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VÁŽENÍ ŤAHANOVČANIA,
ubehli dva roky a máme tu polčas. Od 10.12.2018 pracuje samospráva

v novom zložení a napriek náročnému štartu sa postupne riešia aj tie najviac
nás všetkých trápiace témy. V roku 2020, ako tradične, rok začínal problé-

mami so zimnou údržbou. Musel som presadzovať väčší rozsah starostlivosti
o chodníky a žiadal odstraňovať tzv. „modré tabuľky“, ktoré nás všetkých dosť
na hnevali a tie už dnes po nájdení iných riešení nebudú a verím, že zimná
údržba bude zvládnutá.

Rozpočet sme schválili až v januári, a teda chvíľu sme boli v roz poč -
tovom provizóriu. V tom čase ešte pôsobiaci Ťahanovský poslanecký klub
niektoré z návrhov neschválil a postupne sme to riešili zmenami rozpočtu
počas roka. Aj vďaka dotáciám mesta a investičným akciám mesta, podpore
aj sponzorov a aj napriek ťažkej situácii, ktorá nás doposiaľ od marca posti-
huje, sa podaril obrovský kus práce. Rok 2020 sme začínali veľkým bojom
o nové ihrisko, ktoré sme spoločne aj s pomocou iných sídlisk, miest a obcí
získali. Žihadielko sme mali otvárať síce  v lete, ale presúva sa to na rok 2021
kvôli stále pretrvávajúcej pandémii. Všetkým patrí za túto úspešnú akciu
obrovské Ďakujeme. Tento rok bol aj volebný a v deň, kedy sme získali ihrisko
pre naše deti, sme sa aj dozvedeli, kto nás ďalšie 4 roky bude v parlamente
zastupovať. V marci nastúpila celosvetová pandémia Covid19, čo dodnes
trápi všetky krajiny sveta. Povinnosť nosiť rúška pri ich nedostatku sme riešili
vytvorením provizórnej dielne v úrade a pre verejnosť sme bezplatne s pomo-
cou dobrovoľníkov, podporovateľov a zamestnancov šili a rozdávali túto
ochrannú pomôcku. Okrem toho sme zabezpečovali stravu seniorom, pomoc
s nákupmi a pod. Úrad sme nezatvorili a po uvoľnení opatrení sa rozbehli
mnohé aktivity a zorganizovali sme aj úspešné športové a kultúrne podujatia
(ešte pred koronakrízou to boli Fašiangové hody, po uvoľnení opatrení
Vatrička, Súťaž vo varení guľášu, dvakrát sa nám podarilo privítať nových
Ťahanovčanov, kde sa pridala aj Knižnica pre mládež mesta Košice, z ini -
ciatívy zástupcu starostu Mira Janitora sa podarilo odštartovať novú akciu,
a to Olympiádu medzi mestskými časťami, kde tento rok participovala Furča
a KVP a o rok sa chcú pridať aj iné mestské časti, behalo sa, hral tenis, futbal,
petang...) Seniori sa chvíľu mohli stretávať a aj nás vzorne reprezentovali
v petangu, kde boli  prví, dobrovoľníčili na niekoľkých brigádach, žiaľ tento
rok sme im osobne mohli venovať len málo pozornosti. Mnoho plánovaných
akcií sa nemohlo uskutočniť, ale rozhodne ich do rozpočtu pre rok 2021
zahrnieme, veriac, že sa situácia zlepší.

Ale čo nás stále trápi a riešenia prichádzajú len pomaly, sú problémy s ne-
dostatkom parkovacích miest. Spoločnosť Inmedia sa zaviazala pre nás
vybudovať 15 parkovacích miest a tie by sa mali stať realitou v roku 2021,
stále sa pracuje na parkovacom dome na Pekinskej ulici, ktorý by mohol
vyriešiť čiastočne problémy s parkovaním v tejto lokalite. Plánuje sa záchytné
parkovisko pod Americkou triedou, kde by mohlo byť vytvorených až niekoľko
stoviek parkovacích miest v snahe tam aj úplne presunúť všetky dodávky.
Naďalej som v spolupráci s mestskou políciou a obyvateľom Tomášom riešil
autovraky, ktorých sa tiež podarilo niekoľko desiatok zbaviť. 

Našu (nielen) mestskú časť tiež dlhodobo trápi aj výskyt diviačej zveri
a v tomto roku sa nám podarilo získať povolenie na lov a hon na nepoľovných
plochách a pár kusov aj padlo, avšak stále situácia nie je vyriešená. Ležoviská
najmä pod Americkou triedou sú ideálnym miestom pre nich a po prvej
požiadavke mestskej časti a následne aj aktivite aktivistov (dvaja z nich
sú poslanci – páni Strojný a Cuper) si konečne dvaja najväčší vlastníci
(jedným z nich je Mesto Košice) zaplatili vyčistenie časti lokality a urobili
prvé kroky k starostlivosti o svoje pozemky.
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Aktivitu začal konečne aj okresný úrad, ktorý začal správne konania a trvá
na vyčistení územia aj zo strany ostatných vlastníkov. Mestská časť si už
berie pod patronát zvolať stretnutie všetkých vlastníkov (ktorých sú stovky)
a pomôcť im pri realizácii splnenia ich povinnosti starať sa o svoje pozemky.
Pozemky sú ďalším vážnym problémom, ktorý toto sídlisko dlhodobo trápi
a bol dlhodobo neriešený. Konečne sa o nás začal zaujímať aj štát a mestskú
časť navštívil na moje pozvanie za širokej účasti dotknutých subjektov
štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka p. Fecko
s prísľubom hľadať financie na výkup a usporiadanie aspoň tých najpál -
čivejších oblastí (napr. komunikácie, vzdelávacie zariadenia, ihriská a pod.)
a vlastne by sa tak predišlo aj už začatým špekulatívnym výkupom pozemkov,
kde už aj bola odovzdaná petícia, týkajúca sa lokality Berlínska, kde iniciatívy
sa chopila miestna poslankyňa pani Zummerová. Trápi ma aj nedostatok
kompetencií, kde síce prebehlo niekoľko stretnutí so starostami veľkých mest-
ských častí, ale stále nedošlo k definitívnej dohode, v čom však chcem, aby
sa naďalej pokračovalo. 

