labaš Jaroslav Fotul, ktorý
verí, že zákazníci ocenia aj veľké parkovisko pred obchodom,
otvoreným 7 dní v týždni od 7. do 21. hod..

Kvalitný tovar
„Zakladáme si napríklad na tradičných slovenských dodá  va te -

ľoch, čerstvom pečive, ovocí a zelenine a sme lídrom v sortimente
biopotravín. Ani v novom obchode nechýba naša jedinečná
predajňa tlače a tabaku,“ opisuje Jaroslav Fotul.

Výnimoční sa usilujú byť aj v zlepšovaní kvality predávaných
potravín, a to tak, že podnety zákazníkov i zamestnancov
k zloženiu jednotlivých produktov tlmočia svojim dodávateľom.

Nové pracovné miesta
Nový Fresh na Ťahanovciach znamená aj pracovné miesta pre

30 ľudí. Zamestnanci sú najmä zo sídliska, z obce Ťahanovce,
či zo susednej Furče.
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MŠ Juhoslovanská hostila učiteľov z EÚ
Starosta mestskej časti JUDr. Cyril Betuš v sprievode svojho

zástupcu Ing. Emila Petrvalského prijal hostí pod vedením riaditeľky
hostiteľskej školy MŠ Juhoslovanská Ing. Marcely Šterbákovej, ktorí
navštívili Košice v rámci aktivity programu ERAZMUS plus Strate-
gické partnerstvá 2015 For Learners Around the Globe. V zasadacej
miestnosti miestneho úradu predstavil účastníčkam projektu
mestskú časť Košice-Sídlisko Ťahanovce, fungovanie našej samo-
správy a kultúrno-spoločenský a športový život obyvateľov sídliska.
Súčasťou prijatia bola aj prezentácia výstavy ručných prác našich
obyvateľov, ktorú pripravilo Združenie žien Slovenska Košice.
Cieľom stretnutí učiteľov šiestich škôl z krajín EÚ - Slovenska,
Francúzska, Talianska, Bulharska, Veľkej Británie a Poľska je
spoznať navštívenú krajinu, folklór a tradície hostiteľskej školy,
prezentácia vzdelávacieho systému hostiteľskej krajiny a vzájomná
výmena skúseností.

-raj-

• 23. novembra 2015 starosta mestskej časti privítal na Miestnom
úrade MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce Radoslava Drába z o.z.
Úsmev ako dar - Spoločnosť priateľov detí z detských domovov.
Starosta odovzda hosťovi výťažok z Vianočného punču z roku
2014 od obyvateľov našej MČ vo výške 128,60 EUR, ktorý bude
použitý občianskym združením na charitatívne účely.

•18. novembra 2015 navštívili našu mestskú časť študenti
Fakulty umenia Ostravskej univerzity v Ostrave - Ateliér Tvúrčí
fotografie - Barbora Cicoňová, Renáta Kratochvílová, Boris Hubáč,
Michaela Drozdová a nám už známy fotograf Imrich Veber. Štu-
dentov prijal aj starosta mestskej časti JUDr. Cyril Betuš, pred-
stavil im sídlisko Ťahanovce, zoznámil ich s projektmi a plánovaným
rozvojom. Mladí ľudia z Ostravy prisľúbili, že nás o rok opäť navštívia.

•18. novembra 2015 rokoval starosta mestskej časti aj s riaditeľom
občianskeho združenia Feman Košice, Ing. Eduardom Burašom
vo veci zorganizovania Dňa Ukrajinskej kultúry v Košiciach v mesiaci
apríl 2016 s vystúpeniami ukrajinských detí aj v našej MČ.

•14. novembra 2015 na požiadanie starostu MČ sa uskutočnila
opakovaná akcia zameraná na plašenie, vyháňanie a prípadný
odstrel diviakov z okrajových častí bytovej zóny sídliska.
Poľovníci z poľovníckeho združenia Lovena za asistencie policaj -
ných zložiek vyháňali diviaky z nepoľovného revíru pomocou
petárd a psov. Už v poľovnom revíri sa podarilo znížiť počet
diviačej zveri odstrelom o 7 kusov. V prípade opätovného výskytu
diviakov v blízkosti bytových domov sídliska sa budú podobné
akcie opakovať i naďalej.

