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„Prímorské“ letovisko pri našom jazere
Memorandum o realizácii projektu Magio Pláž 2013
Upútali vás tulné fotografie? Áno? To
sme radi. I keď dnes je to len grafika,
ku ktorej pre zaujímavosť prinášame aj
súčasný vzhľad, už o pár dní by takéto
vybavenie aj v skutočnos mala mať
rekreačná zóna pri našom jazere. Stane
sa tak vďaka podpísaniu Memoranda
o spolupráci pri realizácii Projektu
košickej mestskej pláže pod názvom
Magio Pláž 2013.

I keď Bra slavčania majú takúto atrakciu už
šesť rokov, do nášho mesta prichádza po
prvý raz. Vďaka memorandu si aj obyvatelia
Košíc a okolia budú môcť na vyhradených
miestach užívať slnko, piesok, ktorý
pôjde prak cky až do vody, a lehátka ako
v hociktorom prímorskom letovisku. Mali by
tam byť ež športové ihriská, bar, atrakcie
pre de , a kinematograf, teda letné kino.
Vytvorenie netradičného miesta oddychu
ocenili na tlačovej besede primátor mesta
i naša starostka, pretože ako povedala,
Magio Pláž predstavuje vyšší level, ktorý
môže poskytnúť návštevníkom čosi
nové, netradičné, čo sme doteraz mohli
obyvateľom hlavného mesta Slovenska len
cho závidieť. Teraz sa však situácia mení,
už nemusíme na Bra slavčanov len pozerať
(alebo zazerať?), ale aj u nás pláž počas leta
naplno využívať.

Memorandum, ktoré pla na túto sezónu,
podpismi speča li viceprezident pre financie
T – Systems Slovakia Ing. Marek Rešovský,
výkonný riaditeľ mass market segmentu
Slovak Telekom Ing. Dušan Švalek, MBA,
primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši,
PhD., MPH a starostka našej mestskej čas
MVDr. Anna Jenčová.

siete, priestor na stolný tenis, crossfit – čo
je program na rozvoj kondície kombinujúci
rôzne tréningové metódy a náradie, spinning
– teda energe cky účinné skupinové
cvičenie na stacionárnych bicykloch, ktoré
spája hudbu, mo váciu a predstavivosť do
jedného celku, i plocha na aerobik či zumbu.
Možnos teda viac ako dosť.
Za aľ o tejto úžasnej zmene prinášame
niekoľko grafických návrhov a spolu
s vami dúfame, že plány sa podarí včas
a k maximálnej spokojnos zrealizovať. Či
to tak aj bude, to si overíme 26. júna na
slávnostnom otvorení Magio Pláže.
Veríme, že na tejto udalos nebudete chýbať.
Čas prestrihnu a pásky včas oznámime na
našej webovej stránke i facebooku mestskej
čas .

V projekte sú naplánované magio bar,
relaxačná plocha, lehátka, slnečníky, detská
zóna, T - café, čitáreň s knižnicou a hojdacie

P.S. Ďalšie informácie o pripravenos
rekreačnej zóny, o vstupnom i ostatných
atrakciách prinášame na str. 2.

Ak chcete byť stále informovaný, čo sa na Jazere deje,
klikajte na internetovú stránku, ktorá je tu práve pre vás.
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Alebo sa pridajte do skupiny

Mestská časť Košice - Nad jazerom
na stránke www.facebook.com
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Rekreačná oblasť je na sezónu pripravená
V rekreačnej lokalite pri jazerskej vode, ak to počasie dovolí, všetko pofrčí v plnej paráde. Samozrejme, obohatené o atrakcie,
o ktorých píšeme na 1. strane a ktoré určite rozšíria možnosti oddychu i športového vyžitia.
VSTUPNÉ

Napriek vytvoreniu Magio Pláže sa vstupné
na túto sezónu nemení. Dospelý zapla
na deň 1 euro, dieťa do 6 rokov má vstup
zadarmo. Po 16:00 hod sa cena znižuje,
návštevníka stojí 70 centov. Zľavnené lístky
pre de či seniorov nie sú. Za permanentku
obyvateľ našej mestskej čas na túto
sezónu zapla 5 eur, kto býva inde, 9 eur.
Permanentky miestny úrad na sekretariáte
starostky vydáva v stránkových hodinách
od 3. júna. Pri vybavení treba predložiť
platný občiansky preukaz a fotografiu
2 x 2,5 cm. Bez fotografie permanentka
pla len s občianskym preukazom. Pri
deťoch do 15 rokov, ktoré OP nemajú, je
fotografia povinná. (Môže byť vytlačená
napríklad na kancelárskom papieri.)
Rekreačná oblasť je pri priaznivom
počasí návštevníkom k dispozícii každý
deň od 9:00 hod do 19:00 hod

a o zábavky pre de . Zabezpečí ež údržbu
a kosenie areálu, odvoz odpadu, funkčnosť
sociálnych zariadení a spŕch.

ZÁKAZY

ATRAKCIE

V Lanovom centre je poplatok za osobu
3,90 eura na hodinu. Špeciálny rodinný
lístok ( 2 dospelí a 2 de ) stojí 10,90
eura. Za ďalšie dieťa treba pripla ť 1,90
eura. Viac informácií na webovej stránke
www.jazerokosice.sk v bloku Lanové
centrum. K dispozícii budú ež dve
mul funkčné ihriská, volejbalové ihrisko
a detské ihrisko. Viac informácií o ihriskách
na www.jazerokosice.sk v bloku Ihriská.
Medzi 9:00 hod až 18:00 hod bude pri
priaznivom počasí fungovať požičovňa
plavidiel. Jedno stojí na polhodinu
1 euro. Mestská časť sa v areáli pri peknom
počasí postará o prevádzku športových
ihrísk, kultúrne programy,
p g
y letné cvičenia
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Podľa platného VZN č. 37 o čistote
a poriadku v mestskej čas je do
rekreačného areálu prísny zákaz vstupu
so psom. Rovnako pla zákaz vstupu
s motorovým vozidlom. Výnimku špeciálne povolenie od mestskej čas
– majú prevádzkovatelia lyžiarskeho
vleku a zariadení pri zásobovaní. Zvlášť
upozorňujeme na doplnok k VZN, ktorý
sa týka kúpania. Okrem ohradenej čas
pláže, najmä okolo Amurskej ulice, je
zákaz kúpania, pretože tam nie sú toalety
a základné hygienické vybavenie. (Ak
tam núdza niekoho pritlačí, mohol by na
to využiť breh alebo vodu...). Nie je ež
povolené sa kúpať v bežnom oblečení, čo
v minulos niektorí občania robili. Mestská
polícia, fungovať bude aj ako cyklohliadka,
je pripravená dodržiavanie VZN prísne
kontrolovať a prehrešky pokutovať.

na svojej webovej stránke i na výveske
priamo pri vodnej ploche. Vlani leto
oddychujúcim celkom prialo. Verme, že to
tak bude i teraz.

