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Miestne zastupiteľstvo
rokovalo o rozpočte

Na decembrovom zasadnutí MZ bol
hlavnou témou rozpočet.

Garážový komlex
Sofijská - Juhoslovanská  

Predložený investičný zámer na stavbu
garážovo - parkovacieho objektu.

Úspech ťahanovských
nohejbalistov

Po 2. mieste na MS v Brne
vyhrali aj CASSOVIA CUP 201632 7

ČARO VIANOC
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme,

lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody
a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní,
nič nie je bežné ani všedné. Napriek tomu, že Vianoce sú každý
rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť.

Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské
hodnoty. Prichádzajú chvíle, kedy sa  stretávajú rodiny, príbuzní
a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili
z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.

Kam sme v roku 2016 investovali
Doprava: 

• Úprava parkoviska na Sofijskej ul., na Juhoslovanskej ul.
• Dopravné značenie na Európskej, Pekinskej, Budapeštianskej, 

Čínskej a Viedenskej ul.
• Zvislé dopravné značenie chodníka na Európskej triede

Ihriská:
• Výstavba workoutového ihriska v športovom areáli Olympia vrátane

dopadovej plochy a drenáže
• Deliace oplotenie, elektromerový rozvádzač športového areálu Olympia
• Vybudovanie multifunkčného ihriska v športovom areáli Olympia
• Oprava ihriska na pétanque
• Revitalizácia detského ihriska Hanojská
• Premývanie a prekopávanie pieskovísk
• Dodávka a rozprestretie piesku do pieskovísk
• Servis detských ihrísk

Úprava plôch:
• Výstavba spevnenej plochy pre kontajnery pri MŠ Budapeštianska
• Úprava zdevastovanej plochy Budapeštianska ul.
• Úprava spevnenej plochy na Čínskej ul.
• Oprava zastávky MHD Madridská
• Výstavba zábradlia Pekinská 18
• Rekonštrukcia fontány, úprava trysiek, výmena svietidiel
• Odpadkové koše 16 ks

Pre psičkárov:
• Výstavba výbežiska pre psov
• Nákup vysávača drobného odpadu a psích exkrementov
• Koše na psie exkrementy 20 ks

Milí Ťahanovčania,
chceme vám všetkým poďakovať za pomoc
a podporu pri správe a rozvoji našej mestskej

časti v roku 2016.
Prajeme vám príjemné prežitie vianočných
sviatkov, plných pravého pokoja, radosti,

lásky, zdravia a božieho požehnania.

Starosta mestskej časti
Poslanci miestneho zastupiteľstva
Zamestnanci miestneho úradu

V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom k sebe,
chceme každému rozdávať len radosť.

Uvedomujeme si  silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Pre
každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou,
ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením, ako i dosaho-
vaním vytúžených cieľov. Vianočný čas má svoje neopísateľné
čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je
príležitosťou zastaviť sa, a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam,
kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania.

redakcia



Poslanci miestneho zastupiteľstva rokovali
14. decembra posledný raz v tomto roku
V programe mali voľbu hlavného kontrolóra na ďalšie ob-

dobie, čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2016, ako aj programový
rozpočet na rok 2017, odmeny voleným predstaviteľom
samosprávy a harmonogram zasadnutí miestnej rady a miest -
neho zastupiteľstva spolu s poslaneckými dňami na rok 2017.
Do uzávierky vydania sa nám uznesenia z rokovania nepodari -
lo získať, preto uvádzame len informácie, ktoré sú súčasťou
návrhu. 