Ako pozitíva a úspech za tento náročný rok by som rád vypichol aj vy -
čistenie rigolu nad Čínskou, Pekinskou a Hanojskou ulicou, osádzajú sa ďalšie
body osvetlenia na Berlínskej a Čínskej ulici, otvorili sa s veľkou pomocou
viceprimátorky Gurbáľovej  jasličky Veselé hviezdičky, osadil sa pitník v parku
s fontánou, zrenovovala ďalšia časť pasáže, osadili nové lavičky, herné prvky
na ihriskách, niekoľko kilometrov chodníkov získalo nový šat a upravilo sa aj
niekoľko schodísk a v tom budeme intenzívne pokračovať aj v budúcom roku.
Pokročilo sa v pláne vybudovať výjazd z Hanojskej, kde práve prebieha vklad
vlastníckeho práva k pozemkom za účelom vybudovania výjazdu v prospech
mestskej časti. 

Dobrovoľníctvu (aj firemnému) sme sa venovali tiež, zapojili sa seniori,
Združenie žien, obyvatelia, Dobrovoľnícke centrum KSK, Dobrovoľnícke
centrum Košíc, Arcidiecézna charita Košice, obyvatelia a venovali sme sa
charite – zbierky pre chlapčeka so SMA, útulky pre psíkov, osadenie kovového
srdca na vrchnáčiky, atď, atď. Zorganizovali sme za veľmi krátky čas operáciu
Spoločná zodpovednosť, kde musím skonštatovať, že najmä vďaka samosprá-
vam prebehla úspešne. 

Ešte nás čaká do konca roka osadenie prvých prvkov na plochu pod Metrom
za účelom zriadenia kynologického parku, niekoľko kultúrnych podujatí,
odovzdanie (aj keď nie tradičné) cien mestskej časti a starostu, ukončenie
investičných aktivít, to najhlavnejšie zastupiteľstvo, kedy sa bude schvaľovať
rozpočet pre rok 2021. 

Je potrebné poďakovať tímu úradu za ich usilovnú prácu, poslancom za ich
aktívny prístup, poďakovať za podporu miestnym podnikateľom a obyvateľom
sídliska, bez ktorých by to nešlo. 

Čo je dôležité – informujeme o všetkom a ja diskutujem a reagujem. Možno
je občas komunikácia aj tvrdšia, ale vždy slušná. Za kritiku, ktorá je vecná
a slušná ďakujem a keď to má zlepšiť veci, niekedy stojí za to aj zvýšiť hlas.
Lebo výsledkom majú byť lepšie podmienky pre občanov a ich bezpečný,
kľudný, ale aj kultúrne, športovo či v prospech iných využitý čas.  

Čaká nás ďalší náročný rok, kde nevieme ako sa situácia najmä s pan -
démiou vyvinie a verím, že nám zachováte priazeň, že budete podporovať
správne rozhodnutia a neustále svojimi podnetmi, ktoré budeme podľa
možnosti riešiť čo najskôr, nás budú posúvať k rozvoju. Mám pred sebou
mnoho ďalších  plánov a vízií a budem pokračovať v rozvoji. Ako vždy Vás
budem na dennej báze informovať. 

Poslanci sú neoddeliteľnou súčasťou samosprávy a verím, že napriek
malým nezhodám s niektorými, v konečnom dôsledku sa vždy spoločne prijmú
správne rozhodnutia a podporia túto mestskú časť v rozvoji a aj osobnou
angažovanosťou sa bude neustále kondícia Sídliska Ťahanovce zlepšovať.

V tomto nádhernom, aj keď veľmi zvláštnom predvianočnom období sa
teším, aj keď pod rúškom, na všetky osobné stretnutia na našich vianočných
trhoch, ktoré budú síce skromnejšie, ale plné lásky, ktorú do ich prípravy
vkladáme, na punči v centre mesta, osobne pri našich plánovaných dobro -
činných aktivitách individuálnej pomoci pre sociálne najslabšie rodiny.

Dovolím si všetkým zapriať pokojné, požehnané, nádherné Vianoce a do roku
2021, aby sme vykročili spoločne, viac prekonávali prekážky, dosiahli
stanovené ciele a naše úsilie aby menilo veci k lepšiemu, aj keď je to náročné. 

Končí sa zas ďalší a v tom novom nech každý deň je ten najlepší
vo Vašom živote.
Vianoce Vám prajem šťastné, od Ježiška dary krásne.
K tomu lásky do balíčka hodne zdravia a šťastíčka.  
Bohatý stôl, výbornú rybu, sviatočnú večeru, čo nemá chybu.
A to všetko v kruhu najbližších a veľa, veľa lásk

S úctou
Miloš Ihnát

starosta MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce
Foto: archív mestskej časti 
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Štefan Bereš - Koniec roka 2020 je polovicou môjho funkčného obdobia a časom na jeho zhodnotenie. Vstupoval som doňho
s mojím volebným programom, ktorý sa mi postupne darí napĺňať. Hlavnými bodmi boli: nový výjazd z Hanoj skej ulice, re-
vitalizácia detského ihriska a rekonštrukcia chodníka na Hanojskej ulici, vybudovanie bezbariérového prí stupu k predajni
Fresh, revitalizácia parkoviska na obrátke autobusov na Európskej triede, vybudovanie dopravného ihriska vo vnútrobloku
Pekinská. Z tohto môjho programu zostáva dokončiť nový výjazd z Hanojskej ulice. Na novembrovom miestnom
zastupiteľstve sme schválili zmluvy na odkúpenie pozemkov potrebných k tomuto výjazdu a verím, že v roku 2021 ho začneme
stavať. Dúfam, že ďalšie 2 roky budú viac o spolupráci, službe občanom a vymiznú akékoľvek znaky násilia, hádok a rozporov.
Všetkým obyvateľom nášho sídliska prajem krásne a požehnané vianočné sviatky.