ZELENÉ PĽÚCA

V rekreačnej lokalite pribudlo nedávno
100 stromov, ktoré určite prispejú
k lepšiemu ovzdušiu a o nejaký ten rok aj
k vytváraniu príjemného chládku. Ďalšia
päťstovka zelenáčov bude vysadená do
konca tohto roku po sídlisku. Postarajú sa
o to pracovníci Správy mestskej zelene, ale
výsadbu hradí veľkoobchod Labaš, s. r. o.

VODA

O bezpečnejšie kúpanie sa postará
plavčík a vodná záchranná služba. Kvalitu
vody bude kontrolovať Regionálny
úrad verejného zdravotníctva. Výsledky
rozborov bude mestská časť uverejňovať
j
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Poďakovanie učiteľom

primátora Renáta Lenártová a naša
starostka Anna Jenčová. Obe vysoko ocenili
to, že sa učitelia a vychovávatelia vydali na
neľahkú, ale krásnu cestu odovzdávania
vedomos a prípravu mladých do života.
Svoje poďakovanie im v kultúrnom
programe tancom, spevom i vlastným
podaním ukážky zo známeho muzikálu
Pomáda vyslovili de z Materskej školy
na Dneperskej ulici, školáci zo Základnej
školy Jozefa Urbana z Jenisejskej ulice a zo
Základnejj školyy na Bukoveckejj ulici.

Koniec marca pravidelne patrí stretnu u
s pedagógmi z predškolských a školských
zariadení sídliska, keďže 28. marec je
ich sviatkom – Dňom učiteľov. Aj tento
rok naša komisia pripravila spoločnú
oslavu, do zorganizovania ktorej sa
zapojili i ďalšie komisie a mestská časť.
V Kultúrnom stredisku Jazero súčasných i
bývalých pedagógov privítala námestníčka

Súčasťou príjemného popoludnia bolo
oceňovanie. Diplom a kvet prevzali školami
navrhnu
pedagógovia, ktorí sú už na
zaslúženom odpočinku, aj , čo sa deťom
v predškolských a školských zariadeniach
venujú v súčasnos . Po slávnostnej čas
pedagógov čakalo malé občerstvenie
i príležitosť na debaty aj o niečom inom,
nie iba o školách, problémoch a dobrých
či horších žiakoch.
Milan Papcun
predseda kultúrnej komisie

Diváci mrzli, otužilci sa kúpali
od toho, aby k nám pod taktovkou
organizátora – Košických tuleňov neprišli ukončiť svoju plaveckú sezónu.
Po úvodných slovách hos sa rozbehli do
vody. Tak ako do nej všetci vošli, tak z nej
všetci aj vyšli. Vodníčka si na svoje neprišla,
žiadne dušičky do hrnčeka neulovila.
Plavci sa po vykúpaní tvárili, že im nič
nie je a na ľudí naobliekaných od nôh po

Teplomer ukazoval nula stupňov Celzia,
voda v jazere mala pri brehu 5 stupňov,
o nejaké tri – štyri metre bola ešte o 2
stupne chladnejšia. K tomu, samozrejme,
košický
vánok.
Tieto
„priaznivé“
podmienky viac ako 80 plavcov - otužilcov
prak cky z celého Slovenska neodradili

hlavy, ktorí ich na brehu povzbudzovali,
sa pozerali ako na zbabelcov. „Bolestné“,
ktoré im priniesol v podobe 80 –

percentného moku primátor Richard
Raši, im však dobre padlo. Ocenili i tekutý
príspevok od našej starostky, ktorá ich
ež prišla podporiť a ako „menšia“ šé a
priniesla 40 – percentný. Toto poduja e si
nenechali ujsť ani europoslankyňa Monika
Smolková a poslanec NR SR Milan Géci.
Kedy sa otužilci opäť stretnú? Vraj oni
sa začnú do plaviek vyzliekať vtedy, keď sa
my, obyčajní smrteľníci, začneme babušiť
do zimného oblečenia...

Poklonili sme sa pri soche S. Máraia
spojenej s aktom kladenia vencov pri jeho
soche na námes nesúcom jeho meno.
Aj za mestskú časť sme mu vzdali hold
a položili ky cu kvetov.

Pri príležitos 113. výročia narodenia
maďarského
básnika,
spisovateľa
a novinára Sándora Máraia sa členovia
komisie národnostných menšín a cirkvi
zúčastnili na spomienkovej slávnos

Hoci tento významný autor žil v našom
meste len do svojich 18 rokov, potom sa
presťahoval do Budapeš a neskôr pôsobil
vo viacerých štátoch, vrátane Ameriky,
kde aj zomrel, na Košice nezabudol
a vo viacerých dielach ich spomína. Jeho
si zase pravidelne pripomína košická
verejnosť. Dôkazom bola aj spomínaná
popoludňajšia pietna spomienka. Slávnosť
sa začala doobedu besedou o živote
a diele autora v Pamätnej izbe S. Máraia
na Mäsiarskej 35 a po kladení ky c pri
jeho soche pokračovala čítaním z jeho
diela v Divadle Thália.
Štefan Čabala
predseda komisie
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S návštevami sa roztrhlo vrece
Druháci zo ZŠ z Jenisejskej mali hodinu vlastivedy „naživo“
sociálneho cez finančné, správu majetku,
výstavby a inves čných činnos po právne
a úradovňu prednostky. V každom sa
dozvedeli, čomu hlavne sa pracovníci
venujú a čo denne vybavujú alebo riešia.

Nekaždodenné
vyučovacie
hodiny
vlas vedy mali druháci zo ZŠ J. Urbana
z Jenisejskej ulice. Keďže sa učili o obciach,
starostoch, poslancoch a samospráve,
namiesto teore ckého vysvetľovania prišli
s učiteľkami na exkurziu do miestneho
úradu. Aby ich naraz nebolo veľa,
v jeden deň prišli druháci z B a C. triedy
a v iný nestránkový deň z „áčky“ a „déčky“.
Obom skupinám robila sprievodcu pani
starostka, s ktorou postupne prešli
všetkými oddeleniami úradu – od

Z údivu nevychádzali na oddelení
evidencie obyvateľstva, pretože školákom
stačilo, aby povedali svoje meno a dátum
narodenia a pracovníčka im dopovedala,
kde bývajú či ako sa volajú ich rodičia.
Niektorí druháci boli takí prekvapení, že sa
nezmohli na nič iné, len povedať, že to sú
nekaždodenné čary – máry.