Pri tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2017, ktorého celé znenie
nájdete na webovom sídle mestskej časti, vychádzala mestská
časť zo súčasne platného rozpočtu mestskej časti, mesta Košice,
ekonomickej situácie Slovenskej republiky a mesta Košice.
Hlavný zdroj príjmov rozpočtu na rok 2017 je príjem z podielových
daní. Navrhovaný je vo výške predbežne odsúhlasenej s Magistrá -
tom mesta Košice, záväzným sa stane po schválení rozpočtu
mesta Košice.
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 134 607 €
PROGRAM 2: SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC 16 000 €
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI 14 640 €
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM 5 304 €
PROGRAM 5: DOPRAVA 10 000 €
PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT 126 000 €
PROGRAM 7: BEZPEČNOSŤ 6 900 €
PROGRAM 8: PODPORA ROZVOJA DUCHOVNÉHO I FYZICKÉHO

ŽIVOTA OBYVATEĽOV 20 090 €
PROGRAM 9: PODPORNÁ ČINNOSŤ 438 693 €

Schválený podrobný programový rozpočet spolu s tabuľkovou
časťou rozpočtu a špecifikáciami kultúrnospoločenských
a športových podujatí, ako aj odsúhlasenými dotáciami na
1. polrok 2017 nájdete na webovom sídle po jeho schválení
miestnym zastupiteľstvom.

-red-

Poslanecké dni na 1. polrok 2017
Uršula Ambrušová: 4.1.2017 12.4.2017
Štefan Bereš: 11.1.2017 19.4.2017
Mária Borovská: 18.1.2017 26.4.2017
Peter Bozogáň: 25.1.2017 3.5.2017
Milan Drotár: 1.2.2017 10.5.2017
Jozef Figeľ: 8.2.2017 17.5.2017
Mária Horváthová: 15.2.2017 24.5.2017
Miloš Ihnát: 22.2.2017 31.5.2017
Miroslav Janitor: 1.3.2017 7.6.2017
Ľubica Kozáková: 8.3.2017 22.6.2017
Ladislav Olexa: 22.3.2017 28.6.2017
Emil Petrvalský: 29.3.2017
Zuzana Slivenská: 5.4.2017

pričom vzhľadom na moju dlhodobú angažovanosť, najmä v oblasti
športu, som bol aj poslancami miestneho zastupiteľstva
navrhnutý a zvolený do funkcie predsedu Komisie komunitného
rozvoja, kultúry a športu MZ MČ.

Od roku 2014 som bol jedným z hlavných organizátorov športových
podujatí v MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce v počte viac ako 100,

zároveň som spoluorganizoval a aktívne
sa zúčastňoval aj ďalších aktivít  kultúrno
- spoločenského života na sídlisku.
Nemožno opomenúť cenu, ktorú MČ
obdržala z rúk primátora mesta Košice -
Najaktívnejšia mestská časť Európskeho
mesta športu Košice 2016.

Zároveň sme za toto víťazstvo dostali
od mesta Košice účelovú dotáciu na re -
konštrukciu bežeckého oválu základnej
školy na Belehradskej ulici. Re kon -
štrukcia sa v súčasnosti realizuje.

Zúčastňujem sa pravidelne a aktívne
zasadnutí miestnych zastu piteľstiev,

vediem vyššie uvedenú komisiu a spolupracujem ako s miest-
nymi poslancami našej MČ, s miestnym úradom, tak aj s inými
mestskými časťami, najmä v oblasti športu. Netreba opomenúť
moje členstvo v Radách škôl a angažovanosť v budovaní a obnove
športovísk na území našej MČ. Snažím sa pre každú vekovú
kategóriu nájsť najmä spôsoby aktívneho využitia voľného času
aj s ohľadom na prevenciu proti kriminalite.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie o mojej činnosti, mi
neváhajte napísať na kontakt, ktorý mám zverejnený na web stránke
MČ: http://www.tahanovce.net/samosprava/MZ/poslanci/janitor/

Taktiež som pripravený aj na osobné stretnutia, na ktorých rád
privítam aj vaše nápady, podnety a aj prípadnú konštruktívnu kritiku.

