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Júnové pozvánky
Hurá, prázdniny

Kúzelná Svätojánska noc

Je to už pre školákov tradičná
rozlúčka so školou a povinnosťami
a
vítanie
vytúžených
dvojmesačných prázdnin. Mestská
časť v spolupráci s kultúrnou,
športovou, sociálno - zdravotnou
a komisiou národnostných menšín
miestneho zastupiteľstva pripravila pre deti

Ponesie sa opäť v duchu štyroch
živlov – Ohňa, Vzduchu, Vody a Zeme,
pričom dominantou bude tentokrát
Voda. Potvrdia to na úvod večera
ukážky z rozprávky Malá morská
víla. Pripravené je ďalej púšťanie
chleba do vody, umývanie vodou pre
vnútornú očistu, varenie očistného nápoja, ponuka červeného vína na
lásku i perličiek pre šťastie, zapálenie vatier, púšťanie sviečok na vodu,
pálenie lístočkov s negatívami, aby nás neničili, ale čo najskôr opustili,
pálenie tymianu na očistu vzduchu a vyhnanie zlých duchov, púšťanie
balónikov so želaniami, aj laserová a ohňová show. To je niekoľkými
slovami zhrnutá ponuka Kúzelnej Svätojánskej noci, ktorá bude

na sobotu, 21. júna 2014 od 15:00 hod
toto športovo – zábavné popoludnie. Bude plné vedomostných súťaží
i možností ukázať šikovnosť a pohyblivosť pri športových zápoleniach, za
ktoré odvážni dostanú aj rôzne odmeny. Školáci, poproste rodičov, aby
si našli voľný čas a prišli s vami k multifunkčnému ihrisku v Rekreačnej
lokalite Jazero na podujatie Hurá, prázdniny. Bude tam kopec zábavy.
A možno aj ukážky z práce policajtov.

v sobotu, 21. júna 2014 od 20:30 hod
a na ktorú vás do Rekreačnej lokality Jazero úprimne pozývame.

Rekreačná oblasť už čaká ...
Ani sme sa nenazdali a opäť prichádza čas dovoleniek, prázdnin, oddychu. Niekto ich strávi pri mori, iný v horách, tretí
u rodičov a starkých na dedine a viacerí, ak to počasie dovolí, v Rekreačnej lokalite Jazero.
VSTUPNÉ

Telecom sa rozhodol, že pri jazerskej vode
Magio pláž toto leto nebude. O pohodu
a príjemné chvíle sa tak rovnako ako po
iné roky postará mestská časť. Vstupné
do rekreačnej lokality sa nemení, pre
dospelého stojí 1 euro, dieťa do 6 rokov
má vstup zadarmo. Po 16:00 hod sa cena
znižuje, návštevník zaplatí 70 centov.
Vstupné sa začne vyberať od soboty
28. júna. Zľavnené lístky pre deti či
seniorov nie sú. Permanentka obyvateľa
našej mestskej časti na túto sezónu
vyjde na 5 eur, kto býva inde, na 9 eur.
Permanentky miestny úrad na sekretariáte
starostky začal vydávať 1. júna. Vlaňajšie
na túto sezónu neplatia.
Pri priaznivom počasí bude
rekreačná lokalita k dispozícii
každý deň od 9:00 hod do 19:00 hod

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

ATRAKCIE

Kto má okrem leňošenia pri vode a chytaní
bronzu záujem aj športovať, môže využiť
ihriská. K dispozícii budú multifunkčné
a detské ihrisko. Viac informácií na www.
jazerokosice.sk v bloku Ihriská.
Tam, kde bolo vlani na piesku volejbalové
ihrisko, bude ihrisko aj toto leto, ale
trávnaté.
Urovnaním terénu pri plote, o čo sa
postaral bager, ostatok brigádnicky
dorobili pracovníci úradu, je pre
športovaniachtivých v prednej časti
rekreačnej lokality pripravené i mini
futbalové ihrisko.

ktoré po jej vrátení dostane oddychujúci
späť. To preto, aby sa nám knihy kamsi
„nerozutekali.“
Mestská časť rozširuje počet ležadiel.
Vypožičanie jedného stojí euro na deň.
Ak sa spoja návštevníci z dvoch ležadiel,
môžu si požičať aj stolík. Grátis. Inak je
požičovné za stolík vo výške 30 centov.
V rekreačnom areáli bude fungovať
nefajčiarska zóna. Mestská časť jej
vytvorením vychádza v ústrety tým,
ktorým vadí cigaretový dym vedľa nich
bafkajúceho suseda.

Medzi 9:00 hod až 18:00 hod bude pri
dobrom počasí fungovať požičovňa
plavidiel. Vypožičanie jedného na
polhodinu stojí euro.

Pre fajčiarov budú pripravené popolníky,
aby sa ohorky nepovaľovali po celom
areáli. Vyrobili sme ich na Sviatku susedov.
Snáď ich budú využívať.

Zriadená bude letná knižnica. Záloha za
vypožičanie knihy je stanovená na 2 eurá,

Do výstavby vonkajších bazénov sa tento
rok mestská časť nepustila. Postaviť

w w w. j a z e r o k o s i c e . s k

Alebo sa pridajte do skupiny
Mestská časť Košice - Nad jazerom
na stránke www.facebook.com

a spustiť pred komunálnymi voľbami
tri krásne bazény by síce bola pozitívna
reklama, k 500 – tisícovej investícii sme
sa však rozhodli pristúpiť zodpovedne.
V tomto roku by sme totiž museli ísť
s rezervným fondom na doraz.
Aj
byrokracia by nás mohla dobehnúť
a letnú sezónu by sme nemuseli stihnúť.
Ponáhľanie sa by mohlo ísť na úkor
financií i kvality. Naším cieľom nie je
získanie „bodov“, teda, kto si pripíše
výsledok dvojročnej práce projektovania a
inžinierskej činnosti, ale kvalitné možnosti
oddychu a zábavy nás všetkých. Preto, aby
práca chvatná nebola málo platná, a tiež
nech kasa mestskej časti neostala prázdna,
radšej ešte niečo došetríme a na budúci
rok, len čo to počasie dovolí, pustíme sa
do výstavby plánovaných bazénov.
Otáznik zatiaľ visí nad lanovým centrom,
ktoré potrebuje finančne a technicky
náročnejšiu opravu a údržbu. Podnikáme
všetko preto, aby sa veci podarili a ešte
toto leto bolo riadne v prevádzke.

Zabezpečená je v areáli údržba a kosenie
areálu, odvoz odpadu, funkčnosť
sociálnych zariadení a spŕch.

zóny, mal by sa mať na pozore. Pokuta od
mestských policajtov je zvýšená na 30 eur.

ZÁKAZY

O bezpečnejšie kúpanie sa postará
plavčík a vodná záchranná služba. Kvalitu
vody bude kontrolovať Regionálny úrad
verejného zdravotníctva, aj mestská časť.
Výsledky rozborov
nájdu návštevníci
na webovej stránke mestskej časti i na
výveske priamo pri vodnej ploche. Vlani
leto oddychujúcim celkom prialo. Aj
kvalita vody bola zhoršená len 4 dni. Toto
leto by sme to s vodou chceli zvládnuť bez
jediného dňa výpadku.

Opakujeme to síce každé leto, ale
Opakovanie je matkou múdrosti....
Takže podľa platného VZN č. 37
o čistote a poriadku v mestskej časti
je do rekreačného areálu prísny zákaz
vstupu so psom. Rovnako platí zákaz
vstupu s motorovým vozidlom. Výnimku
- špeciálne povolenie od mestskej časti
– majú prevádzkovatelia lyžiarskeho
vleku a zariadení pri zásobovaní. Zvlášť
upozorňujeme na doplnok k VZN, ktorý
sa týka kúpania. Okrem ohradenej časti
pláže, najmä okolo Amurskej ulice, platí
zákaz kúpania, pretože tam nie sú toalety
a základné hygienické vybavenie. Nie
je tiež povolené sa vykúpať v bežnom
oblečení, čo v minulosti niektorí občania
robili. Mestská polícia je pripravená
dodržiavanie VZN prísne kontrolovať
a prehrešky pokutovať. Kto váha zaplatiť
mestskej časti euro za vstup do rekreačnej

VODA

PRENÁJOM

Firmy, organizácie, spoločenstvá, ktoré
chcú zorganizovať vlastné podujatie, môžu
si priestory v Rekreačnej lokalite Jazero
prenajať. Viac sa dozvedia na webovej
stránke mestskej časti. V takomto prípade
môžu byť niektoré služby pre ostatnú
verejnosť obmedzené.