Hoci v miestnom úrade nezazvonil zvonec,
aby bol hodinám vlas vedy koniec, obe
skupiny prehliadku s hli v časovom limite,
a pritom v medziach ich možnos bohatší
o informácie. Napríklad, čo je miestny
úrad, čo obecný, mestský a magistrát, aké
oddelenia v úrade fungujú, a ež, že jeho
pracovníci majú kopec povinnos , takže
určite celý deň nepopíjajú len kávu, ako to
niektorí dospelí o nich hovoria...

Návšteva z Budapešti bola zvedavá na všetko
V rámci poduja EHMK 2013 miestny
úrad navš vili aj milí hos a z XV. obvodu
Budapeš , aby sa stretli s vedením
mestskej čas a pracovníkmi samosprávy.
Nekaždodennú delegáciu viedla generálna
konzulka Maďarska v Košiciach Éva
Czimbalmosné Molnár. Boli v nej starosta
spomínaného budapeš anskeho obvodu

Tamás László, jeho zástupca Nándor Bitvai
a ež predstavitelia kultúrneho strediska
Csokonai, divadelného súboru KoMa
a Folklórneho tanečného súboru Szilas.
Na pôde úradu ich privítali starostka
Anna Jenčová, jej zástupca Štefan Čabala
a prednostka úradu Marta Bulecová.
Návšteva nebola náhodná. Dlhé roky
mestská časť udržiava s týmto obvodom
partnerské kontakty. Po znížení rozpočtu
stra li síce trochu na intenzite, ale aspoň
pri výmene skúsenos a vzájomnej
prezentácii obe strany eto kontakty
rozhodne oprášia. Starostka Anna Jenčová
sľúbila, že dokumentárne filmy, ktoré
maďarskí hos a nakrú li a v Košiciach
prezentujú,
premietneme
aj
my,

v Kultúrnom stredisku Jazero. V Kultúrnom
stredisku Iskra zase zorganizujeme
výstavu o tom, ako tento budapeš ansky
obvod, ktorý má necelých 90 – síc
obyvateľov, mení tvár a čo nového
v ňom pribudlo alebo v blízkej budúcnos
pribudne. Po prehliadke pracovísk
miestneho úradu, rozprávaní sa pri káve
a koláči a malom vzájomnom obdarovaní
sa, navš vili i rekreačnú lokalitu pri jazere.

Neobišli žiadne oddelenie
Miestny úrad v rámci predmetu
Financovanie
územných
samospráv
navš vili i študen I. ročníka II. stupňa
odboru verejná správa a regionálny
rozvoj Ekonomickej fakulty Technickej
univerzity. „Miestnu samosprávu tak
trochu možno prirovnať k ozubenému
kolesu, v ktorom musia jednotlivé zuby
do seba zapadať. Inak môže škrípať. To
pla aj pri zamestnancoch úradu, ktorí
si musia každý deň uvedomiť, že kto tu
chce pracovať, musí s mestskou časťou
žiť. Hoci aj 24 hodín, ak treba,“ podčiarkla
na úvod stretnu a starostka nepísaný, ale
v podmienkach mestskej čas platný
zákon. Vysokoškoláci potom v jej
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parkovacích miest, musí získať podpisy
a súhlasy takmer 40 rôznych orgánov
a inš túcií, čiže aj v 21. storočí papierová
vojna ako remeň...

sprievode a zástupcu Štefana Čabalu
prešli všetky oddelenia úradu. Dosť ich
prekvapilo, čo sa na oddelení výstavby
a inves čných činnos dozvedeli. Ak chce
mestská časť postaviť hoci len niekoľko

Keďže to bola ich prvá návšteva na
miestnom úrade, veľa sa nepýtali, skôr len
pozorne počúvali. Dobre robili, pretože
na rozlúčku dostali od starostky „domácu
úlohu“ v podobe otázok týkajúcich sa
zákona o meste Košice, zákona o obecnom
zriadení i samotného chodu samosprávy.
Či ich správne vypracujú alebo nie, to
posúdi ich odborný asistent Ing. Marián
Gál.
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Vyčistili sme si sídlisko
Príjemné jarné počasie, ktorého sme sa
konečne dočkali, bolo pre mestskú časť
impulzom pus ť sa do upratovania. Na
čistenie pozýval i plagát, ktorý sa objavil
vo viacerých blokov. Bol aj na facebooku
a webovej stránke mestskej čas , takže
organizátor - mestská časť na čele so

starostkou Annou Jenčovou – očakával,
že sa do spoločného pratania zapoja
stovky obyvateľov sídliska. Sklamanie zo
skutočného počtu ochotných rúk bolo
preto dosť veľké. Opätovne sa potvrdilo,
že väčšina radšej hundre a kri zuje, ale
pripojiť sa....

Tí, čo prišli, sa podľa pokynov starostky rozdelili do 10 skupín
a vyzbrojení igelitovými vrecami, metlami, hrabľami a lopatami sa vybrali
do ulíc. Odhadom zozbierali toľko neporiadku, ktorý by vrchovato zaplnil
minimálne jeden veľkokapacitný kontajner. Je to síce dosť, ale celkovo
bolo sídlisko čistejšie ako sa predpokladalo.

Čiastočne dosť neporiadku odpadlo
aj preto, že mestská časť spolu so
Slovenským
vodohospodárskym
podnikom už predtým vyčis la breh
Hornádu za múrikom promenádneho
chodníka, ktorý na niektorých
miestach začal pripomínať verejné
sme sko. Dvanásť brigádnikov na dve
nákladné autá niekoľko dní nakladalo
vrecia so zozbieraným rôznorodým
odpadom, ktorý určite nevyprodukoval
jeden či desia okoloidúci. Musel
to byť výsledok konania nemalého
počtu tých, ktorí necí a hanbu ani
zodpovednosť za vyhadzovanie sme
do zelene na miestach, ktoré by mali
poskytovať oddych nám všetkým.
Čisto bolo okolo mnohých blokov aj
vďaka dôchodcom, ktorí sa pravidelne
starajú o pekné okolie.