Miroslav Janitor
poslanec MiZ

Z pracovného stola poslancov miestneho zastupiteľstva:
Miroslav Janitor

Vážení obyvatelia MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce,  oboznamujem
vás s mojou doterajšou činnosťou, ktorú vykonávam na prospech
MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce od môjho zvolenia za poslanca
MZ mestskej časti.

Za poslanca MČ som bol zvolený v roku 2014. Kandidoval som
ako nezávislý kandidát a doposiaľ nie som členom žiadnej poli-
tickej strany ani hnutia. Poslancom som prvé volebné obdobie,

Zuzana Slivenská
Činnosť poslankyne v tomto volebnom období:
• v súvislosti s členstvom v Komisii komunitného rozvoja, kultúry
a športu spoluorganizácia akcií v súčinnosti s kolegami a s občianskymi

združeniami Ťahanovský raj, ŠAK
• v súvislosti s členstvom v Komisii na
ochranu verejného záujmu
• v súvislosti s členstvom v Miestnej rade
• v súvislosti s delegovaním v 3 radách MŠ
• pri riešení problematiky „Ťaha novské -
ho lesa“ - stretnutia s poslancami miest-
nymi aj mestskými, s bývalým starostom
sídliska Ťahanovce, farárom, aktivistami,
štúdium právnej stránky veci, príprava
návrhov, komunikácia s občanmi 
• pri riešení problematiky parkovania
na sídlisku Ťahanovce - stretnutia s poslan -
cami miestnymi aj mestskými, s bývalým
starostom sídliska Ťahanovce, aktivis-

tami, štúdium právnej stránky veci, prí prava návrhov, komunikácia
s občanmi, vlastný prieskum situácie, stretnutia s majiteľmi
pozemkov, štúdium alternatív riešenia, zaslanie návrhov riešení
pánovi starostovi, štúdium histórie problému
• kontrola faktúr MČ Sídlisko Ťahanovce
• činnosť ako členka OZ Ťahanovský raj
• spolupráca s OZ ŠAK, THC SKATE CREW
• činnosť v súvislosti so SKATEPARKOM: príprava petície, stretnu-
tia, návrhy
• stretnutia so seniormi
• konzultácie s odborníkmi na správne právo
• štúdium dokumentov právnej povahy
• príprava návrhov na rokovania MiZ: spracovanie zásad odme -
ňovania volených orgánov, rokovacieho poriadku
• spolu predložených 6 návrhov uznesení, 3 ďalšie spracované
podania.

Zuzana Slivenská
poslankyňa MiZ

2 samospráva



Neprejazdnosť ulíc komplikuje 
záchranárom prístup

Starosta inicioval stretnutie dotknutých inštitúcií na riešenie
problému.

Na 24. 11. 2016 zvolal starosta mestskej časti pracovnú poradu
predstaviteľov mesta Košice, Policajného zboru Slovenskej re-
publiky, Mestskej polície, Hasičského a záchranného zboru
a Záchrannej služby k riešeniu problémov, s ktorými sa záchranári
musia boriť pri zásahoch v mestskej časti Košice - Sídlisko
Ťahanovce. Spoločným menovateľom bola neprejazdnosť komu-
nikácií z dôvodu všadeprítomných zaparkovaných vozidiel. 

Po veľmi zaujímavej diskusii starosta požiadal prítomných
predstaviteľov Integrovaného záchranného systému o písomné
vyjadrenia a o návrhy na riešenia tejto zložitej situácie. V pred-
metnej veci budú pokračovať ďalšie rokovania s odborníkmi na
dopravu a legislatívu, ktoré majú za cieľ riešiť súčasnú situáciu,
ktorá už ohrozuje obyvateľov sídliska.