Mária Horváthová - Moje poslanecké aktivity naďalej smerujú k mládeži a seniorom žijúcim v našej mestskej časti za účelom
pozdvihnutia ich kultúrneho života. Kultúrnych aktivít organizovaných mestskou časťou sa zúčastňujem, propagujem a snažím
sa byť nápomocná pri ich organizovaní. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie sa množstvo kultúrnych akcií uskutočniť
nepodarilo. Avšak tie, ktoré prebehli, zaiste mali význam pri pozdvihnutí kultúrneho a komunitného rozvoja nášho
obyvateľstva. Konkrétne v tomto čase som zapojila ťahanovskú mládež do III. ročníka celoslovenskej zbierky „Koľko lásky
sa zmestí do krabice od topánok“, ktorou chceme potešiť osamelých starých ľudí v zariadeniach pre seniorov alebo priamo
v domácom prostredí. Neočakávané množstvo mladých darcov ma príjemne a milo prekvapilo. Zároveň som oslovila riaditeľov
denných stacionárov pre seniorov, ktorí prejavili záujem nadviazať  spoluprácu s mládežou a to nielen počas Vianoc.

Branislav Jura - Sú to moje prvé dva roky v pozícii poslanca a prvé mesiace boli len oboznamovacie, ako to celé funguje. Už
s odstupom času som veľmi nemilo prekvapený a rozčarovaný, aké nezmyselné žabomyšie vojny sa tu vedú. Mrhá sa tu časom na
nezmyselné si dokazovanie medzi sebou. Osobne sa snažím vniesť do riešenia situácie svoj pohľad podnikateľa, ako sa to dá riešiť
a stále hľadám spôsob, ako to vyriešiť. Veľmi často je spätná väzba len, ako sa to nedá a to mi dosť vadí na fungovaní našej mestskej
časti, tento pasívny prístup a len jednoduché tvrdenie, že to sa nedá lebo...
Niekoľkokrát som už dal manuál, ako to urobiť a samozrejme sa to aj podarilo. Momentálne zloženie poslaneckého zboru
a vedenia mestskej časti má väčší potenciál, ktorý treba využiť, ale musíme si každý vstúpiť do svedomia a začať sami od seba.
Prestať viesť žabomyšie vojny a hladiť si svoje EGO a začať makať pre naše sídlisko a našich občanov a nesklamať ich, lebo naši
občania nám dali mandát na 4 roky a chcú aj vidieť výsledky.

Juraj Mazák - Pretváram svet okolo seba na mnohých frontoch. Tento rok som ako podnikateľ vytvoril 6 nových pracovných miest pre ŤZP
kolegov aj spomedzi Ťahanovčanov. Pôsobím veľa v treťom sektore, kde sa venujem hlavne vzdelávaniu, stovky hodín dobrovoľníctva
zanechali nezmazateľné stopy najmä v organizáciách o.z. Kairos, o.z. Radosť zo života, o.z. Detská misia, o.z. Kvalitné školstvo, Slovenský
zväz ochrancov prírody a krajiny a v neposlednom rade o.z. Ťahanovská záhrada. Letná sezóna našej komunitnej záhrady bola pandémiou
výraznejšie obmedzená, ale aj vďaka podpore našej mestskej časti, firmy Magna, spoločnosti Tesco a Karpatskej nadácie sme realizovali
malý amfiteáter, ktorý snáď budúce leto obsadia detskí herci z košických základných škôl. Najlepšou správou je, že sme sa stali ako o.z.
zriaďovateľom ZŠ, ktorá sa usiluje o experimentálne overenie slobodného, demo kra tického a sebariadeného vzdelávania. V politickej kariére
som bol úspešný už menej: množstvo dodaných nápadov na zastupiteľstve MČ, či komisii pre vzdelávanie mesta Košice skončilo pri „nedá
sa“. Našťastie je na „dá sa“ ceste aspoň moja iniciatíva vo veci cyklokrižovatky Pri hati, ktorá vám pomôže v bezpečnej ceste do centra.

Ján Pavúk -Parkovanie, diviaky a v posledných mesiacoch COVID-19. Tieto slová asi najviac rezonujú v slovníku obyvateľov nášho sídliska
a podobne je to aj pri rokovaniach poslancov miestneho zastupiteľstva, ak by sme hovorili o problémoch. Kým s pandémiou bojujú lekári,
s miestnymi problémami si musíme poradiť sami. Ich riešenie je však mnohokrát determinované vlastníckym vzťahom k pozemkom
a objemom financií, ktorými disponujeme. Akákoľvek stavebná činnosť sa môže realizovať iba na vysporiadaných nehnuteľnostiach. Môj
prioritný záujem bol a je podporovať získavanie pozemkov do vlastníctva našej mestskej časti a následne s tým spojené rozvojové činnosti.
Príkladom môže byť realizácia pripojenia Hanojskej ulice na Ázijskú triedu, kde sa odkúpili pozemky a pripravujú sa podklady pre stavebné
povolenie a výstavbu. Na väčšie projekty je potrebné získať externé zdroje, čo je pre nás všetkých obrovská výzva. Prajem všetkým
obyvateľom nášho sídliska pokojné a požehnané Vianoce a úspešný rok 2021.