Po dobrom výkone prišla odmena
v podobe guľášu. Suroviny za vlastné
peniaze nakúpila, doviezla a v obrovskom
kotlisku zmiešala starostka, ktorá bola
aj šéfom brigády, aj šéfom varenia. Kto
neprišiel, môže ľutovať. Ochudobnil sa
o príjemne strávenú sobotu, dobrý pocit
z brigády, vynikajúci guľáš, a úprimne,
aj o právo kri zovať, že naše sídlisko je
špinavé...
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Máme kultúrne
centrum

Jubilejný 20. ročník Talent show
w
Dosta
h:
Dostali ich:
ké školy:
Prednes – Materské
1. miesto
Matúš Juhás ( MŠ Družicová )
2. miesto
Mar n Forgáč ( MŠ Družicová )
3. miesto
Ta ana Študencová ( MŠ Azovská )

Za obchodným centrom Važec vyrástla
futuris cky vyzerajúca budova. Len
málokto by uhádol, že je to kultúrne
centrum. Vzniklo úpravou bývalej
výmenníkovej stanice ako súčasť
projektov v rámci EHMK 2013 a SPOTs.
Dostalo meno Výmenník Važecká
a v podobe výstav, prednášok či
premietaní filmov by práve v ňom mohla
prísť kultúra za obyvateľmi sídliska. Má
sa stať ež miestom, kde môžu občania
rozvíjať svoje nadanie, záľuby i odvahu.
Je tam to ž lezecká stena, ktorú si už pri
otvorení centra vyskúšali de i dospelí.
Starostka našej mestskej čas v príhovore
vyslovila radosť, že toto centrum je
prak cky na konci sídliska. Pôvodne sa
to ž prestavba výmenníkovej stanice
mala udiať na jeho začiatku, čo ju neveľmi
tešilo. Tam je predsa Kultúrne stredisko
Jazero, v strede sídliska zase Kultúrne

stredisko Iskra, kým na konci sídliska
nie je pre rozvoj kultúry nič, a to bolo
treba zmeniť. Na slávnostnom otvorení
bolo veľa hos . Prišla aj europoslankyňa
Monika Smolková a poslanec NR SR Milan
Géci. Nechýbal ani primátor Richard Raši,
starostka MČ Sídlisko KVP Iveta Kijovská
a naša starostka, ktorí krájali aj torty.
Teraz už len treba dúfať, že Výmenník
Važecká sa skutočne stane mini centrom
kultúry, vzdelávania a rozvíjania koníčkov
dospelých i de .

Spev – Materské školy:
1. miesto
Sofia Tirpáková ( MŠ Družicová )
2. miesto
Michal Bujňák ( MŠ Azovská )
Hra na hudobný nástroj:
1. miesto
Barbora Vargová – husle ( SZŠ Dneperská )
2. miesto
Ivana Saloňová – klavír ( ZŠ Bukovecká )
3. miesto
Sofia Kažimírová – klavír ( ZŠ Jenisejská )

Je to neuveriteľné, ale Talent show, čo je
súťaž mladých v prednese poézie, prózy,
v speve, v hre na hudobný nástroj, v tanci
a výtvarnej tvorbe, oslavuje. V Kultúrnom
stredisku Jazero bol nedávno jej 20.
ročník. Spev, prednes, hru na hudobný
nástroj a výtvarnú tvorbu hodno la
odborná porota, ktorú tvorili predseda
Miňo Mojžiš a členmi boli Liana Ivanová,
Lucia Pupalová, Ľudmila Hegyesyová
a Ivan Zezulka. Tanec zase hodno la
porota v zložení Michaela Ma sová, Eva
Zelenková, Patrícia Molnárová, Jaro Adam
a predseda Miňo Mojžiš.
Všetci súťažiaci podali úžasné výkony,
ale ako to už býva, na stupne víťazov sa
mohli postaviť len
najlepší. Potlesk
a blahoželanie za odvahu zúčastniť sa na
tejto súťaži však patrili všetkým, čo ocenila
i starostka, ktorá mladých prišla pozdraviť
ovzd im ceny.
a odovzdať

Spev:
1. miesto
Viktória Lešková ( SSOŠ Bukovecká )
2. miesto
Simona Kovalčíková ( SSOŠ Bukovecká )
2. miesto
Bibiána Kováčová ( SZŠ Dneperská )
3. miesto
Grétka Kuľbagová ( SZŠ Dneperská )
3. miesto
Ján Marcinko ( ZŠ Jenisejská )
Prednes – Základné školy
1. miesto
Vanda Bernátová ( ZŠ Družicová )
2. miesto
Sofia Štofaníková ( ZŠ Bukovecká )
3. miesto
Viktória Sasáková ( ZŠ Bukovecká )
Cena poroty:
Divadlo Del n ( SSOŠ Bukovecká )
Výtvarná súťaž:
1. miesto
Deborah Bertová ( SZŠ Dneperská )
2. miesto
Barbora Purdžáková ( MŠ Azovská )
3. miesto
Katarína Telepčáková ( ZŠ Družicová )
V tanečnej kategórii sa na stupne víťazov
postavili:
Tanec – Materské školy:
1. miesto
Art Street Crew ( Kultúrne stredisko Iskra )
2. miesto
Materská škola ( Jenisejská ul. )
3. miesto
SCVČ ( Galak cká ul. )
Tanec – Základné školy:
1. miesto
Tomáš Smolko ( ZŠ Jenisejská ul. )
2. miesto
Art Street
3. miesto
SZŠ ( Starozagorská ul. )
Všetkým oceneným blahoželáme!
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Zo školských lavíc
Základná škola na Bukoveckej ulici

Balíček darčekov do Ugandy
Naša škola si v rámci medzinárodného
projektu Škola namiesto ulice adoptovala
dievča v Afganistane. Je ňou Frishta Lala
Gul, ktorá má dnes 8 rokov a aj vďaka nám,
presnejšie adopcii, môže chodiť do školy.
I keď nesedí priamo v lavici našej školy,
jej školské úspechy sledujeme na diaľku,
prostredníctvom správ, ktoré nám o nej
posielajú priamo zo školy v Kábule. My jej
zase posielame listy s pozdravmi, drobné
darčeky a fotografie z ak vít našich žiakov.
Darčeky žiakov našej školy teda už
poznajú de v Afganistane, a teraz aj
v Ugande.
Siedmaci to ž prevzali
patronát nad ak vitami rozvojových
projektov od deviatakov a presunuli sa
z Ázie do Afriky. Ako? Stalo sa tak v rámci
projektu Slovenskej katolíckej charity
„Pôstna krabička pre Afriku“ a pripravili
sme darčekový balíček pre Erica z Ugandy

a jeho kamarátov. Naši žiaci vyrábali
náramky priateľstva, záložky do kníh
a písali pozdravy pre de v Afrike.
Kto je náš nový kamarát z Ugandy? Eric
má 9 rokov a chce byť lekárom. Aby si
zarobil
na školné, musí vyrábať tehly.
Pláca je však nízka, nie vždy to stačí na
zaplatenie jeho štúdia. De , ktoré žijú ako
Eric, sú v Ugande síce.

