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Kr ás a j e se ne

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

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
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Rozšírenie Slaneckej cesty o krok bližšie

Kto z Jazerčanov, ale aj cezpoľných,
spomenie v debate Slaneckú cestu, väčšinou nasleduje mávnutie rukou a povzdych – Ani ju nespomínajte... Nečudo.
Komunikácia spôsobuje takmer denne
stresové situácie a nervozitu chodcom
i motoristom, lebo na také veľké sídlisko kapacitne dávno nestačí. O probléme sa vie, hľadajú sa cesty náprav
a podľa vývoja v poslednom období sa
ukazuje, že to, čo bolo roky nemožné,
len sa o tom rozprávalo a rozprávalo,
by sa predsa len mohlo stať realitou.
Po spracovaní projektovej dokumentácie, čo bol jeden z krokov, mesto Košice pristúpilo k ďalšiemu významnému
- požiadalo o vydanie územného rozhodnutia na rozšírenie Slaneckej cesty. Intenzívne tiež od roku 2016 pracuje na vysporiadaní stovky pozemkov, z ktorých je
už z hľadiska vlastníckych práv pripravená na stavbu významná časť. Mesto robí
všetko pre to, aby boli vykúpené všetky
pozemky. Keby sa to nepodarilo, v krajnom prípade budú vyvlastnené.
“V auguste tohto roku bolo územné rokovanie na stavebnom úrade
v Čani o umiestnení samotnej stavby. Bol

na ňom každý, koho sa to týka, vrátane
nás, mestskej časti. To, čo bolo roky nemožné, len sa o tom rozprávalo, predsa
sa asi stane realitou,” spokojná je starostka Lenka Kovačevičová, ktorá chápe
rozhorčenie Jazerčanov a hromženie, ak
sa chcú dostať bez problémov a zdržania
do mesta alebo z mesta domov, a nedarí
sa im to.
Vzhľadom na dopravné zmeny, ktoré s realizáciou projektu budú súvisieť,
mestská časť už teraz v procese územného a stavebného konania odporúča občanom, aby sa aktívne o všetkom informovali, nech si môžu včas uplatniť práva,
ktoré im v jednotlivých stupňoch povoľovania stavby zákon umožňuje.
„Projekt okolo Slaneckej cesty obsahuje viaceré zmeny a úpravy,“ hovorí
Ing. Juraj Cichanský z referátu dopravy
magistrátu mesta Košice. „Plánuje sa
rozšírenie komunikácie z dvoj na štvorprúdovú plus odbočovacie pruhy, nová
štruktúra vozovky pre zníženie hluku,
nové svetelné líniovo koordinované križovatky, priechody pre peších a cyklistov
s bezbariérovou úpravou, cyklistické komunikácie so šírkou 2,5 metra, kompletné osvetlenie komunikácie, nové zastáv-

Do rekonštrukcie pôjdu aj električkové trate
Mesto projektovo pripravuje aj ďalšiu etapu modernizácie
električkových tratí. Pôjde o úseky Alejová, Sídlisko Nad jazerom,
respektíve časť Južnej triedy. Opravená električková trať povedie
po Slaneckej ceste, takže to tiež súvisí so zmenami, ktorými prejde
spomínaná komunikácia. Aj na Jazere sa teda v blízkej budúcnosti dočkáme rekonštrukcie električkových tratí. Presný termín kedy,
nie je ešte stanovený, na ostatnom Mestskom zastupiteľstve bol
schválený zámer, aby sa mesto uchádzalo o financie na projektovú
dokumentáciu rekonštrukcie. Zatiaľ, to ste si iste všimli, sa na konci
Jazera, na Važeckej ulici, a tiež na Dneperskej ulici, opravovali poškodené úseky trate.
„O ďalších krokoch súvisiacich so Slaneckou cestou i rekonštrukciou električkovej trate vás budeme informovať na webovej stránke
mestskej časti i v Jazerčane,“ uviedla starostka.
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ky MHD s bezbariérovou úpravou, nové
prístrešky, kamerový systém s otočnými
kamerami, nové chodníky pre peších
vrátane novej lávky cez Myslavský potok
vedľa mostného telesa pre autá, informačné tabule v on-line režimoch s informáciami o stave a čase príchodov spojov,
nové automaty na cestovné lístky i odvodnenie komunikácie.“
Celá dĺžka úpravy komunikácie je
2,275 kilometra. V rámci prebudovania
komunikácie na štvorprúdovú sa uvažuje so štyrmi novými svetelne riadenými
križovatkami – Textilná, Dneperská, Raketová a Galaktická - a zrekonštruované
budú štyri existujúce zariadenia cestnej
svetelnej signalizácie – priechod pre peších Levočská, križovatky Napájadlá, Ladožská a Rovníková.
Podrobné riešenie všetkého, čo so Slaneckou cestou súvisí, je k dispozícií na oddelení výstavby mestskej časti, na jednotlivých stavebných úradoch i v sídle
mesta Košice. Kto má záujem, môže sa
s projektom zoznámiť.