Zuzana Slivenská - Po úspešných rokovaniach s vedením mesta mi pozícia poslankyne umožnila získať viac nielen pre
naše sídlisko, ale ovplyvniť aj dianie v meste. Teším sa ihrisku Hrady – projektu, ktorý sa mi vďaka mestu podarilo priniesť
našim najmenším. Najstarším som dokázala zachrániť priestor kultúrneho strediska a môj návrh, ktorým sme im ho dali
k dispozícii na maximálny čas, podporila väčšina poslancov. Školákom bol zriadený bezpečný prístup k Základnej
škole Belehradská vďaka návrhu Ťahanovského poslaneckého klubu a mojim stretnutiam s dopravnými policajtami.
Polovica zo 4 rokov je za nami a aktuálne ma vyrušuje len atmosféra, do ktorej sa naše najmladšie sídlisko dostáva, a to len
vďaka absencii diplomacie u vedenia našej mestskej časti. Ďakujem Vám všetkým za podporu a sledujte ma aj naďalej.

Miroslav Špak - Sme v polovici volebného obdobia a všetci sme očakávali výrazný posun nášho sídliska vpred. Sídlisko môžeme
na niektorých miestach považovať za esteticky krajšie, namaľované zábradlia a lavičky pôsobia novšie, pri všetkej práci mi však
ako stavbárovi chýba kvalita a rozumné využitie finančných zdrojov nás všetkých. Pre fungovanie akéhokoľvek kolektívu je potrebná
spolupráca. Verím, že náš tím šikovných poslancov a napokon aj obyvateľov by spoločnou prácou dosiahol omnoho viac. Miesto
toho sme sa často ako poslanci dočkali zo strany starostu osočovania, nadávok, ponižovania a používania klamstiev, ktorými starosta
účelovo zneužíva obyvateľov, aby ich polarizoval. Napokon, na poslednom zasadnutí miestneho zastupiteľstva jeden z poslancov
opísal fyzický útok starostu na jeho osobu. Odsudzujem takéto jednanie a akékoľvek násilie, navyše z pozície štatutára, ktorý musí
kvôli výkonu svojho mandátu strpieť akúkoľvek kritiku a nesmie byť oplácaná fyzickými útokmi.

pokračovanie na str. 6
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Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?
Už tretí rok oslovujú Janka Galatová a Silvia Slobodová – autorky

projektu, ako aj desiatky ďalších kontaktných osôb, dobrých ľudí
na Slovensku s výzvou naplniť krabicu od topánok maličkosťami,
ktoré potešia babičku, či dedka v domove dôchodcov. 

Táto krásna myšlienka zarezonovala aj u nás na sídlisku Ťaha -
novce. S krabicami niečoho teplého, sladkého, voňavého prišli
zamestnanci miestneho úradu, členky Združenia žien, deti zo Zák-
ladnej školy Belehradská, deti z Materskej školy Juhoslovanská,
darčeky pre babičky i dedkov vlastnými rúčkami pripravovali aj
detičky z jasličiek Veselé hviezdičky. Všetky krabice putovali osame -
lým starkým po celom Slovensku.

Na úvodnú otázku, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok,
môžeme pokojne odpovedať VEĽA, VEĽMI VEĽA... 

V jedenej z krabíc sme našli priložený takýto list:

Milá babka! 
Volám sa Timotej, mám 9 rokov a rozhodol som sa, že Ti
urobím radosť na Vianoce. Mamka mi trochu pomohla,
ale nápad bol môj. Posielam Ti hrejivý vankúšik, aby Ťa
vždy ohrieval a bolo Ti krásne mäkkúčko, keď budeš
v noci spinkať. Čajík ako od babičky s vôňou jabĺčka a ško -
rice. A niečo mlsné, ako to ľúbim ja. Prajem Ti veselé
Vianoce, nech Ti to pripomenie mňa, aj keď ma nepoznáš,
že je tu jeden malý ryšavý chlapček, ktorý myslí na Teba
pri vianočnom stole a práve teraz Ti posiela Anjelika
Vianočného k Tebe.
Ahoj, milá babka, posielam Ti pusu na Tvoje líčko.

Timotej z Košíc

P.S. Krásne Vianoce!

Ďakujeme všetkým darcom, že myslia na tých, ktorí trávia svoju
jeseň života osamelo a že im s krabicou od topánok, so sladkosťami
a voňavými balíčkami odovzdávajú aj kúsok tepla, ktoré starkí tak
veľmi potrebujú.

Janka Rajňáková
Foto: archív Veselé hviezdičky, archív mestskej časti

Vianočné recepty z dávnych čias...
S kuchárskou knihou zo začiatku 20. storočia sme sa na chvíľu

nostalgicky vrátili v čase. Pri jej listovaní sme priam cítili vôňu
všetkých tých dobrôt. 

Zo 400 gr. múky, 250 gr. masla, 200 gr. varených popučených
zemiakov a 1 balíčka prášku do pečiva dobre vypracujeme cesto,
pridáme podľa chuti soľ, 0,5 dcl smotany a 1 celé vajce. Cesto
nechá me niekoľko hodín postáť na chladnom mieste. Potom cesto
vyvaľkáme a 4 - 5 krát preložíme ako lístkové cesto, potrieme s vy -
mie šaným mliekom a celým vajíčkom. Nakoniec cesto vyvaľkáme
na hrúbku 1 cm a vykrojíme stredne veľké pagáče, ktoré potrieme
vajíčkom. Pečieme vo vopred vyhriatej rúre do ružova.