Sviatok susedov bol ako vymaľovaný
Nádvorie miestneho úradu sa nedávno
zmenilo na miesto stretnutia priateľov.
Dovoľujeme si to tak napísať, pretože
atmosféra na 3. ročníku Sviatku susedov
bola vynikajúca. Pomaly sa grilujúce
klobásky, mäská a špekáčiky rozvoniavali
do ďaleka, a tak nečudo, že na podujatie
prilákali aj tých, ktorí naň pôvodne možno
ani nechceli prísť. K dobrej pohode
prispel okrem nádherného, až letného
dňa, kultúrny program, v ktorom vystúpili
Jazerské mažoretky, jazerský spevácky
zbor Jazerčan, zbor Delfín a študenti
Súkromnej strednej odbornej školy z
Bukoveckej ulice, Art Street Crew i country
skupina Tennessee.
Deti pod vedením učiteľa zo Základnej
umeleckej školy na Irkutskej ulici
vyrábali z hliny popolníky, ktoré chce
mestská časť v lete využiť na pláži pre
fajčiarov, nech sa ohorky nepovaľujú po
tráve. Drobizg i tí trochu starší sa mohli
zapojiť aj do množstva súťaží, o priebeh
ktorých sa starali poslanci miestneho
zastupiteľstva. Tento rok boli prekvapením
súťaže pre dospelých. Lákadlom pri nich
nebola odmena vo forme fľaše vína,
ale vtipné disciplíny a chuť zabaviť sa.
V domácnostiach predsa dámy bežne
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valčeky na cesto nehádžu, tu mohli. Ani
vzduchom lietajúci budzogáň nepatrí k
štandardnému náradiu pánov...
Nadýchnuť sa atmosféry a ticho závidieť
aká vynikajúca na akcii vládla, prišli
primátor mesta Richard Raši, jeho
námestníčka Renáta Lenártová, riaditeľ
OO PZ SR Martin Gancarčik, veliteľ
jazerskej stanice Mestskej polície Miroslav
Fajčík i jeho šéf, náčelník mestských
policajtov Ján Palčík. Keďže jeho príhovor
k susedom v mikrofóne nebolo dobre
počuť, primátor ho zhrnul do jednej vety
– vraj dnes mestská polícia nebude dávať
pokuty. Až na výnimku, kedy musela
zasiahnuť odťahová služba a odviezť preč
jedno vozidlo. Ten, kto ho tam zaparkoval,
niekoľko dní nerešpektoval dopravnú

značku o parkovaní povolenom pre
verejnosť len v podvečer a v noci.
O trochu neskôr došli na Sviatok susedov
poslanec NR SR Milan Géci a Monika
Smolková, ktorá priniesla i tekutý pozdrav
v podobe francúzskeho koňaku. Do
Bruselu pre zmenu nosila na „koštovku“
slovenskú borovičku vyrobenú v prevádzke
v Košiciach. Starostka koňak hneď aj začala
nalievať. Fľaša bola trochu ako rozprávka
Hrnček, var. Koňaku sa po kalíšku ušlo
skoro každému z prítomných. Hostia si
na chvíľku vyskúšali aj pečenie kuracích
stehienok, takže okrem vynikajúcej nálady
si vo vlasoch odniesli aj typickú vôňu
grilovania.
Bolo osem hodín večer a susedia ešte
sedeli, počúvali živú i reprodukovanú
hudbu, malé deti šantili s balónikmi,
niektorí dospelí tancovali. Proste, Sviatok
susedov ako vymaľovaný...

Talent show vstúpila do druhej dvadsiatky
Spievalo sa, recitovalo, tancovalo i kreslilo
V Kultúrnom stredisku Jazero sa zišlo neuveriteľne veľa detí a mladých rôzneho veku, ktorí
nabrali odvahu a prihlásili sa do 21. ročníka Talent show. Podujatie organizuje mestská
časť. Predpoludnie patrilo najmenším, ktorí navštevujú materskú školu a súťažili v tanci,
literárno – dramatickom umení a v speve. Popoludnie bolo určené súťažiacim zo základných
a stredných škôl, ktorí sa prihlásili do kategórií literárno – dramatické umenie, hra na
hudobný nástroj, speve, výtvarné umenie a tanec. Niekomu sa vystúpenie podarilo lepšie,
inému o čosi horšie. V súťažiach to však tak chodí...
V tomto ročníku si ocenenia odniesli v kategórii:
účinkujúci z materských škôl (MŠ):
Tanec:
1. miesto MŠ na Dneperskej ulici s
Čarodejky
2. miesto MŠ na Jenisejskej ulici s
Kukulienka, kde si bola...
3. miesto Art Street Crew – kolektív
Iskra s choreografiou Na vlásku
4. miesto Art Street Crew – kolektív
Iskra s choreografiou Old School

choreografiou
choreografiou
trénujúci v KS
trénujúci v KS

Literárno – dramatické umenie:
1. miesto Lukáš Szabados, MŠ na Jenisejskej ulici
2. miesto Veronika Matúšová, MŠ na Družicovej ulici
3. miesto Michaela Bazjuková, MŠ na Družicovej ulici
Cenu za účasť získala Karin Kunová, MŠ na Azovskej
ulici
Spev:
1. miesto Daniela Rendeková, MŠ na Dneperskej ulici
2. miesto Zdenka Dlhá, MŠ na Galaktickej ulici
3. miesto Tamara Gállová, MŠ na Družicovej ulici
Pri súťažiacich zo základných (ZŠ ) a stredných škôl
(SŠ) bolo takéto poradie:

Literárno – dramatické umenie:
1. miesto Zoja Kusendová, ZŠ J. Urbana na Jenisejskej
ulici
2. miesto Barbora Vaľková, SZŠ na Dneperskej ulici
3. miesto Zuzana Tkáčová, ZŠ J. Urbana na Jenisejskej
ulici
Hra na hudobný nástroj:
1. miesto Laura Dzobová – klavír, ZŠ J. Urbana na
Jenisejskej ulici
2. miesto Tea Karnižová – klavír, ZŠ na Bukoveckej
ulici
3. miesto Ladislav Bodnár – klavír, SZŠ na Dneperskej
ulici
Špeciálna cena Oliver Palko – klavír – vlastná tvorba,
SZŠ na Dneperskej ulici
Spev:
1. miesto hudobná skupina zo SZŠ z Galaktickej ulice
2. miesto Laura Gadušová zo SSOŠ na Bukoveckej
ulici
3. miesto Martina Gajdošová zo ZŠ na Bukoveckej
ulici
3. miesto Lívia Sajková zo SSOŠ na Bukoveckej ulici

Iskra s choreografiou The Addams´ Family
2. miesto Art Street Crew, kolektív trénujúci v KS
Iskra s choreografiou Monster High
3. miesto Veronika Kušnírová a Viktória Janečeková
zo SZŠ na Dneperskej ulici s tancom Na ulici ( hip –
hop )
Výtvarné umenie:
1. miesto Žaneta Mročová, SZŠ na Galaktickej ulici
2. miesto Barbora Benková, ZŠ Jozefa Urbana na
Jenisejskej ulici
3. miesto Michaela Trebuňová, ZŠ na Družicovej ulici

Tanec:
1. miesto Art Street Crew, kolektív trénujúci v KS

Všetkým súťažiacim blahoželáme. .

Po zvládnutí súťažných disciplín prišiel
najvážnejší moment predpoludnia
–
vyhlasovanie výsledkov a oceňovanie. Pri
olympiáde materských škôl je dobrým zvykom,
že nikto nemôže byť druhý, tretí ani piaty,
všetky deti boli rovnako prvé, a tak každé
dostalo vytúženú zlatú medailu. Odovzdávali
im ich starostka Anna Jenčová, jej zástupca

Štefan Čabala a poslanci Gabriela Kurucová,
Michal Capcara a predseda športovej komisie
Maroš Mikita. Okrem detí si z olympiády
medaily odniesli aj dve učiteľky – z materských
škôl na Azovskej a Dneperskej ulici. Za odvahu,
aj za to, že v skákaní vo vreci výrazne porazili
súperov – poslancov.