•13. novembra 2015 privítal starosta mestskej časti na miestnom
úrade predsedníčku miestneho odboru Matice slovenskej JUDr.
Andreju Takáčovú. Cieľom spoločného stretnutia bolo dohodnúť
formy spolupráce v prostredí našej mestskej časti.

•12. novembra 2015 sa uskutočnilo na Miestnom úrade mestskej
časti Košice-Sídlisko Ťahanovce pracovné rokovanie vo veci prípravy
projektu „Šport a zdravie” - pohybová príprava žiakov 1. stupňa
v prítomnosti riaditeľov našich základných škôl, Mgr. Ivana Šuleka
z Magistrátu mesta Košice a športového trénera PaedDr. Ondreja
Vilnera.

-raj-

Maják nádeje a pracovná terapia
na tvorivých dielňach

OZ Maják nádeje poskytuje všestrannú pomoc pre viacpočetné
rodiny v núdzi, vdovy s deťmi a osamelé matky s deťmi. Jednou z
pravidelných aktivít sú tvorivé dielne, ktoré Maják nádeje ponúka
matkám 3 x v týždni. Dielne vedú dobrovoľníčky - tri sú zo sídliska 
Ťahanovce. Jednotlivé tvorivé dielne sú zamerané na výrobu
rôznych ručných výrobkov - náhrdelníkov, šitie levanduľových
výrobkov, alebo kuchynských rukavíc. Výrobky sú následne ponú -
kané za dobrovoľný príspevok. Výťažok z predaja putuje do rodín
vo forme stravných lístkov, preplácania liekov, nájomného atď. 

Cieľom tvorivých dielní je vzájomná výmena skúseností,
rozšírenie kontaktov, zvýšenie sebaistoty a skvalitňovanie zru -
čností. Sociálne odkázané rodiny potrebujú okrem materiálnej
pomoci aj prijatie a ľudský prístup. Vytvorenie atmosféry dôvery
a osobná účasť na potrebách každej osamelej mamky, pomohli
vytvoriť spoločenstvo, do ktorého všetci prichádzajú s radosťou.
Materiál na dielne získavame z projektov. Tentokrát nás podpo-
rila nadácia Pontis v spolupráci s nadáciou TESCO.

Vyjadrenia žien zúčastňujúcich sa na tvorivých dielňach hovoria
za všetko: 

1) „Teším sa na stretnutia s milými ľuďmi, na pohodu a relax, mám
z toho dobrý pocit - pociťujem radosť na tele i duši, zabudnem na starosti.“ 
2) „Potrebujem pomoc, preto tu chodím, napriek tomu tu chodím rada.
Problém je v tom, že som slobodná matka a všetko musím zvládať sama.“
3) „Cítim sa tu dobre, zabúdam na svoje starosti a problémy. Teším
sa na kolektív a to, čo sa tu naučím, využívam aj doma.“ 
4) „Spoznávam nových ľudí, máme na seba kontakty, pomáhame si
navzájom, podelíme sa. Rada pomôžem, keď je to v mojich silách.“

Účasť na tvorivých dielňach je pre osamelé matky v núdzi určitou
integráciou do spoločenstva a prináša pozitívne hodnoty do ich
životov. Stojí za to venovať svoj čas pre tých, ktorí to potrebujú.

-Soňa Vancáková-

Vzácna návšteva z Brazílie
Vo štvrtok 19. novembra 2015 navštívila mestskú časť

veľvyslankyňa Brazílskej federatívnej republiky pani Susan
Kleebank v sprievode bývalého prezidenta Slovenskej republiky
Rudolfa Schustera. Vzácnu návštevu privítal na miestnom úrade
starosta mestskej časti a vedenie miestneho úradu.

-raj-
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Tenisová liga má svojich tohtoročných
víťazov

Vyhodnotenie 1. a 2. tenisovej ligy v mestskej časti Košice-
Sídlisko Ťahanovce za rok 2015 sa uskutočnilo v piatok 6.11.2015,
kedy z rúk zástupcu starostu mestskej časti Ing. Emila Petrvalského
a poslanca miestneho zastupiteľstva Miroslava Janitora prevzali
víťazi ocenenia.