Uršula Ambrušová
Foto: autor

Srdce na vrchnáky
Srdce - symbol lásky a pomoci. Aj do našej mestskej časti jedno

také pribudlo. Osadené je v blízkosti miestneho úradu. Je síce
kovové, ale už nie je prázdne, pretože ho dobrí ľudia plnia
vrchnáčikmi. Odkrútiť z fľaše pred vyhodením vrchnák, odložiť ho
do misky alebo vedierka, a potom zaniesť na zberné miesto…to
naozaj nič nestojí. Ale znásobené to znamená veľa. Pre mnohých
zlepšené zdravie, pre niektorých dokonca záchranu života…

Medzi prvých, ktorí sa zapojili do tohto typu zbierky (ide o zbier -
ku pre pomoc psíkom v útulku), patrili žiaci zo Základnej školy
Belehradská, žienky z košického klubu Združenia žien Slovenska, ako
aj naši najmenší zbierkári – Červenáčik z Materskej školy Buda -
peštianska 1, ktorí sa k ťahanovskému srdiečku vskutku vyparádili. 

Prečo zbierame plastové vrchnáky?
Možno ste nevedeli, že vrchnáky z PET fliaš sú vyrábané z kva -

litného tvrdého plastu, takže ide o drahšiu surovinu ako je bežná
plastová fľaša. Preto je dobré ich recyklovať, a to nielen z ekono -
mického, ale aj ekologického hľadiska.

Čím viac škôl, firiem, organizácií i jednotlivcov sa zapojí do zbie -
ra nia, tým lepšie.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti



Súťaž vo vyrezávaní tekvíc
Pre spestrenie jesenných dní počas opatrení, obmedzujúcich

stretávanie s priateľmi, či organizovanie hromadných podujatí,
sme pre vás pripravili malú korešpondečnú súťaž, do ktorej ste
sa mohli zapojiť zaslaním fotografie vlastnoručne vyrezanej
haloweenskej tekvice. Do súťaže sa zapojilo 8 súťažiacich,
ktorých výtvory hodnotila verejnosť v ankete na sociálnej sieti
facebook. Hlasovať bolo možné do 8. novembra 2020.
Víťazi boli oslovení, aby si prevzali ceny osobne.

Ich práce si môžete pozrieť na priloženej fotografii.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti

Urobili sme pre Vás
Opravujeme chodníky

Mesto Košice na základe požiadaviek mestskej časti financuje
vo veľkej miere súvislé renovácie chodníkov. Primátor mesta
Jaroslav Polaček si osobne s odbornými zamestnancami mesta,
za účasti starostu Miloša Ihnáta a zamestnancov MČ pozreli
zrealizované opravy komunikácií na Pekinskej, Juhoslovanskej
a začaté práce na Hanojskej. Asfalt je konečne aj na chodníku,
ktorý spája Sofijskú s Varšavskou ulicou. Celkom by sa v tomto
roku malo zrenovovať vyše 3 000 m2 chodníkov.

Vyznačili sme ďalšie parkovacie miesta

Okrem súvislých opráv komunikácií, renovácie schodísk mestská
časť pokračovala v označovaní parkovacích miest vodorovným
dopravným značením na uliciach Havanská, Hanojská a na bý-
valej obrátke autobusov MHD na hranici Európskej a Ázijskej
triedy. 

Pribudol prístrešok zastávky MHD

Zastávka MHD na Belehradskej ulici smer Hanojská - Madrid-
ská, ktorej od začiatku chýbala ochrana pre nepriaznivým
počasím, dostala nový presklený prístrešok osadený spolo -
čnosťou JC Décaud.

Vysádzame ďalšiu zeleň

V spolupráci so Správou mestskej zelene boli vysadené ďalšie
vzrastlé stromy – sakury, ktoré by už budúcu jar mohli krášliť
svojimi rozkvitnutými korunami Americkú triedu, katalpy
budú zdobiť Aténsku ulicu. Pracovníci Správy mestskej zelene
na sídlisku  udržiavajú aj  priestor za Austrálskou triedou.

Vyčistili sme rigoly

Počas roka boli pravidelne čistené rigoly na odtok dažďovej
vody, jednak našimi zamestnancami, ale aj za pomoci brigád-
nikov. Podarilo sa dať opäť kompletne doporiadku aj veľký rigol
nad Pekinskou ulicou, ktorý bol dlhodobo problémom samo-
správy, nakoľko bol otázny jeho vlastník. Dnes je tento dôležitý
prvok, chrániaci sídlisko pred nepriazňami počasia opäť čistý
a funkčný a to aj vďaka súčinnosti mesta Košice.

Renovujeme a dopĺňame verejné osvetlenie

Renovácia i doplnenie svetelných bodov bola realizovaná na
Berlínskej ulici, vo vnútrobloku Juhoslovanskej ulice i vo vnútro -
bloku na Čínskej ulici. Investícia bola zrealizovaná v spolupráci
s Dopravným podnikom mesta Košice, ktorý má stále v správe
aj verejné osvetlenie.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti
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Výstavka vianočných dekorácií
Vianočnú atmosféru nám členky Združenia žien Slovenska
priniesli aj do miestneho úradu. Zamestnancom i všetkým
návštevníkom úradu pripravili výstavku vianočných dekorácií,
ktoré spolu s ozdobeným vianočným stromčekom skrášľujú
vstupný priestor miestneho úradu. 

Sú umiestnené vo vkusných sklenených vitrínach a doslova
lákajú oči okoloidúcich. 

Až budete mať cestu na úrad, zastavte sa pokochať krásou,
ktorú vyrobili šikovné ruky našich žien.