Všetci boli na olympiáde prví
Deti z piatich materských škôl sídliska
sa v jedno prekrásne slnečné štvrtkové
predpoludnie spolu s učiteľkami vybrali k
multifunkčnému ihrisku, ktoré je v rekreačnej
lokalite. Nebol to však len taký obyčajný výlet.
Ich tam čakala vážnejšia úloha - mali zvládnuť
päť „olympijských“ disciplín – skákanie vo
vreci, presnú trefu (inak hádzanie loptičky do
koša), bowling (čiže zhadzovanie panáčikov),
hod kruhom a strelu do brány. Olympiádu
materských škôl pripravila športová komisia
miestneho zastupiteľstva. Deti, ako je to pre ne
typické, išli do každej súťaže so stopercentným
nasadením. Medaily, ktoré medzitým viseli na
konári stromu, takže ich mali stále na očiach,
boli veľkou motiváciou.

Mestská polícia dáva občanom pokuty, lebo...
na ktoré obyvatelia najčastejšie poukazujú.
... Lebo starostka kázala
A samozrejme, že sa ma v tej súvislosti pýtajú,

Na Sviatku susedov, ktorý bol nedávno na
nádvorí miestneho úradu, sa zišlo skutočne
veľa susedov. Atmosféra bola výborná. Okrem
opekania všakovakých dobrôt ľudia nachádzali
dosť spoločných tém na diskusiu. Poniektorí
si medzi iným poťažkali, že hoci sú horúčavy,
okná veľmi nemôžu otvárať. Do hlbokej noci
ich ruší krik. Príjemné večery totiž lákajú
von aj tých, ktorí vyhľadávajú rovesníkov
holdujúcich spoločnej záľube – popíjaniu
alkoholu. Niektorých obyvateľov zase v
slastnom podriemkavaní ruší odkiaľsi do noci
vyrevujúca hudba. A to leto ešte nezačalo...
Psy a s nimi súvisiace exkrementy, ktoré sa ešte
nie všetci vlastníci po svojich miláčikoch naučili
zbierať. A kde – kade vysedávajúci občania,
ktorí po skončení seansy po sebe nechajú
veľký neporiadok, to sú dve hlavné negatíva,

čo robí Mestská polícia. Pravdu povediac´,
niekedy to neviem ani ja.
Z počutia sa však ku mne dostali chýry, že
ak sa niekde objaví mestský policajt a ide
porušovateľovi VZN uložiť pokutu, odôvodní
to slovami: ... lebo starostka kázala. Poriadok,
čistota, dodržiavanie nočného pokoja a ďalšie
momenty sú určite prioritou aj Mestskej
polície. Našli sa však aj takí, ktorí si našli túto
lacnú výhovorku. Ja však nie som ich šéfom.
Mestskí policajti z našej stanice majú predsa
svojho veliteľa a v meste náčelníka.
Na túto tému som mala nedávno diskusný
príspevok i na mestskom zastupiteľstve, kde
som mestským policajtom vytkla niektoré
konkrétne veci. Je mi totiž ľúto, že oproti
minulému roku, kedy bola výraznejšia
spolupráca nášho miestneho úradu s mužmi

v uniformách, v poslednom období ako keby
poľavili. Poniektorí mestskí policajti akoby
viaceré negatíva nevideli (alebo nechceli
vidieť), hoci im priam bijú do očí. Dostala
som odpoveď, že ich hlavným poslaním je
prevencia.
Ja sa však pýtam: keď sa po sídlisku povaľujú
psie hovienka, fľaše od alkoholu, papiere, plasty
a pri kontajneroch sa hromadí nadrozmerný
odpad, dá sa hovoriť o prevencii? Nemal by už
prísť k slovu trest v podobe pokuty? Verím, že
príchodom nového veliteľa sa tak začne diať
aj v jazerskej stanici.
Rada by som sa zbavila dojmu, že kvôli snahám
o to, aby boli v mestskej časti poriadok a čisto
som pre mestských policajtov nepriateľom č. 1.
A v súvislosti s vetou: ...lebo starostka kázala, aj
nepriateľom občanov...
Anna Jenčová
starostka
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Vláda SR a mesto Košice „sa buchli po vrecku“
Budovy škôl na našom sídlisku majú od 35 rokov vyššie. Hoci prevádzkovatelia robia, čo je v ich silách, len aby ich udržali v čo najlepšom stave, zub času na nich predsa
len necháva svoje menšie či väčšie „zahryznutia.“ Minulý rok sa stalo čosi, čo sa dá nazvať takmer zázrakom. Tri základné školy, jedna umelecká a jedna materská
škola z nášho sídliska dostali uznesením Vlády Slovenskej republiky zo dňa 2. októbra 2013 na základe analýzy sociálno – ekonomickej situácie mesta a podkladov
vypracovaných Mestom Košice dotáciu. Každá v inej výške, ale každá tam, kde ju najlepšie využijú alebo už využili.

Peniaze na okná a svietidlá
Základná umelecká škola na Irkutskej
ulici patrí k tým, u ktorých sa už peniaze
premenili na skutočnosť. „Išli na nové
svietidlá a hlavne výmenu pôvodných
okien, ktoré už boli v havarijnom stave.
Na nákup a montáž sme dostali 40 – tisíc
eur,“ ukazuje riaditeľka školy Mgr. Jana
Petreková darovaciu poukážku. „Hoci
by sa ešte nejaké financie zišli, pretože
sa z pôvodnej sumy nepodarilo vymeniť

všetky okná, sme radi tomu, čo už máme.
Niektoré okná sme totiž mali doslova
spevnené klincami a pre istotu sme ich
neotvárali, aby náhodou nevypadli a
nezranili niektorého žiaka či pedagóga.“
Požiadavka na dotáciu vznikla zo strany
školy už skôr. Šťastie sa na nich usmialo
ale až vlani. Aj vďaka viceprimátorke
Košíc Renáte Lenártovej, ktorá školu
osobne navštívila a videla, ako to tam
vyzerá. Svietidlá k oknám pribudli preto,
lebo v škole sa učí hlavne popoludní

a výtvarníci sa bez dobrého svetla
nezaobídu. „Konečne máme prostredie
aké by malo byť. Nemusíme sa báť, že
nám cez medzery medzi oknami a stenou
či cez lampy, bude zatekať. Je síce pravda,
že niektoré stromy museli byť zrúbané, na
čo poniektorí občania kriticky poukazovali,
ale inak sa nedalo. Zo stromov totiž voda
stekala na fasádu a po nej sa dostávala
do budovy. Vyrúbané stromy sú už
nahradené, v areáli školy máme nové
dreviny“, hrdo dodala riaditeľka.

Pribudne in – line dráha
Hrdá je aj riaditeľka Základnej školy na Bukoveckej ulici PaedDr. Zuzana Zajacová,
i keď ich dotácia sa ešte nevyužila. „Dostali sme ju v rámci kapitálových výdavkov na
vytvorenie korčuliarskeho oválu v areáli školy. V tejto oblasti totiž, aj vďaka manželom
Benedikovým, ktorí u nás pracujú s deťmi a mládežou, dosahujeme veľmi pekné výsledky
aj na slovenskej úrovni. Na vytvorenie in – line dráhy máme dotáciu 30 – tisíc eur, ktorú
musíme vyčerpať do konca tohto roku.“ Riaditeľka je presvedčená, že termín stihnú,
pretože všetci zainteresovaní majú záujem, aby sa dielo podarilo. „Našou predstavou je,
že dráhu nebudú využívať len naši žiaci, ale aj študenti susednej SSOŠ Delfín a korčuliari
z ostatných škôl sídliska či mesta.“

Šarapatu robila chybná kanalizácia
„Požiadavka na financie išla od nás už skôr.
Veľmi sme sa potešili, keď prišla pozitívna
správa, že sa práce začnú,“ pridáva sa
do diskusie riaditeľka Materskej školy
na Jenisejskej ulici Margita Jančišinová.
„Situácia sa musela riešiť, pretože
chybná kanalizácia podmývala hygienické
zariadenia a zo stien menšie či väčšie kusy
omietky doslova odpadávali. Na tento
stav bola zo strany mesta, hlavne pani
viceprimátorky, skutočne pružná reakcia.
Vlani v decembri sa práce začali a koncom
marca toho roku skončili.“ Svojím
spôsobom aj museli, pretože ak by tento
stav pokračoval bez riešenia, hygienici
by ďalšiu prevádzku ohrozených tried
nedovolili. “Celá stavebná úprava sa diala
za pochodu, s tým, že 27 detí z dvoch tried,

ktoré tam pôvodne boli, bolo medzitým
prerozdelených do ďalších šiestich tried.
Práce boli náročné, dosť sa kopalo a búralo,
pretože sa robila nová elektroinštalácia
i vodovodné rozvody. Zmeny priniesli
zlepšenie hygieny prostredia a úpravami sa
pôvodný priestor podarilo ešte aj zväčšiť,
takže dnes môže byť v dvoch triedach o 7
detí viac.“ Materská škola na Jenisejskej
ulici dostala dotáciu 28 500 eur.

a z dodatočných zdrojov sa im ešte podarilo
zabezpečiť aj ozvučenie veľkej telocvične.
„Takto zrekonštruované telocvične budú
skutočne slúžiť na priebeh výchovnovzdelávacieho procesu bez ohrozenia
bezpečnosti a zdravia žiakov a pedagógov,

budú spĺňať kritérium funkčnosti a budú
pôsobiť esteticky, vďaka čomu sa stanú
hodiny telesnej výchovy, aj krúžková
činnosť, omnoho príjemnejšie stráveným
časom,“ teší sa z opráv riaditeľ školy.