-bet-

Informácia o možnosti výstavby garážového
komplexu Sofijská - Juhoslovanská

Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce informuje
obyvateľov Sofijskej a Juhoslovanskej ulice, že firma SELL
SLOVAKIA, s.r.o., Letecká 1, Košice predložila mestskej časti
investičný zámer na stavbu garážovo - parkovacieho objektu
na Sofijskej ulici. Garážovo - parkovací objekt predpokladá
realizáciu budovy, v ktorej na I. nadzemnom podlaží bude 60
garážových boxov a na II. nadzemnom podlaží - streche - 50
parkovacích miest s doplnkovými plochami parkovej zelene.
Vjazdy do troch modulov garážových boxov sú riešené z dolnej
úrovne Sofijskej ulice pred bytovými domami Sofijská 10, 11
a 12. Vjazd na plochu strechy s parkovacími miestami je riešený
centrálne z hornej úrovne Sofijskej ulice pred bytovým domom
Sofijská 21. Garážovo - parkovací objekt je situovaný v severnej
časti plochy vytvorenej bytovými domami Sofijská 5 - 27 a po
jeho obvode je komunikácia pre motorové vozidlá. Pozemok
pre tento investičný zámer je v súčasnosti nezastavaný a je
zatrávnený.

Mestská časť pre potreby vydania záväzného stanoviska pre
investora chce poznať názor čo možno najväčšieho počtu
obyvateľov Sofijskej, ale aj Juhoslovanskej ulice.

Obraciame sa preto na obyvateľov, aby vyjadrili svoj názor
k plánovanému investičnému zámeru a tiež svoj súhlas, či
nesúhlas s predstavenou investíciou v tejto lokalite.

Za týmto účelom je možné využiť e-mailovú adresu mestskej
časti mutah@tahanovce.sk, tak isto je možné svoje stanovisko
doručiť v písomnej forme do schránky umiestnenej pri vstupe
do budovy miestneho úradu alebo poslať poštou na adresu
Miestny úrad mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce, Ame -
rická trieda 15, 040 13 Košice.

Ďalej oznamujeme, že investor firma SELL SLOVAKIA, s.r.o.
(sellslovakia.garaze1@gmail.com, mobil 0911 608 460,
tel./fax: 055/63 241 75) vykoná aktualizáciu svojich prieskumov,
ktoré sa týkajú záujmu obyvateľov o nadobudnutie vlastníctva
garážového boxu alebo parkovacieho miesta v tomto garážovo
parkovacom objekte.

JUDr. Cyril Betuš
starosta mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce

samospráva 3

Budujeme výbežisko pre psov
Vďaka opatreniu - vráteniu časti poplatkov za psa, ktorý platia

psičkári mestu - mestská časť získala finančné prostriedky na vy -
bu dovanie žiadaného a očakávaného priestoru, ktorý bude výbežis -
kom, ihriskom i venčoviskom pre našich štvornohých miláčikov.
V lokalite medzi ulicami Európska trieda, Aténska a Helsinská
ulica je realizovaná výstavba „Výbežiska pre psov“, ktoré bude
vybavené lavičkami, postupne rôznymi prekážkami pre výcvik
psov ako aj venčoviskom s odpadkovými košmi na exkrementy. 

Veríme, že to psičkári ocenia a ostatní obyvatelia budú k tejto
iniciatíve tolerantní.

-bet-



Košický samosprávny kraj ocenil
aj Ťahanovčana

V Štátnom divadle v Košiciach sa 25. novembra 2016 uskutočnilo
slávnostné zhromaždenie predstaviteľov a zástupcov Košického
samosprávneho kraja spojené s odovzdávaním verejných ocenení
z rúk predsedu KSK JUDr. Zdenka Trebuľu. 

Spoločne s poslancami MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce MVDr.
Jozef Figeľom a Ing. La dislavom Olexom, PhD. sa zúčastnil
starosta mestskej časti ocenenia aj nášho obyvateľa plk. HaZZ
Jozefa Bodnára, ktorý za svoju dlhoročnú a obetavú prácu
odbržal plaketu predsedu KSK. Zároveň zablahoželali k oceneniu
aj p. Pavlovi Cibákovi, pedagógovi a športovému trénerovi,
pplk. Ing. Norbertovi Lackovi z Rožňavy a duchovnému otcovi
Petrovi Gombitovi, ktorý na záver zhromaždenia predniesol za
všetkých ocenených úžasný príhovor po absolvovanom behu
Košice - Rím. 