Milí Jazerčania,

prichádzame s tretím tohtoročným vydaním obľúbeného občasníka Jazerčan v čase, keď príroda ako maliar s pestrou paletou ponúka krásy jesene. Na výber sú farby tak žiarivé, plné života. Akú si vyberiete, ktorá je tá vaša obľúbená? Zelená, oranžová,
hnedá, žltá či červená.., ? Tohtoročná jeseň je iná, drží sa ešte
za ruku s letom, ako keby sa nechceli rozlúčiť a my len musíme
uznať, že babie leto sa nám páči.
Aj v tomto čísle prinášame informácie, čím žila mestská časť
počas uplynulých mesiacov, čo sa nám podarilo zrealizovať,
na čom aktuálne pracujeme.
V letných mesiacoch sme pracovali na plánovanej investičnej
aktivite - kompletnej obnove detského ihriska na Gagarinovom
námestí. Počas výstavby nás potrápili niekoľkotýždňové horúčavy, čo neboli vhodné podmienky na osadenie prírodného trávnikového koberca. Keď sa nakoniec počasie umúdrilo, výsledok
stál zato.
Rozsvietili sme neosvetlenú časť a chodníky na Baltickej-Kaspickej-Bukoveckej ulici, kde dovedna pribudlo 15 svetelných
bodov. V tejto lokalite prebieha aktuálne regenerácia vnútroblokového priestoru, ktorého súčasťou je aj multifunkčné ihrisko s umelou trávou pre deti. V realizácii je aj fit park na Sputnikovej ulici.
Podarilo sa nám úspešné dokončiť rekonštrukciu venčovísk na Bukoveckej a Polárnej ulici. Pribudli nové herné prvky
pre psíkov a vysoké oplotenie.
V rámci zvyšovania čistoty v sídlisku pilotný projekt uzamykateľných kontajnerovísk prináša pozitívne ohlasy a my pripravujeme projekty ďalších. V tomto roku pribudne ešte jedno podľa
modelu spoločnosti Kosit na Levočskej ulici. Pozornosť sme venovali aj polopodzemným kontajneroviskám, závisí len od obyvateľov dotknutých lokalít či ich takýto projekt oslovil a dajú mu
zelenú. V mestskej časti bude zberný dvor, stavebné povolenie
už má.
Kompletnou súvislou obnovou prešli chodníky na Uralskej
ulici, Jenisejskej ulici popri rodinných domoch k Amurskej ulici, na Baltickej ulici. Na opravu čakajú ešte poškodené úseky
na Levočskej i komunikácie na Talinskej ulici. Všetky ostatné sú
zaradené do harmonogramu opráv správcu komunikácií mesta
Košice.
Počas leta pokračoval proces revitalizácie vody v jazere. Pracovne nás navštívil profesor Maršálek so svojím odborným tímom.
Aj uplynulé mesiace patrili na sídlisku údržbe, bežným opravám mobiliáru, umiestňovaniu nových lavičiek či košov a riešeniu vašich podnetov. Zastávky električiek sme opätovne vymaľovali, keďže padli za obeť vandalom.
V októbri bola posledná tohtoročná kosba.