Z havárií “vytiahli“ telocvične
Telocvičňa Základnej školy J. Urbana na
Jenisejskej ulici si po mnohých odslúžených
rokoch zaslúžila, ba priam vyžadovala rôzne
opravy. „Sme radi, že sme sa dostali medzi
šťastlivcov, ktorí získali dotáciu. V našom
prípade na odstránenie havarijného stavu
telocvične. Finančné prostriedky vo výške
30 000 eur nám pomohli,“ spokojný je
riaditeľ školy Mgr. Róbert Schwarcz. Mohli
ich využiť na úplnú rekonštrukciu strechy,
výmenu všetkých pôvodných okien na
malej aj veľkej telocvični za plastové,
odstrániť plesne, zrealizovať vysprávky,
vymaľovať murované aj kovové časti
v oboch telocvičniach, vymeniť radiátory
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Eurá poputujú na bazén
Havarijná situácia školského bazéna robila
vedeniu školy vrásky na čele už dlhší čas. Kto je
však pripravený, ten môže mať šťastie. „My sme
ho asi mali, lebo keď sme sa dozvedeli, že sa
z rezervy vlády dajú vyčerpať financie, požiadali
sme o ne,“ rozhovoril sa riaditeľ Základnej školy
na Družicovej ulici Mgr. Jozef Varga. „Mohli sme
to spraviť a nič nás nezdržalo, pretože škola
mala spracovanú projektovú dokumentáciu
na celkovú modernizáciu bazéna. Uspieť nám
pomohlo aj to, že u nás získavajú plaveckú
gramotnosť žiaci z 12 škôl okresu, fungovanie
bazéna má teda širšie súvislosti, netýka sa
len našich žiakov.“ V havarijnom stave sú

momentálne strechy, zateká cez ne, ďalej
vzduchotechnika, elektroinštalácie, rozvody
vody, odpadu i obklad. Pôvodný projekt
bazéna bol podľa riaditeľa dobrý, ale zabudlo
sa v ňom na jeden dôležitý fakt – na správne
dimenzovanie
vzduchotechniky.
Objem
financií, ktoré škola dostala – je to 340 – tisíc
eur – je krásny. „Ale smernicou spred dvoch
rokov, ktorú sme chceli využiť, sa už nemôžeme
riadiť, pretože sa niektoré ceny pomenili.
Museli sme preto pristúpiť k zmene projektovej
dokumentácie a dúfame, že do objemu eur sa
nám podarí dostať ešte aj niektoré ďalšie práce.
Rekonštrukcia sa začne po mesiaci február

2015. Prvý polrok školského roka 2014/2015
chceme ešte plávať a druhý polrok toho istého
školského roka prerábať. Modernizácia je
pomerne rozsiahla, ale urobíme všetko preto,
aby sa všetko stihlo v naplánovaných časových
intervaloch,“ dodal J. Varga.

1. ročník Jazernej 50-tky
Nedeľňajšie počasie nebolo práve výberové,
najmä predpoludnie bolo všelijaké, bežcom
to však nevadilo. Na štart 1. ročníka Jazernej
50-tky sa postavila takmer stovka jednotlivcov
a štafetových družstiev. Bežali po chodníku
pozdĺž toku Hornádu. Pôvodne bolo v pláne, že
pobežia až k mostu na Palackého ulici, no trať
sa musela operatívne zmeniť. Voda Hornádu si
totiž našla cestu i na pôvodne určený bežecký
chodník. Účastníci neboli len z Košíc, prišli
aj z Prešova, Banskej Bystrice, Svitu či Vyšnej
Šebastovej, takže podujatie prerástlo miestny
charakter.
Na štart sa medzi vytrvalcov odvážne postavila
i starostka Anna Jenčová, ktorá na trati vydržala
50 metrov, potom miesto prenechala iným.
Za snahu a výkon získala bežeckú trofej.

Tiež 50-tku, ale kilometrov, zvládla Zlatka
Semanová z Furče, ktorá bola jednou z dvoch
ženských zástupkýň. Potlesk a ocenenie patria
najlepším, ale určite aj všetkým, ktorí sa na
podujatí zúčastnili. Vrátane organizátorov
BK Pesa Košice - Jozefovi Koniarovi, Petrovi
Buckovi z BK Steel Košice, ktorý bol aj hlavným
traťovým rozhodcom a jeho manželka

mala na starosti prezentáciu. Moderátorovi
Viktorovi, športovým nadšenkyniam Klaudii
a Darinke, sponzorom, poslancovi miestneho
zastupiteľstva Marošovi Mikitovi, zástupcovi
starostky Štefanovi Čabalovi i pracovníkom
z miestneho úradu, ktorí spoločne zorganizovali
výbornú športovú akciu a vytvorili vynikajúcu
atmosféru.

a námestníčka primátora Renáta Lenártová,
ktorá prevzala nad projektom záštitu a stala
sa aj krstnou mamou vlajky – súčasti každej

z naplánovaných víkendových cyklistických trás
naším krajom.

Cyklisti odštartovali Bike 2014
Prostredie okolo výmenníka Važec sa v jeden
podvečer zmenilo na miesto otváracieho
ceremoniálu cyklistického projektu Bike 2014.
Jeho cieľom je na dvoch kolesách spoznávať
krásy kraja. Na slávnosti bolo zo všetkého
trochu. Hudobná skupina The Parrots O.F.
Madness, trial a freestyle cyklisti, Základná
umelecká škola na Jantárovej ulici, Capoeira
Oxumare, minivýstava historických bicyklov
a na záver svetelná šou.
Hosťami podujatia boli okrem iných
starostka našej mestskej časti Anna Jenčová

Za dverami Denného centra seniorov
Fašiangová veselica v tomto centre už má svoju
tradíciu. A keď tradícia, tak so všetkým, čo k nej
patrí, vrátane masiek a tomboly so sladkou
prvou cenou. Babky a dedkovia opäť potvrdili,
že pri tvorbe masiek im roky na fantázii určite
neuberajú. V centre sa pohyboval všelikto
a všeličo. S rovnakým cieľom: zabaviť sa
a zatancovať si.
Denné centrum si pripomenulo aj sviatky jari –
Veľkú noc. Členky centra priniesli na výstavku
všetko, čo doma vytvorili. Na prezentačnom
stole sa vynímali výšivky, kraslice, rôzne
veľkonočné ozdoby i sladkosti, hlavne
z marcipánu. Vybrať a oceniť naj výtvor by
bolo ťažké, preto prišiel k slovu fotoaparát, aby
aspoň zvečnil túto chvíľu. Druhým ocenením
bol malý darček, ktorý každej vystavovateľke

venovala Monika Smolková.
Toto sú len dve z akcií, ktoré si v poslednom
období v centre pripravili. Seniori rozhodne
nesedia „doma za pecou“, ale buď súťažia,
idú na výlet, počúvajú prednášku, majú
tancovačku, pripravujú si rôzne výstavky alebo
si s rovesníkmi len tak poklebetia pri káve
či čaju. Už len fakt, že idú z domu von, do
spoločnosti, ich núti byť aktívnymi. A keď sa

na zorganizovaní niečoho aj priamo podieľajú,
veľmi to prospieva ich mysleniu a konaniu,
takže pocity samoty či nepotrebnosti v ich
životoch nemajú miesto. Pokiaľ sa k nim
chcete pridať, urobte to. Denné centrum sídli
cez týždeň v Kultúrnom stredisku Jazero na
Spišskom námestí a v stredu od 14:00 hodiny
i v budove miestneho úradu na Poludníkovej
ulici.
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Zo školských lavíc
Základná škola Jozefa Urbana, Jenisejská č. 22

JenisejFest potešil malých, veľkých i najväčších
práce s dravcami. Veľkému záujmu sa tešil
hodinový tanečný program, v ktorom Laci
Strike so svojimi tanečníkmi predviedol
skvelé tanečné výkony. Do tancovania
zapojili aj prítomné deti, ktoré súťažili,
učili sa choreografie a spoznávali tanečné
štýly.