V závere pozdravili ocenených a všetkých prítomných hostí
svojim hudobným programom obľúbení Kandráčovci. Všetkým
oceneným srdečne blahoželáme.

-raj-

4 zo života mestskej časti

Ocenili sme darcov krvi
Súčasná doba prináša so sebou mnohé vymoženosti, ale

aj  nečakané, neraz nové a neznáme ohrozenia. Ľudstvo
od pradávna spájalo krv so životom. Každoročne desaťtisíce
našich obyvateľov vďačia za svoju záchranu darcom krvi. Bez
krvi by nebolo možné uskutočniť náročné operácie, kompliko-
vané pôrody, transplantácie orgánov.

Darovať krv z čistej lásky človeka k človeku, z morálneho
presvedčenia, je jedným z najkrajších darov. Darovať krv môžu
iba ľudia, ktorí sa pozerajú na svet srdcom.

Takýchto ľudí sme mali 1. decembra 2016 možnosť privítať
na pôde mestskej časti, aby sme sa im v mene všetkých, ktorým
zachraňujú život, poďakovali. Z rúk riaditeľky Územného spolku
Slovenského Červeného kríža Lucie Cangárovej a starostu
mestskej časti Cyrila Betuša si prevzali strieborné a bronzové
Jánského plakety za viacnásobný bezpríspevkový odber krvi
a záchranu života. 

-Janka Rajňáková-

Jesenná Ťahanovská kvapka
V pondelok 21. 11. 2016 sa v Kultúrnom stredisku MČ usku -

točnil v tomto roku už druhý mobilný odber krvi - Ťahanovská
kvapka, ktorej sa zúčastnilo 27 darcov. Podujatie zorganizoval
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v spolupráci
s mestskou časťou Košice - Sídlisko Ťahanovce a Združením
žien Slovenska Košice. 

Všetkým darcom srdečne ďakujeme hlavne za tých ľudí,
ktorým vzácna darovaná krv zachráni život a zdravie. 

Poďakovanie patrí aj celému tímu mobilnej odberovej jednoty
NTS Košice za skvelý a profesionálny výkon pri realizácii
odberov, za milý prístup pracovníkov a za príjemnú atmos-
féru.Všetkých účastníkov prišli pozdraviť svojím programom
deti z materskej školy Budapeštianska 1. 

-bet-
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Tvorili deti i dospelí
Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce v spolupráci so

Združením žien Slovenska v Košiciach uskutočnili dňa 23. no-
vembra 2016 Vianočnú detskú tvorivú dielňu, na ktorej si deti
vlastnoručne zhotovili darčeky pre svojích najbližších. Ten-
tokrát so svojími ratolesťami prišli i oteckovia, ktorí im boli
nápomocní pri ich tvorení .Deti medzi sebou privítali i starostu
MČ Cyrila Betuša a poslankyne MZ Uršulu Ambrušovú a Máriu
Horváthovú.

O dva dni na to svoje šikovné ruky prezentovali aj mamičky,
babičky, dievčatá na kreatívnom stretnutí žien. Pri vianočnom
stromčeku v dobrej nálade pripravovali dekorácie, ktoré určite
mnohým spríjemnia vianočné sviatky.

-bet-

Predstavujeme vám profesionálne
experimentálne divadlo CROCUS

Spájame tradičné so súčasným.
Naším cieľom je hľadať cestu medzi komerčnou

tvorbou a alternatívnym divadlom.
Zakladateľkou je herečka a autorka Andrea Šafranová.

Naším poslaním je osloviť vaše divácke srdcia.