Veríme, že sa mu darčeky páčili a aspoň
takto sme mohli potešiť africké de v ich
ťažkých životných podmienkach. Teraz už
môžeme naozaj povedať, že ak vity žiakov
našej školy poznajú nielen v Košiciach, ale
aj na dvoch svetadieloch - v Ázii a Afrike.
Ďakujeme rodičom našich žiakov, že majú
také skvelé a empa cké de .

Kampaň za vzdelávanie
zúčastnil na Medzinárodnom maratóne
mieru v Košiciach.
Žiaci pokračovali v ak vitách projektu End
Exclusion „Kampaňou za vzdelávanie“,
v ktorej podporili nevidiace deväťročné
dievča Dayu z Južného Sudánu.

Na návštevu našej školy zavítali učitelia
z Afganistanu a nevidiaci bežec z Kene
Henry Wanyoike, ktorý sa ako ambasádor
európskeho projektu End Exclusion

Veľa de
v Afrike nemá prístup
k vzdelávaniu pretože tam nemajú školy
alebo rodičia
deťom nemôžu kvôli
chudobe zapla ť školné.
Účasťou v kampani sme znakom „áno“
v posunkovej reči vyjadrili svoj postoj
k uplatňovaniu práva na bezplatné
vzdelanie pre všetky de na celom svete.

Ing. Mgr. Mária Vi káčová
koordinátorka projektov

Ako sme čistili naše sídlisko
vyhrabávali opadané lís e, znášali vetrom
polámané konáre, dosádzali živý plot.
Všetci mali potrebné náradie a dobrú
náladu. Odmenou nám bol pohľad
na vyčistené okolie. K dobrej pohode
chýbal azda už len „guľáš pani starostky“.
Budeme radi, ak našu snahu ocenia aj
obyvatelia z okolia našej školy, nebudú si
skracovať chodníky pred naším areálom
a znečisťovať ho, nech sa môžeme všetci
cí ť dobre.
Po dlhotrvajúcej zime konečne prišli
teplejšie dni. Vytúžené slnko však
nemilosrdne odkrylo množstvo odpadkov,
ktoré dovtedy prikýval sneh. Pripojili sme

sa preto k výzve starostky našej mestskej
čas na jarné upravovanie a vyčis li sme
si sídlisko – teda okolie školy. Celý týždeň
sme jednotlivé triedy zbierali odpadky,

PaedDr. Zuzana Zajacová
riaditeľka školy
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Zo školských lavíc
Špeciálna základná škola na Rovníkovej ulici

Deň Zeme sa nám vydaril

Od roku 1970 si 22. apríla každoročne
pripomíname Deň Zeme. V rámci
školského projektu „Poznaj a chráň“ sme
sa zapojili do ak vít spojených s týmto
sviatkom.
Na prvých dvoch vyučovacích hodinách
sa najmladší žiaci pod vedením učiteliek
Eriky
Hricovej,
Anny
Forgáčovej
a Anny Bubelínyovej venovali súťažiam
a ekohrám. Starší žiaci prostredníctvom
prezentácie poznávali krásy Slovenska,

ktoré im priblížila učiteľka Magdaléna
Koniarová. Ekohry si zahrali
na
interak vnej tabuli pod mojím vedením.
Na ďalšej vyučovacej hodine sa zapojili
do upratovania areálu školy a jej okolia.
Výsledok? Kopa zozbieraných odpadkov
a čisté, pekné prostredie. Po brigáde sa
žiaci presunuli pred školu, kde kresbami
na asfalt v podobe vláčikov zobrazili dve
skupiny obyvateľov našej planéty. Jedna
predstavovala ochrancov prírody, za aľ

čo tá druhá jej ničiteľov. Vlaky pritom išli
pro sebe...
Poslednou bodkou za poduja m bolo
odmenenie najšikovnejších „ekológov“
sladkosťami i darčekmi. Deň Zeme sa
vydaril, žiaci odchádzali zo školy obohatení
o nové poznatky o životnom prostredí.
A aj s dobrým pocitom, že prispeli k jeho
ochrane a ku skrášleniu našej Zeme.
Natália Mariondová
učiteľka

Počítač – môj kamarát ...

... tvrdia všetci, ktorí sa zapojili do
počítačovej súťaže určenej žiakom 5. – 9.
ročníka špeciálnych základných škôl. Súťaž
sme zorganizovali po druhýkrát a bola
v priestoroch našej školy. Jej cieľom bolo
vychádzajúc z učebných osnov predmetu
informa cká výchova overiť digitálne
zručnos dievčat a chlapcov s ľahkým

stupňom mentálneho pos hnu a. Ako
tému sme vybrali „Svä Cyril a Metod“,
keďže si v tomto roku pripomíname 1150.
výročie ich príchodu na Veľkú Moravu.
Súťažilo sa v 4 kolách v kategóriách
jednotlivci a družstvá. V súťaži sme mali
aj kolo, kde si zahrali virtuálny bowling.
Riadne sa pri tom zapo li a v celkovom
bodovaní išlo doslova „o prsia“.
Celkovo sa zapojili 4 košické špeciálne
základné školy. Prvenstvo v kategórii
družs ev z minulého roka obhájili a víťaznú
trofej si odniesli žiaci zo ŠZŠ na Odborárskej
ulici. O jediný bod za nimi skončili naši
– domáci. Tre e miesto patrí ŠZŠ na
Inžinierskej a štvrté SŠ na Vojenskej ulici.
V kategórii jednotlivcov zvíťazil Norbert
Géza z našej školy, 2. miesto obsadila Lucia

Pondiová a 3. miesto Angelika Sinuová,
obe zo školy na Odborárskej ulici. Víťazi
si vybojovali pekné vecné ceny, ktoré
zabezpečilo občianske združenie ŠTUMP.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, ktorý
o rok pripravíme.
Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

Na futbalovom turnaji 7. – 9. ročníkov štyri družstvá
Pohár opäť chlapcom z Družicovej

Základná škola na Bukoveckej ulici,
Súkromná základná škola na Dneperskej
ulici, Špeciálna základná škola na
Rovníkovej ulici a Základná škola na
Družicovej ulici. To boli štyri školy, ktoré
do futbalového turnaja žiakov 7. až

8

9. ročníkov poslali svojich zástupcov.
Zorganizovala ho naša športová komisia
a chlapci hrali na mul funkčnom ihrisku
v rekreačnej oblas .
Počasie im celkom vyšlo. Trochu inak to
bolo so samotnými zápasmi. Najmä chlapci
z Rovníkovej boli po turnaji sklamaní. I keď
bojovali ako levy a aj góly sa im podarilo
dať, ostatné družstvá boli lepšie, a tak sa
im medailové miesto neušlo, skončili na
4. mieste. Na 3. mieste sa podľa celkového
skóre umiestnilo družstvo zo Súkromnej
základnej školy z Dneperskej ulice, na
2. mieste Základná škola na Bukoveckej
ulici a vlaňajšie prvenstvo obhájili chlapci
zo Základnej školy na Družicovej ulice.