Už po piatykrát sa v areáli našej školy
uskutočnil festival, ktorý bol určený
deťom z celých Košíc. Cestu si k nám
našlo takmer dvetisíc návštevníkov.
V tomto roku bol pripravený naozaj
bohatý program a množstvo sprievodných
aktivít. Vybrať si mohli najmenší, tínedžeri
i dospeláci. Na pódiu sa predstavil Ujo
Ľubo s rozprávočkou a minidiskotékou,
deti z Jenisejskej so spevom, tancom
i recitáciou, folkové duo Lujza a Jožko či
sokoliari zo Štiavnických baní s ukážkami

V rámci sprievodných aktivít nechýbali
súťaže, maľovanie na tvár, tvorivé
dielne, mobilný detský kútik, množstvo
nafukovadiel, jarná šarkaniáda, vozenie
na poníkoch, minizoo s kozičkami
a prasiatkami, mobilné terárium, ukážky
líčenia pre mamičky, nablýskané staručké
autá, ukážky policajtov či auto hasičov,
ktorí pre deti pripravili penovú šou.
Pri autogramiáde sa viac ako hodinu
v podpisovaní nezastavil hokejista Peter
Bartoš z HC Košice. Asistoval mu maskot
klubu Vranka. Súčasťou festivalu bolo

vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Slovo,
čo ma drží nad vodou. Jej organizátorom
je naša škola a zapojilo sa do nej takmer
tristo žiakov z celého Slovenska. Ceny
odovzdávali primátor mesta Richard Raši
a viceprimátorka Renáta Lenártová, ktorá
nad celým podujatím prevzala záštitu.
JenisejFest bol po prvýkrát sprievodným
podujatím osláv Dňa mesta Košice.
Navštívili ho aj viacerí poslanci jazerského
miestneho zastupiteľstva.

Priebeh Megastretávky bude jednoduchý.
Každá trieda v škole bude označená
rokom ukončenia štúdia a stretnú sa z nej
absolventi, ktorí v nej končili. Pripravená
bude
prehliadka
školy,
stretnutia
s učiteľmi, dokonca aj s tými, ktorí už v našej
škole nepracujú, fotoprezentácie a rôzne
prekvapenia. Vyhlasujeme tiež súťaž
o najstaršieho zúčastneného absolventa,
o najpočetnejší ročník na stretnutí,
a pridáme aj ďalšie kategórie. Budeme
radi, ak sa naši absolventi zúčastnia na
stretnutí v čo najväčšom počte. Posuňte
túto informáciu aj k vašim spolužiakom,
kamarátom či susedom, ktorí našu školu

od jej vzniku po minulý rok navštevovali.
Nech je nás na Megastretávke skutočne
mega.
Mgr. Róbert Schwarcz
riaditeľ školy

Megastretávka po rokoch
Od existencie školy sa snažíme ostať
s našimi absolventmi v kontakte a sme radi,
keď sa o nich aj po dlhšom čase dozvieme
niečo nové. I na základe rozhovorov
s mnohými z nich sme sa rozhodli vytvoriť
priestor, aby sa tí, ktorí o to budú mať
záujem, stretli, porozprávali, zaspomínali
na dni, ktoré strávili v škole a oprášili časom
možno už prerušené kontakty. Preto sme
sa na pondelok 23. júna 2014 od 16:30 do
22:00 hod. rozhodli pripraviť jedinečné
podujatie pod názvom Megastretávka po
rokoch. Budeme radi, keď sa v tento deň
zíde v našej škole čo najviac z viac ako
tritisíc jej absolventov.

Základná škola na Bukoveckej ulici

O mlieku a zdraví
Svetový deň mlieka v školách je
každoročne medzinárodnou udalosťou
podporovanou
a propagovanou od
roku 2000. V našej škole sme si ho hneď
zrána pripomenuli rozhlasovou reláciou
o dôležitom význame tejto tekutiny. Žiaci
1. stupňa prišli oblečení v bielych tričkách
a pozreli si zaujímavé video Cesta mlieka.
Druháci odpovedali na otázky z kvízu o
mlieku. V školskej jedálni pani kuchárky
školákov privítali bohato prestretým
stolom, na ktorom boli samé zdravé

6

Jazerčan 03/2014

mliečne dobroty – jogurty, syry, nátierky
a rôzne druhy mlieka. Dozvedeli sa tiež,
prečo je denná konzumácia mliečnych
výrobkov v živote detí aj dospelých taká
dôležitá. Sprievodné akcie sme skončili
veselou pesničkou Petra Nagya – Prečo
krava nenosí žiadnu kravatu. K obedu
všetci žiaci dostali zdravý jahodový jogurt.
Deň mlieka sa nám skutočne vylial, vlastne
vydaril.
PaedDr. Zuzana Zajacová
riaditeľka školy

Zo školských lavíc
Špeciálna základná škola na Rovníkovej ulici

Jazero opäť žilo rozprávkami
Naša škola s pomocou občianskeho
združenia ŠTUMP zorganizovali už 19.
ročník prehliadky dramatickej tvorby
pod názvom „Rozprávkové Jazero.“
V priestoroch divadelnej sály Kultúrneho
strediska Jazero predviedli dievčatá a
chlapci zo špeciálnych základných škôl
klasické rozprávky v netradičnom podaní.
Rodina Ježkovcov zo SŠ na Vojenskej
ulici ukázala ako si vzájomne pomáhať
a zachrániť les. SŠ na Opatovskej ceste
sa predstavila v príbehu o Káči a Čertovi.
Kozu odratú vyhnali z diery zvieratká

v podaní žiakov zo ŠZŠ na Inžinierskej ulici.
Hosťami tohto ročníka boli žiaci zo SŠI vo
Vranove nad Topľou, ktorých Popoluška
a jej dobrota a láska zvíťazili nad ľudskou
zlobou.
Divákov pobavila „Princezná Palacinka“,
ktorú princ naučil variť zdravo, ale i pokus
dedka a jeho pomocníkov „repovaním“
vytiahnuť repu. „Herci“ z našej školy pridali
aj poučný príbeh o Jabĺčku a na záver
prehliadky spoločnú pieseň venovanú
všetkým deťom k sviatku MDD.

Mgr. Jana Valenčáková
riaditeľka školy

Základná škola na Družicovej ulici

Noc v knižnici
Štvrtý apríl tohto roku bol pre deti
tejto školy vskutku netradičný. Noc
s Andersenom v pobočke Knižnice pre
mládež mesta Košice na Družicovej,
ktorá sa uskutočnila pri príležitosti
výročia narodenia tohto slávneho
dánskeho rozprávkara, bola pre mnohé
deti neopísateľným zážitkom. Nocovať
v knižnici je predsa niečo výnimočné.
Medzi deti zavítala aj námestníčka
primátora, ktorá je súčasne poslankyňou
jazerského miestneho zastupiteľstva,
Renáta Lenártová, riaditeľ školy Jozef
Varga, riaditeľka Knižnice pre mládež Iveta
Hurná i jej zástupkyňa Adriana Čurajová.