PROGRAM

Muzikálové rozprávky - naše divadlo je dennodenne na cestách a navšte-
vuje základné a materské školy.
Predstavenia na mieru - vytvoríme rozprávku priamo pre vás.
Priestor pre diskusiu o divadle - organizujeme semináre, festivaly, či pred-
nášky, spolupracujeme so slovenskými a zahraničnými umelcami.
Hľadáme nových členov - súčasťou divadla sú aj dva neprofesionálne
divadelné súbory: Detský divadelný súbor a Mládežnícky divadelný súbor.

V prípade záujmu nás kontaktujte:
tel.: 0908 981 679, e-mail: crocustheatre@gmail.com

www.crocustheatre.wixsite.com/crocus

Starosta prijal úspešných nohejbalistov
Nohejbal je jedným z najúspešnejších športových odvetví na

Slovensku a zvlášť v Košiciach, ako aj v MČ Košice - Sídlisko
Ťahanovce, kde sídli najúspešnejší slovenský nohejbalový
oddiel KAC Jednota Košice, ktorého predstaviteľov a športovcov
slávnostne prijal 24. 11. 2016 na miestnom úrade MČ starosta
MČ JUDr. Cyril Betuš. Po úvodnom slove predsedu oddielu
Ing. Ladislava Bertka, ktorý predstavil úspešných nohejbalis-
tov, starosta v príhovore ocenil dlhoročné výsledky práce klubu,
ako aj excelentný výsledok našich nohejbalistov na nedávnych
majstrovstvách SR a majstrovstvách sveta v Českej republike,
kde mal klub svoje úspešné zastúpenie. Poďakoval všetkým zakla -
dajúcim a súčasným členom klubu za ich neúnavnú a obetavú
prácu s mládežou, za čo odovzdal prítomným hosťom „Ďakovné
listy“ za vynikajúce športové výsledky a reprezentáciu mestskej
časti v nohejbale v roku 2016.

-bet-

Jesenný pozdrav seniorom
Podujatie sa konalo 13. 10. 2016. V rámci mesiaca úcty k starším

prišli deti pozdraviť našich seniorov zo sídliska pekným programom.
Nechýbali milé verše, piesne aj dramatizácia v podaní žiakov zo ZŠ
Belehradská, Bruselská a cirk. sv. Gorazda.

Tento rok sa pripojili aj najmenší z MŠ Budapeštianska 1. Veríme,
že sa seniorom program páčil a tešíme sa opäť o rok.

-Agi Halásová - knižnica ZŠ Belehradská-
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Začala rekonštrukcia atletického oválu
Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce získala v rámci súťaže

o najaktívnejšiu mestskú časť Európskeho mesta športu
Košice 2016 1. miesto. Zaslúžili sa o to žiaci základných škôl,
športové kluby i jednotlivci. Celú športovú činnosť koordinovala
samospráva pod vedením starostu mestskej časti Cyrila Betuša
a predsedu Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu
Miroslava Janitora. Budovali sa športoviská, organizovali súťaže,
naši športovci reprezentovali mestskú časť v rámci mesta,
Slovenskej republiky a na významných európskych a svetových
súťažiach. 

K víťaznému umiestneniu patrila aj cena - rekonštrukcia škol-
ského atletického oválu pri Základnej škole Belehradská v hod-
note 80 tisíc €. Nielen žiaci základnej školy, ale aj ostatní
obyvatelia, ktorým ovál dlhé roky slúžil na rekreačný beh,
a v neposlednom rade aj samospráva, boli potešení, keď sa
konečne v novembri začalo s plánovanou rekonštrukciou. Veríme,
že už čoskoro začne znova slúžiť svojmu účelu.