Diplomy i medaily mladým futbalistom
a víťazovi aj pohár odovzdala starostka
Anna Jenčová. Sekundovali jej jej zástupca
Štefan Čabala, ktorý bol aj rozhodcom,
člen našej komisie Michal Capcara a ja.
Maroš Mikita
predseda športovej komisie
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Zo školských lavíc
Základná škola J. Urbana, Jenisejská ul.

Otvorili sme Ekoučebňu a Čajíčkovňu
Vďaka podpore z rôznych projektov
a grantov sme v škole slávnostne otvorili
a do užívania odovzdali niekoľko miestnos ,
ktoré
prispejú
k
efek vnejšiemu
a atrak vnejšiemu vyučovaniu. Keďže
naša škola získala v októbri minulého roku
pres žny cer fikát a bola zaradená do
medzinárodnej siete Zelených škôl, zriadili
sme si Ekoučebňu. Poslúži aj ako miestnosť
pre relax a školská čajovňa.

Prešla stavebnými úpravami a dnes
je vybavená modernou prezentačnou
technikou a množstvom pomôcok,
ktoré budú využívať žiaci počas hodín
prírodovedy a biológie s ekotémami,
na vyučovanie nepovinného predmetu
Ekologická výchova, a
ež počas
vyučovania a činnos v školskom klube
de na ak vity spojené s pečením
perníčkov alebo naším relaxačným

čajíčkovaním. Vybudovanie a vybavenie
novej Ekoučebne a čajíčkovne podporili
Hodina deťom, U. S. Steel Košice, OZ Sosna
a sieť predajní Planeo Elektro. Sme radi, že
aj pomocou tohto príjemného priestoru
budeme môcť podporiť našu snahu viesť
de k ekologicky zodpovednému konaniu.

Loď ZŠ vo flotile Košických Benátok
Ponuku organizátorov postaviť loď
a zúčastniť sa na poduja Košické Benátky
v rámci Dní Košíc sme prijali ako výzvu
využiť našu krea vitu a šikovnosť. Mesiac
sa na projektovaní a výstavbe lode podieľal
učiteľ Oskár Gajdoš so skupinou žiakov,
aby sme mohli v areáli kúpaliska Ryba na
Aničke predstaviť prototyp lode s názvom
Jozef. Keďže sme Zelenou školou, princípy
ekológie boli základom aj pri jej stavbe.
Kostru tvorili prázdne plastové aše. Na
spevnenie, označenie a dozdobenie lode
slúžili staré mapy, gumené bannery, rôzne
škatule a starý papier. Svetlo na lodi bolo
poháňané dynamom na ručný pohon.

Spoločne s ďalšími pätnás mi posádkami
sme vyplávali na jazierko a užívali si
neopakovateľnú atmosféru poduja a,
ktorá bola umocnená povzbudzovaním
stovkami divákov a krásnym osvetlením
jednotlivých plavidiel. Okrem zážitku

sme si z rúk primátora mesta Richarda
Rašiho odniesli diplom za tre e miesto
v hodnotení krea vity a vzhľadu lodí,
čo je mo vácia pre nové nápady,
ktoré využijeme pri príprave lode na
budúcoročné Košické Benátky.

Jenisejfest ponúkol opäť množstvo zábavy

Už po štvrtýkrát sa v priestoroch areálu
našej školy konalo poduja e pod názvom
Jenisejfest. Brány areálu boli otvorené
pre žiakov školy, aj pre všetkých, ktorí
mali chuť stráviť príjemný deň a dobre
sa zabaviť. Počasie poduja u prialo
a tak viac ako síc dvesto návštevníkov
malo možnosť vidieť zaujímavý program
a využiť množstvo atrakcií, ktoré ponúkal.
Na pódiu vystúpili s tancom a spevom
žiaci našej školy, kúzelník Wolf a veľký
úspech mala aj diskotéka s Ujom Ľubom.
Počas celého poduja a všetkým deň
spríjemňovala hudobná skupina Montana.

Nechýbalo ani množstvo nafukovacích
atrakcií, detský kú k, maľovanie na tvár
a trblietavé tetovanie, tvorivé dielne či
obrovské šarkany. Zvedavé de si mohli
vďaka prítomným remeselníkom vyskúšať
točiť hlinu na hrnčiarskom kruhu, tkáčske
krosná i kováčsku vyhňu. Sladkú odmenu
mohli získať za plnenie súťažných úloh
a veľký úspech mali ukážky prvej pomoci,
hasičské auto, ktoré urobilo veľkú penovú
šou, aj záchranári z OZ Mrak, ktorí
de vozili na improvizovanej lanovke.
A samozrejme, hokejis HC Košice, ktorí si
išli ruky vypísať, toľko rozdali autogramov.

V rámci poduja a boli vyhlásené aj
výsledky literárnej súťaže „Slovo, čo ma
drží nad vodou“. Záš tu nad ňou prevzala
viceprimátorka Renáta Lenártová. Do
súťaže sa zapojilo viac ako sto žiakov
z 32 škôl kraja. Jenisejfest finančným
príspevkom podporila aj mestská časť.
Sme radi, že poduja e osobne navš vila
starostka s viacerými poslancami. Myslíme
si, že malí i veľkí návštevníci odchádzali
z areálu školy vyšantení, spokojní
a usmievaví. Už teraz sa tešíme na piaty
ročník, ktorý bude na budúci rok.

Stranu pripravil: Mgr. Róbert Schwarcz - riaditeľ školy
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Veselý a chutný Sviatok susedov
Koniec mája už tradične patrí v našej
mestskej čas oslave Sviatku susedov. Inak
to nebolo ani tento rok. Posledný májový
deň sa pred miestnym úradom už od
rána začali prípravy na poduja e, ktoré si
u obyvateľov našej mestskej čas získava
stále výraznejšiu popularitu. Pracovníci
oddelenia výstavby na rannej porade
objednali ideálne počasie a potom sa
s elánom pus li do montovania stánkov
a grilov na popoludňajšiu opekačku.