Všetci si na vlastnej koži vyskúšali aké to
bolo v časoch Vikingov. Rohaté prilby
a odev z čias týchto krutých bojovníkov im
pristali. Práve príbeh z knihy o chlapcovi
Štikútovi
bol
námetom
nočného
dobrodružstva, počas ktorého deti zistili,
že hovoriť po dracky alebo vycvičiť si draka
nie je také jednoduché ako sa na prvý
pohľad zdá. Nechýbala ani tajná výprava

Sladené malinovky – číhajúce nebezpečenstvo
Blížia sa teplé letné dni, kedy sa zákonite
zvýšia požiadavky na spotrebu tekutín. „Zo
všetkého najskôr radím - prestaňte piť sladké
malinovky a majte na pamäti, že sú to mimoriadne
nezdravé tekutiny!“ - píše Dr. Josef Jonáš v knihe
Zdravie v ohrození. Sladené malinovky zaplavili
naše obchody. Na Slovensku sa ročne vypije
až 110 litrov sladkých malinoviek na osobu.
Prednedávnom som vyšetroval chlapca, ktorý
mal jazyk červený ako pri šarlachu. Povedal,
že lízadlo zapíja vodou ochutenou malinovým
sirupom. Neprekvapilo by ma, keby mal podobne
červený pažerák a žalúdok. Uvedomujeme si
však, o aké zdraviu škodlivé tekutiny ide? „Otec
choroby býva neznámy, ale matkou je vždy strava.
A hlavným komplicom cukor“ - napísal americký
biochemik Lewis C. Cantley(1949).
„Keď má môj syn ťažkosti s trávením, dávam mu
piť colu a jesť slané tyčinky. Kdesi som čítala,
že cola je dobrá na žalúdok“ - vraví mamka
dospievajúceho syna. Coca - to je zmes kyseliny,
cukru, farbív a dochucovadiel. V jednej litrovej fľaši
je 106 gramov pridaného cukru, čo predstavuje
27 kociek. Poznám ľudí, ktorí jej dokážu na
posedenie vypiť aj dva litre. Predstavte si, že by
ste mali naraz zjesť 54 kociek cukru. Ako by to
asi dopadlo? Keď americkí výskumníci umiestnili
do coly ľudský chrup, po krátkom čase zmäkol

a začal sa rozpúšťať. Numizmatici ňou dodnes
čistia mince. Ak nedokážete odstrániť nečistoty
vodného kameňa na toaletách – vyskúšajte
ju. Určite rozpustí aj ten najviac rezistentný vodný
kameň. Colové nápoje sú kyselinotvorné tekutiny.
Na etikete fľaše je nápis – k jedlu to pravé! Viac by
sa hodilo – Pozor, zdraviu škodlivé! Napriek tomu
sa tieto tekutiny tešia veľkej obľube. V Dánsku
sa pokúsili zabrániť pitiu veľkého množstva
sladených nápojov vysokou daňou. Žiadaný
efekt to neprinieslo. Na vyšetrenie prišlo dievča
v tričku s nápisom Coca – cola, Osviež sa! „Vieš,
koľko cukru obsahuje?“ – opýtal som sa jej. „Ja to
neriešim, vlastne ma to ani nezaujíma“ – odvetila.
Dnes ľudia väčšinou zloženie výrobku nečítajú.
Kto chce, aby sa jeho dieťa stalo v dospelosti
adeptom na nepríjemné civilizačné ochorenie,
ten nech nalieva svoje dieťa sladkou malinovkou.
Tak, ako cudzopasník parazituje na svojom
hostiteľovi, tak sladké malinovky „vysávajú“ z tela
človeka dôležité vitamíny a minerály. „Ja sladím
hnedým cukrom“ - chváli sa dorastajúci chlapec.
„Počul som, že je zdravší.“ Žiaľ, je to viac povera
ako pravda. V prípade hnedého cukru, zvaného
i surový cukor, ide o nevyčistený cukor obsahujúci
iba stopy minerálnych látok a vitamínov, ktoré
sú pre zdravie bezvýznamné. Navyše, za hnedý
cukor zaplatíte viac peňazí. Hnedý i biely cukor sú

do Dubohlavskej verejnej knižnice,
dobýjanie pevnosti či hľadanie strateného
pokladu Temnobrada Desivého.
Deti síce unavené, no šťastné, sa na spánok
ukladali až nadránom. Nech im príjemné
spomienky na toto podujatie dlho vydržia.
Eva Petrášová

Zdravotné okienko
mimoriadne chudobné na vitamíny a minerálne
látky, ktoré sa počas výroby zničia. Rafinovaný
cukor škodí zdraviu, preto je nevyhnutné jeho
spotrebu obmedziť.
Sladké malinovky a ovocné džúsy sa dnes sladia
fruktózovým sirupom. Syntetická fruktóza je
oveľa sladšia ako glukóza, paradoxne však
navodzuje pocit sýtosti oveľa menej a aj jej
vysoké množstvo vyvoláva stály pocit hladu, čo
vedie k obezite. Fruktóza sa navyše metalizuje
v pečeni, neúmerne ju zaťažuje a spôsobuje jej
stukovatenie. Ročne každý Slovák spotrebuje asi
10 kg fruktózového sirupu! Fruktóza sa pritom
premieňa na tuk. Nečudujme sa, že civilizačné
ochorenia pribúdajú ako huby po daždi. Môžeme
zodpovedne skonštatovať, že nadmerný prísun
syntetickej fruktózy spôsobuje metabolický
syndróm, čo je súbor ochorení spojených
s nadváhou, vysokým krvným tlakom a poruchou
metabolizmu cukru v krvi. „Dve lyžičky cukru?“
- pýta sa domáca pani hosťa pripravujúc´ šálku
voňavej kávy. Ak pijete kávu, prestaňte ju sladiť
bielym cukrom. Neuveriteľne tým pomôžete
svojmu telu. Nahradiť ho môžete hodnotnejším
medom.
MUDr. Michal Slivka
poslanec miestneho zastupiteľstva
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Do projektu Jazerčania o Jazere sa zapojilo 11 všímavých občanov
Ostatným je asi všetko jedno...
Už pri príprave projektu Jazerčania o Jazere sme boli veľmi zvedaví, koľkí z vás sa do neho zapoja. Išlo v ňom o to, že v rámci schváleného
programového rozpočtu a Pravidiel participatívneho rozpočtu má mestská časť na tento rok 3 000 eur, ktoré investuje tam, kam vy
navrhnete. Oblastí bolo šesť, takže každej sa malo ujsť po 500 eur. V tejto súvislosti sme vás požiadali, aby ste sa s otvorenými očami
poprechádzali po sídlisku a konkrétne si zaznamenali, čo negatívne ste zistili a podľa vás by sa to určite malo zmeniť.

Prevládali všeobecné podnety
Skúsenosti, napríklad z facebooku či
z vašej bežnej komunikácie s miestnym
úradom naznačujú, že pripomienky
máte. Väčšinou sú však všeobecné. To
sa prejavilo i pri tomto projekte. Hoci
sme na formulári uviedli, že maximálna
čiastka na jeden návrh je 200 eur
a návrhy majú byť veľmi konkrétne,
teda popísať presné miesto na
osadenie lavičky, opravu konkrétneho
prvku na ihrisku či presnú lokalizáciu
časti chodníka na opravu, ani tých 11
občanov, čo sa do projektu zapojilo,

nám veľmi nepomohlo. Napísať, že
všetky chodníky sú v katastrofálnom
stave, rozhodne nie je to, čo sme
očakávali. Tiež chodíme po sídlisku
a vidíme, aký je ich stav. Chodníky
však nie sú v správe mestskej časti,
ich opravy a úpravy má na starosti
mesto Košice. To prisľúbilo, že sa ešte
tento rok pustí do ich renovácie, ale,
že sa to nie všade a včas podarí, je
dosť pravdepodobné. Takže, opravy
chodníkov ako celku musíme z tohto
nášho financovania vylúčiť.

Alebo protihluková stena popri
električkovej trati. Tento problém je
už riadne bradatý, to má pani Silvia
z Čingovskej ulice pravdu. Mestská
časť sa mu už niekoľkokrát venovala,
ale žiaľ, doriešenie nie je v jej
kompetencii. A keby sme investovali
aj všetkých 3 000 eur, ktoré na projekt
máme, dal by sa za ne postaviť možno
3 metre dlhý a pár centimetrov vysoký
múr. Nič viac.

Pokiaľ by po týchto investíciách ešte
nejaké euro ostalo, skúsime sa pozrieť
a ak to bude potrebné, aj opraviť vláčik na
ihrisku medzi Meteorovou a Galaktickou
ulicou, čo navrhol pán Štefan z Galaktickej
ulice. Pribudnú aj minibránky na trávnatej
ploche vedľa betónového ihriska, ktoré
žiadal pán Milan z Námestia kozmonautov.

na drobné a do úvahy zoberieme, že ceny
všetkého sú dosť vysoké, zázraky sa za ne
spraviť nedajú. Uspokojiť teda všeobecné
požiadavky
všetkých
jedenástich
obyvateľov, ktorí sa svojimi návrhmi do
projektu zapojili, nie je možné. Napriek
tomu hŕstke vás, ktorí ste si našli čas prísť
aj s návrhom, nielen kritizovať, že sa na
sídlisku vonkoncom nič nerobí, ďakujeme.
Čo zvládneme, to sa zo všetkých síl
pokúsime aj zriadiť.