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti
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Pozemky, pozemky, pozemky...
Čistenie lokality za Americkou triedou

Z dôvodu mnohých otázok, týkajúcich sa prác na odstraňovaní nále-
tových drevín a kosenia pozemkov pod úrovňou chodníka na Ame rickej
triede, oznámil starosta mestskej časti postom na sociálnej sieti, že
uvedené práce prebiehajú na základe objednávok od mesta Košice,
spoločnosti Dekort a jej majiteľov, ktorí sú vlastníkmi pozemkov
v úrovni pod Americkou triedou. Mesto Košice za nich zaplatilo 600,- €.
Mestská časť nie je vlastníkom žiadnych pozemkov v tejto lokalite.
S mestom Košice a majiteľmi rokovali a zrejme aj povolenia, ktorými
nedisponuje mestská časť, vybavovali poslanci mestského a miestneho
zastupiteľstva Ladislav Strojný, Martin Cuper a obyvateľ mestskej časti
Marek Fedoročko. 

Úmysel – sprehľadnenie priestoru, kde sa vyskytuje diviačia zver,
ohrozujúca peších a cyklistov na chodníku na Americkej triede – ocenili
mnohí obyvatelia, ktorí chodník využívajú.

Na základe žiadosti mestskej časti okresný úrad v súčasnosti vyzýva
majiteľov k starostlivosti o pozemky a zrejme  bude  udeľovať aj pokuty.
Podľa slov Miloša Ihnáta bude mestská časť na nové vedenie okresného
úradu apelovať, aby kontrola stavu pozemkov, ktoré sú v súkromnom
vlastníctve a kde jediným kompetentným pre sankčnú možnosť vymá ha -
nia povinností je okresný úrad, bolo jednou z jeho priorít. Samozrejme
bude potrebné ustriehnuť, aby nešlo len o jednorazovú aktivitu. Od mesta
Košice, ako jedného z vlastníkov, bude mestská časť očakávať, aby
sa príkladne a pravidelne začalo  starať o svoje pozemky, ktoré vlastní
na území mestskej časti.

Nové plány – záchytné parkovisko
Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce už má predpripravený dlho -
dobejší prenájom pozemkov na Americkej triede z dôvodu plánovanej
realizácie záchytného parkoviska s možnosťou ďalšieho výjazdu
zo sídliska Ťahanovce. Tento projekt mestská časť reali zuje v spolupráci
s mestom Košice.

V súčasnosti mestská časť obdržala pokyny od ÚHA k potrebnej
štúdii, na ktorej musí aj finančne participovať. Podľa projektu by malo
na záchytnom parkovisku pribudnúť pár stoviek dočasných parko-
vacích miest. Z obytnej časti by zároveň zmizli aj všetky nadrozmerné
nákladné vozidlá.

Základom všetkého je však získanie právneho vzťahu k predmetným
pozemkom. Na tom v súčasnosti miestna samospráva pracuje.

Pozemky pod stavbou výjazd Hanojská sú v poriadku
Tak, ako sme už informovali, poslanci na  mimoriadne zvolanom mies -
tnom zastupiteľstve schválili kúpu väčšiny pozemkov pod uvedenou
stavbou do vlastníctva mestskej časti. Zápisom do ka tastra budú
legálne k dispozícii na realizáciu výjazdu. Časť pozemkov je vo vlast-
níctve mesta Košice a Urbariátu, tieto sú však ošetrené pre mestskú
časť výhodnými nájomnými zmluvami.

Parkovací dom Berlínska
Petíciou, ktorej signatári nesúhlasia s výstavbou parkovacieho domu
na Berlínskej ulici podľa prvotne predloženého projektu, by sa malo
zaoberať najbližšie mestské zastupiteľstvo. Problémom sú predo -
všetkým odkúpené pozemky pod plochou súčasných parkovísk i komu-
nikácií a obytného domu pre budúceho investora, blokujúce cca 50 %
predmetného územia, ktoré sú pre samosprávu miestnu i mestskú
zatiaľ najťažším orieškom. 

Počítame s pomocou štátu
Tak, ako bolo už v minulosti avizované, s pozemkovým problémom
mestskej časti účinne môže pomôcť iba štát. Ministerstvo pôdohospo -
dárstva a rozvoja vidieka podľa posledných informácií pracuje na scelení
a usporiadaní vzťahov k pozemkom pod komunikáciami a verejnými
inštitúciami (školské zariadenia a pod.).

S dlhoročným problémom, ktorý je pre mestskú časť a jej rozvoj
kľúčový, sa tak konečne začína niečo diať. Je to dobrá správa do bu -
dúcna, samospráva i obyvatelia sa však ešte budú musieť obrniť veľkou
trpezlivosťou, nakoľko je to beh na dlhé trate.

Je fajn, že sa viac ako tridsaťročné pozemkové tabu na sídlisku
nabúralo a v súčasnosti je reálne vidieť, ako sú nasmerované
prvé kroky k náprave. Janka Rajňáková

Foto: Martin Cuper

Zasadanie miestneho zastupiteľstva

V jeseni zasadalo miestne zastupiteľstvo dvakrát. Obe rokovania
miestneho zastupiteľstva mestskej časti – to októbrové i to novem -
brové - boli zvolané mimoriadne. Dôvodom toho októbrového,
ktoré sa konalo 15.10.2020, boli jednak potrebné zmeny v pro-
gramovom rozpočte mestskej časti, ktoré súviseli s dodatočnými
príjmami v podobe nenávratnej pôžičky od ministerstva financií
ako náhrady za výpadok podielovej dane v čase koronakrízy v cel -
ko vej výške 41 065 €, poslanci ďalej svojím uznesením súhlasili
s umiestnením stavby „Obchodné centrum Košice, Pri hati“ in-
vestora PRIMUM, s.r.o. 