-raj-

Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce vo svojej kompetencii je povinná
v zmysle cestného zákona z pozície vlastníka zabez pečovať zimnú údržbu na chod-
níkoch postavených z prostriedkov mestskej časti v nasledovných lokalitách:

1. Schodisko medzi miestnym úradom a zdravotným strediskom a chodník zo
zámkovej dlažby na parkovisko

2. Dlaždicový chodník vo svahu k zastávke MHD Bruselská na Európskej 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 KLAS,

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 Juhoslovanská 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 supermarketu COOP)
22. Chodník a schody pri štítovej stene Budapeštianska 32 a 34
23. Rampa Juhoslovanská za bytovým domom Varšavská 17, 18 a chodník zo zámkovej

dlažby k vežiakom Juhoslovanská 1, 3
24. Terénne schody z parkoviska pri pošte na chodník (2 schodiská)
25. Bezbariérová rampa k bytovému domu Berlínska 19

Mestská časť príslušnú zimnú údržbu bude vykonávať v uvedených prípadoch
1 - 25 vlastnými kapacitami, kapacitami ÚOZ a v prípade potreby inými cudzími
dohodnutými  kapacitami. 

JUDr. Cyril Betuš
starosta MČ  Košice - Sídlisko Ťahanovce

Distribúcia potravinových a hygienických
balíčkov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s ne zis -
kovými organizáciami uskutočnilo ďalšiu distribúciu potravinových
a tentoraz aj hygienických balíčkov pre sociálne odkázané osoby.
Obyvateľom mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce, ktorí boli
zapísaní v zozname konečných príjemcov, rozdávala Grécko-
katolícka eparchiálna charita Košice potravinové balíčky v dňoch
8. 11. 2016 od 9,00 do 11,00 hod. a 10. 11. 2016 od 9,00 do 11,00 hod.
Hygienické balíčky pracovníčky charity odovzdávali v dňoch
9. 11. 2016 od 9,00 do 10,30 hod. a 11. 11. 2016 od 11,00 do 12,00 hod.
v Kultúrnom stredisku Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce.

-bet-

Basketbalistky začnú novú sezónu na novej
palubovke

V polovici novembra starosta mestskej časti prostredníctvom
facebooku oznámil obyvateľom ďalšiu pozitívnu správu. Týkala
sa začatia rekonštrukcie palubovky v telocvični na Juhoslovanskej
ulici. Rekonštrukciu uvítali najmä basketbalistky - maj sterky SR
- CBK Minibuseuropa Ťahanovce a všetci, ktorí využívajú
telocvičňu v CVČ na Juhoslovanskej ulici 2. 

„Ďakujeme mestu Košice za pomoc a spoluprácu. Máme veľkú
radosť a nech vynovená telocvičňa slúži našej mládeži“, oznámil
v statuse starosta Cyril Betuš.

-raj-
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Vyhodnotenie tenisovej ligy
V posledný októbrový víkend, 28. 10. 2016 sa v Športovom areáli

MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce na Čínskej ulici stretli účastníci
Ťahanovskej tenisovej ligy - Olympia 2016 na jej vyhodnotení.
„Bolo mi cťou v spoločnosti excelentných športovcov, zástupcu
starostu a poslanca - predsedu komisie MZ Miroslava Janitora
odovzdať účastníkom a víťazom tenisovej ligy ocenenia. Rád som
poďakoval všetkým športovcom za ich prínos pri získaní titulu
Najaktívnejšia mestská časť Európskeho mesta športu - Košice 2016.
Ďakujeme vám športovci, želám zdravie a nech sa vám darí nielen
v športovom živote. Oceňujem úsilie a organizačné schopnosti
Miroslava Janitora počas celoročnej súťaže v roku 2016 ako aj za
priazeň sponzorov“, uviedol v hodnotiacom príhovore starosta
mestskej časti Cyril Betuš. 