Najviac pýtate smetné koše a lavičky
Iná je situácia pri žiadostiach o
rozmiestnenie košov a lavičiek. Jeden
kôš na odpadky stojí aj s montážou 80
eur. Cena lavičky aj s namontovaním sa
pohybuje od 150 eur vyššie. Takže lavičky
a smetné koše na sídlisku i v rekreačnej
oblasti na miestach, ktoré ste uviedli,
v blízkej budúcnosti pribudnú.
S dopravným inšpektorátom sa pokúsime
úspešne dotiahnuť i osadenie dopravného
zrkadla na križovatke Bukovecká. Bude to
riešenie aj do budúcnosti, keďže práve na
tomto úseku, pod protihlukovou bariérou
diaľničného obchvatu, sa začne budovanie
zatiaľ najväčšieho parkoviska, ktoré
vyrastie na našom sídlisku. A to znamená
nárast počtu vozidiel i nárast viac či menej
zručných šoférov, ktorým sa pri orientácii
spomínané zrkadlo zíde.

Tritisíc eur je síce pri prvom vyslovení
celkom slušný peniaz, ale ak to premeníme

Riadne si vysúkame rukávy
O niekoľko dní ukončíme tri mesiace
trvajúcu súťaž na dodávateľa stavby
parkoviska na Bukoveckej ulici. Ide o
najväčšie parkovisko za posledných
dvadsať rokov, ktoré sa na sídlisku postaví.
Jeho vytvorením sa na najbližšie roky
vyrieši parkovanie pre obyvateľov z tohto
okolia a zlepší prejazdnosť a plynulosť v
cestnej premávke. V letných mesiacoch by
teda ulica mala žiť stavebným ruchom, na
konci ktorého príde veľká úľava.
V súčasnosti sme ukončili prípravu stavby
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osvetlenia na Baltickej ulici. Po realizácií
súťaže na dodávateľa stavby sa koncom
leta začnú práce na osvetlení. V jeseni,
kedy sa skôr stmieva, by už lampy mali
fungovať.
Projekčne sme pripravení aj na stavbu
parkoviska na Rovníkovej ulici a na
dobudovanie bazénovej časti na plážovom
kúpalisku.
Zároveň pracujeme na dopravnom riešení
Raketovej ulice, kde by mali pribudnúť

nové parkovacie miesta. Úpravou
komunikácií by sme radi odstránili zložité
dopravné situácie v rannej špičke v časti
základnej a materskej školy.

Staráme sa o dopravné značenie
Vyznačením vodorovného dopravného
značenia a správnym parkovaním v
značených parkovacích miestach dokáže
zaparkovať minimálne o 10 % vozidiel
viac ako je to teraz. Vôbec to nie je

zanedbateľné číslo, na celom sídlisku
je to približne 400 miest. Aj preto sa
v posledných rokoch snažíme o relatívne
lacné, ale efektívne riešenie značenia,
ktoré má vodičom pomôcť v správnom

využití parkovacích miest. Niekto môže
mať výhrady voči kvalite značenia, toto by
mal byť ale zanedbateľný fakt. Robíme ho
vo vlastnej réžii, čiže s našimi ľuďmi, takže
celé značenie nás stojí len nákup farieb.

odpad, vyhodia bez mihnutia oka len tak,
k smetným nádobám. Takýto pohľad nie je
vôbec pekný, a je samozrejmé, že ďalším
čosi také vadí. Vtedy musia nastúpiť
pracovníci miestneho úradu a ľudia na
aktivačné činnosti, aby urobili poriadok.

lepší príspevok do rodinného rozpočtu ako
60 - eurová dávka.
Aj preto sme za posledné roky
výrazne prehodnotili nenárokovateľné
jednorazové dávky v hmotnej pomoci.
Žiadostí na ich schválenie chodí do úradu
dosť veľa. Pre niektorých je zrejme písanie
žiadostí zábavkou či dokonca „športom“.
Keď im nevyhovieme alebo priznáme
nízku dávku, utekajú sa odvolať na súd, čo
je úplne zbytočné, pretože opakujeme, na
tieto dávky nie je právny nárok. Žalobou
na súde mohli ušetriť a prihlásením sa do
práce naopak získať.

Práce by bolo, len ľudí niet
Naše sídlisko má takmer štyri milióny
metrov
štvorcových,
približne
dvadsaťpäťtisíc obyvateľov
a množstvo
problémových miest, ktoré treba riešiť.
Či už v oblasti čistoty, ochrany životného
prostredia, bezpečnosti, mimoriadnych
situácií. Každý deň nás zahrniete
množstvom požiadaviek a prosieb o
riešenie problémov, ktoré ste si všimli.
Sú také, s ktorými si nevieme rady kvôli
nedostatku financií, no sú aj také, a tých
je viac, ktoré potrebujú iba ľudí a chuť
pracovať. Keď však na ranné rozdelenie
prác na sídlisku nastúpi „do šichty“ šesť
ľudí na aktivačné činnosti, hoci sú vaše
požiadavky prevažne oprávnené, vyhovieť
nedokážeme ani tým „jednoduchým alebo
lacným“.
Pred dvanástimi rokmi sme mali na
verejnoprospešnú činnosť 15 - krát viac
ľudí. Denne sme tak po sídlisku rozdeľovali
prácu 80 až 90 ľuďom. Ich ruky by sa aj
teraz zišli. Niektorí obyvatelia sídliska sú
stále nepoučiteľní a nadrozmerný odpad,
ktorý patrí buď do zberných dvorov alebo
aspoň do kontajnerov na nadrozmerný

Situácia s ich počtom je však dnes viac ako
zlá. Keď sme prednedávnom uverejnili
ponuku práce pre piatich obyvateľov na
9 mesiacov, ktorú budeme financovať
v spolupráci s ÚPSVaR, na pracovné
miesta s klasickým, teda 8 – hodinovým
pracovným časom a mzdou 352 eur, sa
prihlásili štyria ľudia ! Dobre čítate – štyria.
Hoci je to len minimálna mzda, vždy je to

Pre všetkých, ktorí chcú naďalej starostke
vypisovať žiadosti o poskytnutie dávky
v hmotnej núdzi, máme dobrú radu nerobte to. Nemá to význam. Namiesto
toho, že na prízemí žiadosť o jednorazovú
dávku podáte, vyjdite radšej na prvé
poschodie a prihláste sa do práce. Pravda,
aby sa tak stalo, myslenie a konanie
poniektorých ľudí  by sa muselo poriadne
zmeniť. Hoci uznávame, že nenamáhať
sa, len byť doma,  naťahovať ruku a za nič
pýtať eurá je jednoduchšie...

Zdevastované a čierne stavby nie sú nepovšimnuté
Asi najčastejšou stavbou, na ktorú vo
svojich podnetoch upozorňujete, je
bývala škôlka na Galaktickej ulici. Tá za
posledných dvadsaťpäť rokov patrila
niekoľkým vlastníkom a postupne chátrala.
Podobných osudov, predovšetkým škôlok
a výrobných budov, bolo na sídlisku
veľa. Mnohé sa podarilo vyriešiť tým, že
našli nového vlastníka a zväčša aj nové
uplatnenie. V jednej takejto škôlke sídli
aj miestny úrad. Možno na prekvapenie
mnohých, ani jeden zo spomínaných
objektov nebol majetkom mesta alebo
mestskej časti. Aj preto sa tieto riešenia
hľadali a rodili ťažko. V niektorých
prípadoch sa stále hľadajú.
Zdevastovaný objekt na Galaktickej sme sa
v začiatok tiež pokúšali riešiť komunikáciou
s vlastníkom, rokovaním na mieste i
písomne. Po čase musel nastúpiť štátny
stavebný dohľad, ktorý po dvoch rokoch
konania a vydávania rozhodnutí, v ktorých
nariaďoval udržiavacie práce, prikročil
k ráznejšiemu rozhodnutiu.
No vec
stále nie je doriešená, vlastník budovy
Dom – iná budova sa totiž v zákonom
stanovenej lehote odvolal. Pritom uviedol,
že rozhodnutie stavebného úradu nebolo