Novembrové mimoriadne zvolané rokovanie poslaneckého zboru
malo na programe ďalšiu, v poradí už 5. zmenu rozpočtu, ktorá
súvisela s dodatočnými príjmami od mesta Košice v podobe
doplatku pôvodne naplánovaného transferu v celkovej hodnote
90 tisíc EUR. Doplatok a teda aj dodatočný príjem do rozpočtu
mestskej časti je vo výške 27 500 €. Dôležitým bodom programu
26. novembra bolo aj schválenie kúpnych zmlúv na odkúpenie
pozemkov pod budúcou stavbou výjazdu z Hanojskej ulice na Ázij -
skú triedu smerom k bývalej obrátke autobusov MHD. 

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti

Eva Zummerová - V polčase volebného obdobia za moju najdôležitejšiu aktivitu považujem Petíciu proti výstavbe parkovacieho domu (PD) Berlínska. Naše
sídlisko je postavené na cudzích pozemkoch. Tento stav umožnil firme ODEKO zo Žiliny skúpiť asi 50% pozemkov vo vnútrobloku na Berlínskej, pričom jej
vlastníctvo siaha aj pod niektoré vchody/byty, cesty, parkoviská, chodníky. Na týchto pozemkoch sa rozhodla bez vedomia obyvateľov vystaviť 9,5 m vysoký
(cca po 2-3 posch.) PD s kapacitou do 1.000 parkovacích miest, ktoré chce predávať/prenajímať a tým aj úplne zrušiť možnosť bezplatného parkovania.
Obyvateľom ulice by znehodnotila životné podmienky, lebo by padlo asi 100 stromov, ktoré vyrábajú kyslík, ochladzujú ovzdušie, tvoria protihlukovú i pro-
tiprachovú clonu, poskytujú tieň, pôsobia vodozádržne a esteticky. Zeleň by vystriedala betónová stavba a výfukové plyny zo 750 áut navyše v porovnaní so
súčasnosťou. Preto som založila petičný výbor, s ktorým sme vyzbierali 1.104 podpisov proti tejto výstavbe. Petícia bola koncom augusta odovzdaná na ma -
gistráte. Podľa najnovších informácií primátor mesta v túto chvíľu neplánuje vyjsť investorovi v ústrety, nakoľko z pozície investora došlo k vyčísleniu obrovských
finančných nárokov za užívanie jeho pozemkov mestom a tiež k predžalobným výzvam na mesto. To možno určite nazvať bezohľadnosťou, ba až vydieraním.
Témou petície sa má zaoberať aj mestské zastupiteľstvo na svojom najbližšom januárovom zasadnutí. 
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O sčítaní
Od 1. júna 2020 do 12. februára 2021

prebieha sčítanie domov a bytov.

Toto sčítanie vykonávajú obce SR v spolupráci so Štatistickým
úradom SR. Obyvateľ sa na ňom nepodieľa.

Naša mestská časť už editovala všetky domy a byty, ktoré sa
nachádzajú na území mestskej časti a čaká nás už len schvaľovací pro-
ces. V tejto súvislosti ďakujeme za výbornú spoluprácu správcom by-
tových domov, ktorí nám poskytli potrebné údaje. Zvlášť ďakujeme
ÚBD Ťahanovce, SBD I Košice a Bytovému podniku mesta Košice,
ktoré  spravujú najviac bytových domov, za ústretový prístup.  

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 

Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Sčítanie je povinné
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci

obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom
rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo
tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej
únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za ne-
plnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne
úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného
sčítania.

Ako a kde sa sčítame
Obyvateľ sa prioritne sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby

na akomkoľvek mieste vyplnením sčítacieho formulára s využitím
počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk.
Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná
pre operačné systémy Android a iOS.

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť
službu asistovaného sčítania.

Na miestnom úrade budú zriadené kontaktné miesta, kde vám so
sčítaním pomôže stacionárny asistent. Tiež tu budete môcť využiť
počítač a sčítať sa sami. Na kontaktnom mieste sa môže sčítať každá
povinná osoba, nie je viazaný na trvalý pobyt.

Na území mestskej časti budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí
navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada
(napr. z dôvodu imobility), teda počas prvých 2 týždňov sčítania
(od 15.2.20201 do 28.2.2021) zavolá na miestny úrad alebo call cen-
trum. Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta
ho pomocou tabletu.

Prevádzkového hodiny kontaktného miesta a telefónne čísla pre
požia danie o asistované sčítanie budú zverejnené začiatkom februára
na webovej adrese miestneho úradu www.tahanovce.net a ozná-
mené prostredníctvom informačných letákov, ktoré budú distribuo-
vané do každého bytového a rodinného domu.

Zisťované údaje obyvatelia poskytnú formou odpovede na otázky
v elektronickom sčítacom formulári, ktorý bude dostupný v 7 jazy -
kových mutáciách. Otázky sú doplnené o krátke výstižné  vysvetlivky,
skryté pod ikonkou informácia.

V dotazníku typu A (krátky) je 13 otázok a 3 podotázky, v dotazníku
typu B (dlhý) je 22 otázok a 3 podotázky.

Sčítací formulár typu A je určený pre obyvateľov, ktorí sa úspešne
autentifikujú uvedením rodného čísla a doplnkového údaja alebo
pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom alebo
fotografiou zadnej strany občianskeho preukazu. Zisťujú sa v ňom
iba premenné, ktoré nie sú v administratívnych zdrojoch (napr.
miesto súčasného pobytu, rodinný stav, ...) môžu sa meniť alebo sú
sebadeklaratórne (národnosť, materinský jazyk, ...). 

Obyvatelia, ktoré nemajú rodné číslo alebo ho nepoznajú alebo
auten tifikácia neprebehla úspešne vyplnia úplný sčítací formulár –
typ B. 