choreografiami a spevokol Jazerčan,
ktorému to pod novým vedením pani
Katky a pána Jožka išlo výborne. Až do
večerných hodín atmosféru dotvárala
country hudobná skupina Tenesse.
Ani na de sa nezabudlo. Popoludnie plné
súťaží rozžiarilo všetky detské očká. Veď
kto by sa nezabavil na skákaní vo vreci,
preťahovaní lanom, loptových hrách či
kreslení na chodník. Do kreslenia sa
zapojili všetky de . Najmladšej dvojročnej
výtvarníčke pomohla síce babka Čabalová,
avšak porota zložená zo starostky
a miestnych poslancov prísna nebola,
a uznala aj túto kresbu. Keďže v znaku
mestskej čas je labuť, dostali de za
úlohu práve ju nakresliť. Vznikli krásne
diela,, porote
p
bolo zaťažko rozhodnúť

o najkrajších, a tak sa po porade rozhodla
oceniť úplne všetky de .
Smiech a dobrá nálada sa šírili navôkol
rovnako príjemne ako vôňa grilovaných
špecialít, ktoré pripravovali poslanci,
mestskí policaj i „proviantom“ nabalení
niektorí hos a. Sviatok susedov sa niesol
v duchu veľkej susedskej grill párty.
Veríme, že na budúci rok prídu tento
sviatok osláviť aj ďalší susedia z našej
mestskej čas .
Alžbeta Jacková
KS IISKRA
SKRA
SK
RA

To, že na poduja nebude chýbať dobrá
nálada, potvrdilo už jeho otvorenie, keď
námestník primátora Ján Jakubov spolu
s našou starostkou privítali prítomných
v duchu Par čky a spoločnou veršovačkou
všetkých rozosmiali. V programe sa
predviedli Jazerské mažoretky s tromi

Výlet na Izru bol vynikajúci
Máj
je známy ako mesiac lásky.
V tomto krásnom období, keď všetko
zelená a kvitne, zorganizovala sociálno –
zdravotná komisia pri našom miestnom
zastupiteľstve turis cký výlet na Izru
známu povesťou o nešťastnej láske dcéry
tureckého veľkovezíra a uhorského grófa.
Po krátkom pobyte pri Izre sa zdatnejší
vybrali na kamenný hrad Fűzer ležiaci asi
7 km
vo vnútrozemí Maďarska. Menej
zdatní obdivovali malebné okolie jazera.
Keďže v tejto skupine ostali aj chlapi,
nanosili drevo a ženy ako správne gazdinky
rozložili oheň, na ktorom sa opekali samé
dobroty. Najväčšiu radosť mal školák

Samuel, ktorý na ručne vyrezaných
lieskových paliciach opekal všetko, čo bolo
jedlé. Ohník udržiavali do poobedňajších
hodín, aby si aj , čo prišli z túry, mali na
čom dobroty poopekať.
Výborná
nálada účastníkom výletu
vydržala počas celého dňa. Dokazoval to

váhu, mestská časť pristúpi k odťahovaniu
vozidiel. Parkovisko je prioritne určené pre
stránky a zamestnancov úradu, Mestskej
polície a Správy mestskej zelene.

Motoristické okienko
Čoraz
častejšie,
napriek
naším
upozorneniam ostávajú niektoré smetné
kontajnery nevysypané pre parkujúce
autá. Za porušenie VZN č. 37, ktoré hovorí,
že je zakázané
i) znemožniť vozidlám zabezpečujúcim
odvoz a manipuláciu s odpadom
priechodnosť komunikácie v čas pred
kontajnermi je pokuta ten „lepší prípad“.
V horšom prípade bude vozidlo od ahnuté
na Jarmočnú, a to už budete musieť
siahnuť hlbšie do vrecka. Preto prosíme,
nekomplikujte prácu firme Kosit.

10

spev pri slnkom zaliatom jazere, aj počas
celej cesty späť do Košíc. Na sídlisku
sa všetci lúčili s úsmevom na tvári a so
želaním skorého stretnu a pri ďalšom
výlete.
Mária Jokeľová
predsedkyňa sociálno-zdravotnej komisie

Mnohí majitelia áut, ktorí využívajú
parkovisko pred úradom na Poludníkovej
č. 7 ignorujú dopravné značenie,
ktoré umožňuje využívať parkovisko
pre verejnosť vo večerných a nočných
hodinách od 17:00 do rána 7:00. Keďže
upozornenia za s eračom berú na ľahkú
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Pomôžu pri hľadaní nezvestných a stratených
A urobia to zadarmo

Nie sú v popredí pozornos širokej
verejnos , a predsa to, čo robia, si zaslúži
našu pozornosť, pretože nám v zúfalstve,
strachu a obavách o blízkych podávajú
pomocnú ruku. Členovia Košickej
kynologickej záchranárskej brigády a ich
štvornohí kamará len v našom meste už
pomáhali pri hľadaní napríklad 3-ročného
dieťaťa, 20-ročnej dievčiny, 73- ročného
muža či 58-ročného, ktorý sa rozhodol
spáchať samovraždu. Našťas e, prišli skôr
ako to aj spravil. Zasahujú ež pri živelných
pohromách, najmä v situáciách, keď voda
nechce ostať v pôvodnom koryte.

„Ak by som nás mal predstaviť odbornou
rečou, tak sme dobrovoľné, neziskové
záujmové združenie chovateľov psov,
cvičiteľov, vlastníkov a milovníkov psov
rôznych plemien, ktorí sa venujeme ich
výcviku pre záchranu ľudského života.
Pomáhame napríklad pri hľadaní osôb
v zavalených budovách, ale aj nezvestných
ľudí či stratených de . Stačí zavolať
a ideme,“ predstavil ich združenie Kamil
Jeremiáš, ktorý je vedúcim brigády, ale
stretnúť ho môžeme aj v teréne pri zásahu.
Dnes, keď žijeme v časoch, kedy treba
pla ť prak cky za všetko, ich pomoc je

nezištná, nenaťahujú ruku a nečakajú
peniaze.
„Je to tak, žiadne eurá za hľadanie
neberieme. Našou odmenou je šťastný
pohľad nájdeného či rodiny, ktorá sa už
obávala toho najhoršieho, ale my sme im
ich zatúlaného blízkeho našli,“ dodal.
Kto by najmä teraz, v lete, potreboval
ich pomoc, keďže sa častejšie vyberáme
do lesa alebo na prechádzky a môžeme
sa stra ť my alebo niekto z rodiny, treba
zavolať na telefónne čísla 0907 454 203
alebo 0908 993 467
Určite sa vám vyberú na pomoc.
Košická kynologická záchranná brigáda
(KE KZB) vznikla v roku 1999 a stala
sa členom celoslovenskej Asociácie
cvičiteľov záchranných psov. Od roku 2001
je zaregistrovaná v Slovenskom Červenom
kríži v Košiciach a je aj súčasťou krízového
štátu CO v meste.