-bet-

Memoriál Bohdana Benedika sa stal
korisťou KAC Košice

Už tradične posledný novembrový víkend patrí halovému fut-
balovému turnaju starších žiakov pod názvom Memoriál Bohdana
Benedika. Bývalý predseda VsFZ Bohdan Benedik venoval veľa času
roz hodcovskej činnosti, s veľkým zanietením podporoval aj mládež
na ihriskách a bol jedným z tých, ktorí stáli pri zrode FA Benecol
Košice.

V tomto roku si turnaj na jeho počesť zapísal už dvanástu stránku
histórie v košickej hádzanárskej hale. Na každý tím čakalo sedem
stretnutí, čo počas dvoch dní bolo dosť náročné. Dvojdňové defilé
prinieslo zaujímavé stretnutia, pričom štvrtý celok turnaja strácal
na víťaza iba dva body. Hlavnú trofej si odniesli pri rovnosti bodov
hráči Jednoty KAC Košice. O ich prvenstve pred V. Opátskym
rozhodlo lepšie skóre, keď inkasovali o jeden gól menej.

Popri kolektívnych výkonoch vynikli aj niektorí chlapci ozaj
solídnymi výkonmi. Za zmienku stojí strelec Sabol, ktorý v siedmich
stretnutiach strelil 16 gólov z celkového počtu 43 družstva KAC.

-Zdroj: denník Korzár-

Ďalší úspech ťahanovských nohejbalistov
V roku 2016 najúspešnejší nohejbalový klub na Slovensku uspo-

riadal v sobotu 26. 11. 2016 v telocvični na Bruselskej ul. XVI. ročník
medzinárodného nohejbalového turnaja trojíc nad 40. rokov
CASSOVIA CUP 2016 o Pohár starostu mestskej časti Košice-
Sídlisko Ťahanovce.

Turnaja sa zúčastnilo 9 trojíc zo Slovenska, Česka a Rumunska.
Po desiaty raz sa z víťazstva tešilo domáce trio NO KAC Jednota
Košice A (Ivanecký L., Bertko L., Žigala J.) 
2. miesto - NK Climax Vsetín (ČR)
3. miesto - NO KAC B
4. miesto - NK Cluj Napoca (Rumunsko)
Poháre pre víťazov odovzdal starosta mestskej časti JUDr. Cyril

Betuš. Po Majstrovstvách sveta v Brne, kde hráči NO KAC Silven
Gálus a Igor Hulín získali strieborné medaily v trojiciach, čaká na
nohejbalistov NO KAC v tomto roku posledný medzinárodný turnaj
Posledný smeč v Prahe.
Výsledky NO KAC v roku 2016:

Žiaci: - 3. miesto extraliga
- 2. miesto - MSR dvojíc 
- 2. miesto - MSR trojíc

Juniori: - 2. miesto extraliga
- 1. miesto - MSR dvojíc
- 1. miesto - MSR trojíc
- 1. miesto - MSR jednotlivcov

Muži: - 1. miesto - extraliga
- 1. miesto - MSR dvojíc
- 1. miesto - MSR trojíc
- 1. miesto - MSR jednotlivcov
- 2. miesto - INTERLIGA

- bet -

Vianočný darček pre športujúcich
Mládež zo sídliska i blízkeho okolia určite ocení zrekonštruo-

vané ihrisko v športovom areáli Olympia na Čínskej ulici, ktoré
dostalo nový umelý povrch a sieťované oplotenie. Bude slúžiť na
loptové hry (futbal, basketbal...). V sobotu 26. novembra 2016 ho
slávnostne odskúšali účastníci futbalového turnaja, ktorý otvoril
starosta mestskej časti Cyril Betuš spolu s predsedom Komisie
komunitného rozvoja, kultúry a športu Miroslavom Janitorom.
Ihrisko je spolu s rekonštrukciou atletického oválu na Belehradskej
ulici, renováciou palubovky v telocvični na Juhoslovanskej ulici
ďalším príspevkom samosprávy k ponuke na aktívne trávenie
voľného času na sídlisku Ťahanovce.

-raj-

foto Jaroslav Glovičko
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