Výsledky:

1. liga 
1. miesto - Matúš Záhoranský 
2. miesto - Kristián Kováč
3. miesto - Peter Čulka

2. liga
1. miesto - Miroslav Lemešáni
2. miesto - Jaroslav Koka
3. miesto - Karol Jecko

Tenisovým talentom ročníka 2015 sa stal Branislav Lemešáni.
Víťazom blahoželáme a poďakovanie patrí za celoročnú prácu
organizátorovi ligy, ktorým bol poslanec Miroslav Janitor.

-bet-

Old Boys Ťahanovce bilancovali
Poslednú novembrovú sobotu sa konala výročná schôdza

občianskeho združenia Old Boys Ťahanovce (OZ OBT), na ktorej
bola vyhodnotená činnosť futbalového klubu za rok 2015. 

Mužstvo OBT odohralo celkove 24 zápasov, z ktorých 17 vyhralo,
pričom 3 zápasy hralo so zahraničnými mužstvami - FC Čáslav
(Česká republika), Wandex Kft Vilmány (Maďarsko), OB Haczow
(Poľsko) a zúčastnilo sa troch medzinárodných futbalových turna-
jov. Jeden z nich vyhralo.

Okrem futbalových zápasov sa v termíne 27. - 29.11.2015
zrealizoval kultúrno-spoločenský pobyt spojený s relaxáciou v hoteli
Belvedere v Zakopanom (Poľsko), ktorého sa zúčastnili futbalisti
OBT spolu s manželkami. Súčasťou pobytu v zasneženom prostredí
pod tatranským masívom Giewont bola nielen účasť na vedomost-
nom kvíze o histórii Poľska, módna prehliadka poľských návrhárov,
prehliadka múzea voskových figurín, ale aj športové súťaže
(bowling, biliard, squash) a svoje umenie účastníci preukázali aj
na tanečnom parkete. 

Zo športových súťaží najviac zaujalo kopanie penált dievčat na
presnosť, v ktorom zvíťazila p. Tažejová. Niektorí účastníci využili
aj možnosť odviezť sa konským záprahom na saniach do lyžiarskeho
areálu, kde dominovali skokanské mostíky.

V závere schôdze bol za predsedu športovo-technického výboru
OZ OBT zvolený p. Človečko a na návrh p. Rozmanovej boli
rozšírené stanovy OZ tak, aby sa mohli ešte kvalitnejšie realizovať
aktivity OZ. V prijatom harmonograme činnosti na rok 2016 je
nosným bodom ďalší ročník medzinárodného futbalového turnaja
hráčov nad 40 rokov OLD BOYS Cup 2016, ktorý rozšíri aktivity
mesta Košice na budúci rok, keď Košice budú mať titul Európske
hlavné mesto športu.

Martin Bosák
OZ Old Boys Ťahanovce

Spomienka na Arpáda Kováča
23. novembra sme sa rozlúčili na verejnom cintoríne

v Košiciach s novinárom, fotografom a hlavne s dobrým
priateľom Arpádom Kováčom, obyvateľom mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce. 

Arpád bol vždy dobre naladený, sršal z neho neopakova -
teľný humor, figliarstvo a veselosť. 

S veľkou ľútosťou sme prijali správu, že ho zdolala zákerná
choroba.
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Organizátor: Karate klub UNION Košice 
Riaditeľ súťaže: Ing. Peter Bozogáň
Dátum konania: 23. 1. 2016 (sobota)
Miesto konania: Športová hala SOUŽ, Palackého 14, Košice
Prezentácia: e-mailom na adresu dorka@extel.sk, alebo v deň konania súťaže 8:00 - 9:00 h.
Štartovné: 15 Eur (kategória/pretekár), každý 10 - ty pretekár z jedného klubu bezplatne!!!
Ceny: 1. - 3. miesto - pohár, diplom
Hlavný rozhodca: Ing. Imrich Bácskai
Rozhodcovia: Manažérov zápasísk, rozhodcov, sudcov a dozorcov zápasu nominuje organizátor

Informácie o súťažných kategóriách a programe podujatia: 0907 927 132 - Ing. Bozogáň, dorka@extel.sk

Súpisku pretekárov prosím poslať na: dorka@extel.sk  do 20. 1. 2016.

www.karateunion.sk  
9. ročník - Memoriál Michala Bozogáňa