ČEREŠNE
,,Vieš, prečo mám rád čerešne?“ - pýta
sa lišiacky malý chlapček: ,,Pretože
s ich kôstkami môžem triafať kamarátov.“
Rozkvitnuté čerešňové sady zosobňujú
krásu prírody, v Japonsku je národnou
tradíciou priať si pod rozkvitnutými
stromami všetko dobré. ,,Keď som bol malý
chlapec, chodieval som s kamarátom do
čerešňového sadu na družstevné čerešne.
Dodnes si pamätám na deň, keď nás
strážnik držiac za uši od aľ ,,vyprevadil“ spomína chlapík v strednom veku. ,,Slová
sú ako čerešne, zobneš si jednu a už ich je
desať“- hovorí príslovie.
Podľa písomných záznamov sa čerešne
na našom území pestujú od 12. storočia.
Bývala s nimi spojovaná krása a plodnosť,
preto pri narodení dievčaťa bolo zvykom
vysadiť čerešňu. Chutné a voňavé plody
sa zbierajú od mája a sú bohatým zdrojom
minerálov, vitamínov a fytoak vnych
látok. Pozrime sa na najnovšie vedecké
štúdie zamerané na obsahové zloženie
týchto chutných a zdravých plodov.
Kverce n je látka, ktorá vykazuje
významnú pro zápalovú ak vitu, vďaka
čomu je obľúbeným liekom na alergiu
a astmu. Kyselina elagová je prirodzene
sa vyskytujúcim fenolom, silne pôsobí
pro rakovine. Obe látky sú v čerešniach
bohato zastúpené. Perilyl alkohol je
ďalšia pro rakovinová látka vyskytujúca
sa v čerešniach. V pokusoch na zvieratách

dokázal zastaviť rozvoj rakoviny pankreasu,
žalúdka, hrubého čreva, pokožky a pečene.
Prebiehajúce výskumy v Clevelande sa
snažia dokázať jeho význam u žien pri
liečbe rakoviny prsníka. V Kalifornskej
štúdii sa konštatuje, že denne miska
čerešní významne znižuje hladinu kyseliny
močovej v krvi. „Ja čerešne nemám
veľmi rada. Bojím sa, že s čerešňou zjem
i červíka“ - strachuje sa malá školáčka.
„Červík v čerešni ? Žiadny problém ! Však
je to len bielkovina v prirodzenej podobe“ znie pro chodný názor. Antokyaníny (AK)
sú považované za kľúčové pri zmierňovaní
zápalu v tele. Čerešne a maliny majú
najvyšší výťažok čistých AK. V jednej štúdii
bola porovnávaná ak vita AK čerešní
s pro zápalovými liekmi - ibuprofénom a
naproxénom. Čerešne vykazovali podobný
účinok, a na rozdiel od týchto látok nemajú
žiadne nežiaduce účinky. Nemecký
diete k Dr. Carl von Moorden (1858 1944) - profesor medicíny na univerzite
vo Viedni - odporúčal jesť veľa čerešní,
ktoré ,,odstránia i tú najťažšiu zápchu“.
Štvrť kilogramu čerešní zjedených denne
počas jedného týždňa upraví trávenie
a detoxikuje organizmus. Americký
psychiater Dr. Wilfred Pigeon tvrdí, že
čerešňová šťava pomáha pacientom s
chronickou nespavosťou. Nachádza sa
v nej to ž hormón melatonín, ktorý má
kľúčový význam pre zdravý spánok.

PS: Hieronymus Bock (1498 - 1554)
bol významný nemecký botanik, autor
rozsiahleho herbáru (1539), v ktorom sa
pokúšal roztriediť liečivé rastliny podľa
ich tvaru. Pochvalne sa v ňom vyjadruje
o čerešňovom strome, ktorý celý pokladá
za liečivý - od kvetu, listu až po plody. Plody
triedi na sladké a kyslé, niekedy biele,
niekedy červené až bordové... „Čerešňová
šťava obsahuje až 80 % kvalitnej vody
a množstvo dôležitých minerálov
a vitamínov“ - píše v knihe o ovocných
šťavách Dr. Norman Walker (1866 - 1984),
ktorý sa dožil až 118 rokov. „Je výborným
krv čis acim prostriedkom.“ Šťavu si
môžeme zmraziť do podoby ľadových
kociek a pridávať do jogurtov alebo
v horúčavách do mixovaných nápojov.
MUDr. Michal Slivka
poslanec miestneho zastupiteľstva
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Pozývame malých, väčších i veľkých

Huráá, práázdnninny na plážii

Kto zo školákov sa hnevá, ak zaznie školský
zvonec ohlasujúci koniec vyučovania?
Asi nikto. A čo, keď zvonec hlási koniec
školského roku a nástup dvoch mesiacov
vytúžených prázdnin? To treba vyskakovať

aspoň do 10 - cen metrovej výšky. Však?
Na tému Hurá, prázdniny, ktoré už
klopú na dvere, pripravuje zábavné
popoludnie aj kultúrna komisia miestneho
zastupiteľstva. Pri súťažiach jej ochotne
vypomôžu športová a sociálno – zdravotná
komisia. Návštevníci popoludnia sa môžu
tešiť na vystúpenie kráľovských pudlov,
ktorí nielen rozosmejú, ale aj vychovávajú.
Napríklad ako sa starať o psíka, ako sa
ho nebáť, ale aj ako po štvornohých
kamarátoch popratať. Psíkov vlastní a cvičí
chovná stanica Lady Black Queen. Okrem
ich vystúpenia sú samozrejme, pripravené
aj rôzne vedomostné a športové súťaže o
skvelé ceny.

Nezabudnite, poduja e Hurá, prázdniny
sa začína 22. júna ( sobota ) o 15:00 hod
pri pódiu na pláži.

Kúzeelná Svättojjánskka nocc

O deň neskôr, teda 23. júna od 20:00
hodiny sa stretneme na pláži opäť. Tento
raz pri poduja Kúzelná Svätojánska noc,
ktorú organizuje naša mestská časť. Kto
bol vlani na premiére vie, že je to noc
venovaná štyrom živlom – Vode, Ohňu,

Vzduchu a Zemi. Opro vlaňajšku bude
však poduja ami bohatšia, mys ckejšia,
zaujímavejšia, magickejšia, tajomnejšia.

i tajomna, ktoré naplnia vaše telo i ducha
a domov sa vrá te tak pozi vne naladení
ako ste už dávno neboli.

Sme presvedčení, že počas Svätojánskej
noci prežijete chvíle pohody, lásky, mágie

Na Kúzelnej Svätojánskej noci dovidenia
23. júna ( nedeľa ) od 20:00 hod.
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VODARIK, s. r. o.
voda, kúrenie, kanalizácia,
stavebná činnosť
montáž kotlov Viessmann,
Immergas, Protherm...
solárne kolektory,
tepelné čerpadlá
rekonštrukcie bytov,
domov

mikita.vodarik@gmail.com

0905 979 766
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