vydané na základe spoľahlivo zisteného
stavu. A tiež, že príslušný správny orgán pri
použití správnej úvahy o uložení povinnosti
nebral do úvahy všetky súvisiace okolnosti
týkajúce sa dotknutej veci.
Tretieho júna tohto roku sme dostali
z odboru výstavby a bytovej politiky
Okresného úradu Košice
ako vecne
a miestne príslušného orgánu štátnej
správy aj pre úsek stavebného poriadku
rozhodnutie, v ktorom odvolanie vlastníka
stavby zamieta a rozhodnutie Mesta
Košice, pracoviska Juh – stavebného úradu
– potvrdzuje. Preskúmaním predloženého
spisového materiálu Okresný úrad
Košice dospel k názoru, že stavebný úrad
postupoval pri vydávaní napadnutého
rozhodnutia v súlade s ustanoveniami
stavebného zákona a zákona o správnom
konaní. V konaní, ktoré viedlo k vydaniu
rozhodnutia o nariadení udržiavacích
prác na predmetnej stavbe, sa svedomito
a zodpovedne zaoberal predmetom
konania, spoľahlivo zistil stav veci a bez
zbytočných prieťahov použil najvhodnejšie
prostriedky, ktoré viedli k správnemu
vybaveniu vecí. Pred vydaním rozhodnutia
stavebného úradu sa vlastník objektu

Dvojstranu pripravilo oddelenie výstavby a investičných činností

mohol vyjadriť k podkladom i k spôsobu
zistenia,
prípadne
navrhnúť
jeho
doplnenie, to túto možnosť nevyužil. A od
roku 2012, kedy začal stavebný úrad vo veci
konať, nevykonal ani žiadne opatrenia,
ktoré by smerovali k zlepšeniu stavebného
stavu stavby. Ani tie, ku ktorým sa sám
zaviazal.
Sága Galaktická teda pokračuje. Keďže
mestská časť využila všetky možnosti
riešenia situácie s vlastníkom objektu, v
ďalšom konaní budeme trvať na pokute pre
vlastníka za neudržiavanie stavby. Preto
prosíme, na túto tému nám netelefonujte,
nevypisujte listy ani maily. O probléme
vieme, v medziach zákona ho riešime
a hneď ako sa dozvieme čosi nové, určite
vás poinformujeme. Je naším spoločným
záujmom, aby tomuto čiernemu bodu
zazvonil konečne umieračik.
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I n ze rc i a
TEPOVANIE -KATKA
hĺbkové čistenie a tepovanie

kobercov, matracov, sedacích súprav, áut...

Katarína BODNÁROVÁ

0948 523 056

tel.:

Donská 6, 040 12 Košice

www.tepovanie-katka.sk

Levoèská 2, Nad Jazerom

po-št :9:00-18:00 piatok:9:00-17:00

Tlaè z USB, kopírovanie,
tlaè fotografií, fotodarèeky,
potlaè trièiek,farebná tlaè,
hrebeòová väzba a iné.

✔ ZMLUVY O STAVEBNOM SPORENÍ
✔ ÚVERY NA BÝVANIE
✔ UNIKÁTNE POISTENIE

PRE VÁŠ DOM A BYT, AJ PRE VAŠU RODINU

✔ FINANCOVANIE OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV

Info: tel.: 0902/713433

✔ KOMPLETNÝ SERVIS NA JEDNOM MIESTE

Navštívte nás v kancelárii
obchodných zástupcov
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
Spišské námestie 2 (OC Branisko), Košice
055/674 62 04, 0915 740 327
A6 KE .indd 1

18.11.2013 12:56

S Úverovou revolúciou ušetríte stovky eur
Možností ako si požičať peniaze na nové bývanie je neúrekom. Ale požičať si za takých podmienok, aby si to mohli dovoliť aj ľudia s nižším
príjmom alebo mladé rodiny s deťmi, už také ľahké nie je. O to, aby bolo bývanie dostupné naozaj
pre všetkých, sa už vyše 20 rokov stará líder v oblasti stavebného sporenia na Slovensku - Prvá stavebná sporiteľňa. O jej aktuálnej akcii s názvom
Úverová revolúcia sa rozprávame s Ing. Annou
Takáčovou, územnou riaditeľkou Prvej stavebnej
sporiteľne, a. s.
Čo to Úverová revolúcia vlastne je?
Úverová revolúcia od Prvej stavebnej sporiteľne je balík zliav, výhod a bonusov, s ktorými môže stavebný sporiteľ pri ﬁnancovaní svojho bývania ušetriť veľmi zaujímavé peniaze. Stačí ak nás do konca júna požiada o medziúver
a my mu odpustíme decembrové splátky úrokov z medziúveru počas celej
doby jeho splatnosti. Pri medziúvere 20 tisíc € s najčastejšie využívanou
úrokovou sadzbou a priemernou dobou splatnosti môže klient ušetriť viac
ako 1400 €.
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Spomenuli ste ale aj výhody a bonusy. Môžete byť konkrétnejšia?
Jednou z výhod je, že žiadateľovi o medziúver sprostredkujeme tiež Unikátne poistenie jeho domácnosti a prvé 2 roky poistného zaňho zaplatíme my.
Klient sa zabezpečí proti nečakaným nepríjemným udalostiam a ešte aj ušetrí.
Samostatné bývanie je častokrát nedostupné hlavne pre rodiny
s deťmi. Mysleli ste pri Úverovej revolúcii aj na ne?
Samozrejme, nezabudli sme ani na mladých ľudí resp. rodiny s deťmi. Ak
u nás splácajú úver na bývanie a do troch mesiacov od narodenia dieťaťa podajú
žiadosť, umožníme im odklad úverových splátok až o pol roka. Stačí len predložiť
rodný list dieťaťa. Rodičia môžu zároveň, rovnako do 3 mesiacov, uzatvoriť zmluvu
o stavebnom sporení pre svoje dieťatko v tarife Junior extra zadarmo. K nej vám
pribalíme aj originálnu zábezpeku v podobe extra istoty až do výšky 10 tisíc eur.
Kontakt: Ing. Anna Takáčová,
územná riaditeľka PSS, a. s.,
Spišské nám. 2 (OC Branisko), Košice
tel. 0915 740 327, 055/674 62 04
Viac na www.pss.sk

Spoločnosť Raway ponúka Jazerčanom ušetrenie peňazí
Čistiace a avivážne prostriedky lacnejšie
Spoločnosť Raway, spoločnosť s ručením
obmedzeným, bola založená v roku 2011. Jej
hlavným predmetom podnikania je výroba,
resp. predaj čistiacich, dezinfekčných, pracích
a avivážnych prostriedkov. Teda produktov,
ktoré potrebujeme pri čistení a upratovaní
v kanceláriách, firmách i domácnostiach. „Na
trhu sme niečo viac ako tri roky a zatiaľ sa nám
darí plniť hlavný cieľ – spokojnosť obchodných
partnerov i bežných spotrebiteľov. To je
fakt, ktorý teší, a ktorý chceme udržať aj do
budúcnosti,“ dozvedáme sa od Juraja Kuču.

In z e rc ia

„Práve to, že Raway, s. r. o. sídli v Mestskej časti
Košice – Nad jazerom ako správny lokálpatriot
sme sa rozhodli pripraviť pre občanov Jazera
výstavno – predajnú akciu.
Bude v piatok, 20. júna 2014 od 14:00 do
17:00 hod na nádvorí miestneho úradu.
Ponúkať a predávať na nej budeme prakticky
všetko z nášho klasického sortimentu.“ Oproti
bežným obchodom je podľa J. Kuču táto
akcia výhodou. Každý, kto predloží občiansky
preukaz, kde má uvedené miesto bydliska MČ
Nad jazerom, môže si kúpiť ich výrobky za
výraznejšie nižšie ceny ako bežne stoja. Je to

príležitosť, ktorá by sa určite nemala prepásť.
A tak nezabudnite, spoločnosť Raway na vás,
zákazníkov, čaká v piatok 20. 6. 2014 od 14:00
do 17:00 hod. na nádvorí miestneho úradu.

JUDr. Miroslav Černý

0903 608 393
www.

century21.sk

www.

domlacno .sk

NOVÝ DOM už od 135.000 €
Zabývaná lokalita • Uzavretý komplex
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