Čo nám sčítanie môže priniesť?
Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov budú pre všetky

sféry života, verejný a súkromný sektor, odbornú i laickú verejnosť
dôležitým zdrojom informácií. Ukážu, ako sa za 10 rokov zmenila
demografická, sociálna, národnostná, náboženská štruktúru oby -
vateľstva a poskytnú aktuálne informácie o štruktúre bytov a domov.
Môžu teda významne ovplyvňovať a formovať rozhodnutia autorít
regionálnej a lokálnej úrovne – aj miestnej samosprávy. 

Získané údaja budú slúžiť ako podklad pre územné plánovanie.
Zistenie reálneho počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov
za prácou alebo do školy napomôže k prijímaniu opatrení, ktoré môžu
prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie na území mesta.

Od počtu trvalo bývajúceho obyvateľstva závisí aj výška podie -
lových daní pre mestskú časť. Údaje o obvyklom pobyte môžu zreálniť
a zaktu alizovať mnohé požiadavky obcí k zlepšeniu kvality života pre
obyvateľov. Od vekovej štruktúry obyvateľstva závisí plánovanie
počtu miest v ma ter ských školách, v základných školách, plánovanie
služieb pre seniorov.

Výsledky sčítania môžu slúžiť ako podklad pri čerpaní eurofondov
a iných dotácií, napr. na opravu ciest, podporu voľnočasových aktivít,
atď. 

Ing. Andrea Levická
zodpovedná za koordinovanie sčítania

v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce
foto: ilustračné

Po desiatich rokoch na Slovensku opäť prebehne sčítanie
obyvateľov, domov a bytov. 

Po prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania
a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční plne elektronické
integrované sčítanie. Ide o kombinované sčítanie, ktoré je
založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov
a údajov získaných od obyvateľov. 

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú
údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov
a bytov je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok
1. januára 2021.

Realizuje sa v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov
a sčítanie obyvateľov.
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Mapa zimnej údržby pre Sídlisko Ťahanovce
Zimná údržba komunikácií, o ktorú sa KOSIT stará, vychádza

z Operačného plánu zimnej údržby každoročne aktualizovaného
a schvaľovaného mestom Košice. Z kapacitných a ekonomických
dôvodov nie je možné zabezpečiť zjazdnosť všetkých vozoviek
na rovnakej úrovni v krátkom časovom intervale:

A preto sa komunikácie rozdeľujú na:  
Prioritný stupeň 1, na ktorom sa zimná údržba vykonáva prioritne

- komunikácie I. a II. triedy kde premáva MHD
- cesty II. a III. triedy cez mesto Košice
Tu idú mechanizmy ako prvé, aby bola zabezpečená zjazdnosť hlavných
komunikácií v meste.

Prioritný stupeň 2, kde sa vykonáva údržba v druhom rade, po ukon-
čení na stupni 1.
- iné miestne komunikácie I. triedy
- ostatné miestne komunikácie II. a III. triedy

Prioritný stupeň 3, ktorý sa vykonáva ako posledný
- miestne komunikácie IV. triedy: chodníky, schody, podchody,
prechody a ostrovčeky na križovatkách a zastávky MHD a priľahlé
chodníky vrátane parkovísk.

Zimnú údržbu v meste koordinuje magistrát mesta - referát do-
pravy a vykonávajú viaceré organizácie: KOSIT, DPMK, SMZ, NDS.
Na úrovni mestskej časti bol zriadený Štáb zimnej údržby, ktorého
členmi sú: Miloš Ihnát, Beáta Zemková, Miroslav Janitor, Martin
Matyasek a Jaroslav Ždára.

O údržbu chodníkov sa stará v tejto zimnej sezóne 
• mesto Košice prostredníctvom spoločnosti Kosit alebo formou adopcie

chodníkov
• mestská časť, ktorá sa stará o čistotu niektorých chodníkov a schodísk
• prístupové chodníky vedúce k bytovým domom (vchodom) a scho-

diská k domom sú v starostlivosti správcov bytových domov.
redakcia

Foto: archív mestskej časti

Na sídlisko zavítal Mikuláš

Malý fotonávrat k návšteve Mikuláša s anjelmi i čertami na sí d -
lisku Ťahanovce, ktorý v pondelok 7. decembra 2020 pred miestnym
úradom potešil našich najmenších a vniesol do pochmúrnych
sychravých decembrových dní vôňu Vianoc v podobe balíčkov
plných sladkých dobrôt. Najprv sa však povyzvedal, či boli deti
dobré a bolo veru treba aj niečo zaspievať, či zarecitovať. Deti
však boli skvelo pripravené a Mikuláša i jeho pomocníkov obdarili
krásnymi básničkami a pesničkami. 

Janka Rajňáková
Foto: archív mestskej časti

Top psíkom sa stal Ricky
Prvá tohtoročná snehová nádielka trošku skomplikovala

29. novembra 2020 záverečné stretnutie psičkárov, ktorí sa zú -
častnili bezplatného výcviku psíkov, organizovaného agentúrou
HAF HAF a financovaného mestskou časťou v septembri a ok-
tóbri 2020. 

Náročnejšie podmienky, ale o to viac sa cenili výkony havká -
čov. V konkurencii malých i veľkých štvornohých súťažiacich
sa Top psíkom stal Ricky. 

Súťažilo sa v trinástich kategóriách plus dve nesúťažné
kategórie. Atmosféra bola úžasná. U každého bol viditeľný
pokrok v správaní. Všetci majitelia psíkov obdržali certifikáty
a dvaja sympoši aj špeciálne ceny. 

Beáta Zemková
Foto: archív mestskej časti