Venovali sme sa aj problematike rozšírenia Slaneckej cesty
(viď strana 2). Bude jednou z najväčších investícií budúceho obdobia v projektovej cene 23 miliónov eur. Keď sa dokončí majetkoprávne vysporiadanie ešte časti nevykúpených pozemkov,
môže sa začať so stavebným konaním. Do ďalšej etapy modernizácie električkových tratí sú zaradené aj trate v našej mestskej
časti.
V spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Košice pripravujeme zámer štúdie celkovej obnovy rekreačnej lokality jazero, bude miestom časti športových disciplín letnej olympiády
mládeže EYOF 2021, ktorá sa bude konať v Košiciach.
Dokončená je projektová dokumentácia osvetlenia, posledných neosvetlených úsekov promenádneho chodníka popri
Hornáde od ZŠ na Družicovej ulici po Krásnu a úsekov od Jenisejskej ulice, kde bude viesť nový cyklochodník. Potom bude
osvetlený celý chodník od Baltickej ulice po Krásnu. S realizáciou výstavby sa počíta na jar budúceho roka.
Veľkou obnovou prejde obchodné centrum Čingov, ktorého
časť je majetkom mestskej časti.
V príprave sú aj projektové dokumentácie občianskej vybavenosti, detských ihrísk, oddychových, športových zón i nových
parkovacích miest. Pripravujeme zámer rekonštrukcie trhovísk
v mestskej časti.
Vítame posledné hodnotenie Transparency International
Slovensko. V rámci transparentnosti a otvorenosti sme sa stali
skokanom roka - polepšili sme si o 70 priečok, umiestnili sme
sa na 27. mieste v rámci Slovenska, a v rámci mesta a ostatných
mestských častí sme jednou z najlepšie hodnotených samospráv. Tieto pozitívne hodnotenia sú aj vďaka opatreniam, ktoré
sme dlhodobo zavádzali smerom k obyvateľom a prístupu k informáciám aj nad rámec zákona. V týchto opatreniach budeme
pokračovať. Našou ambíciou je byť jednou z najlepších samospráv na Slovensku.
Sme dynamicky sa rozvíjajúcou mestskou časťou, do rozvoja
mestskej časti sme investovali za štyri roky 1,4 mil. eur, nielen
z rozpočtu mestskej časti, ale boli sme úspešní v realizácii projektových zámerov financovaných z externých zdrojov, dotácií
či eurofondov.
Takýmto zámerom budúceho obdobia financovaných z externých zdrojov je aj rozšírenie kapacít v materských školách
- v MŠ na Galaktickej ulici by v elokovanom pracovisku malo
pribudnúť 120 nových miest pre predškolákov. Celý projektový
zámer bol predložený na príslušné ministerstvo, vyhlasovateľa
výzvy. V rámci úspešných projektov boli navýšené počty miest
pre deti v MŠ na Azovskej ulici, novozriadená trieda je už od septembra otvorená.
Počas uplynulých mesiacov sme pripravili a boli aj hostiteľmi
viacerých kultúrnych i športových aktivít. Viac sa o tom dočítate
v čísle. Významnou udalosťou v mestskej časti bolo vysvätenie
nového farského chrámu, ktorý je zasvätený Presvätej Bohorodičke Ochrankyni.
Chcem vám dať do pozornosti a zároveň vás pozvať na veľkú
Prázdninovú korčuľovačku Jazerčanov v Crow Aréne 27. októbra
2018 od 13:00 hodiny. Bezplatné lístky sú k dispozícii na miestnom úrade i v našom Kultúrnom stredisku Jazero.
Vyjadrujem poďakovanie všetkým poslancom miestneho zastupiteľstva a zamestnancom miestneho úradu mestskej časti
za prácu i spoluprácu počas uplynulých štyroch rokov.
Milí Jazerčania, prajem vám pohodové čítanie a príjemné jesenné dni v kruhu rodiny a blízkych.
S úctou Lenka Kovačevičová,
starostka
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Nový chrám je zasvätený Presvätej Bohorodičke Ochrankyni

V nedeľu 30. septembra košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur CSsR spolu so sekretárom Kongregácie pre Východné
cirkvi vladykom Cyrilom Vasiľom SJ posvätili v našej mestskej časti
nový farský chrám. Je to unikátna stavba, ktorá kopíruje byzantské architektonické prvky antickej konštatinopolskej katedrály
Hagia Sophia. K tomu, že sa stáva jedinečnou dominantou Košíc,
prispieva aj originálny mozaikový ikonostas zhotovený srbskou
umeleckou dielňou Mosaic of Eden, ktorý zatiaľ na Slovensku nemá
obdobu. Chrám, zasvätený Presvätej Bohorodičke Ochrankyni, tak
pripomína byzantské korene cyrilometodskej misie na Slovensku.
Myšlienka stavby chrámu vznikla v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, keď sa začala Nad jazerom formovať Gréckokatolícka
farnosť. Oficiálne bola zriadená 11. júna 1997. Liturgický aj pastoračný život gréckokatolíckych veriacich farnosti Košice – Nad jazerom
sa realizoval najprv v zasadačke Stavebného bytového družstva
IV. a neskôr veľa rokov v kaplnke na Levočskej ulici. Od samotného začiatku bola v srdciach veriacich, aj navonok, prejavovaná
túžba po vlastnom Božom chráme uprostred sídliska. Potvrdzuje
to aj posvätenie základného kameňa budúceho chrámu pápežom
sv. Jánom Pavlom II dňa 2. júla1995 počas jeho návštevy Košíc.
Výstavba chrámu sa začala 8. septembra 2011 na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky liturgickým požehnaním, položením
základného kameňa a posvätenia dreveného kríža.V rokoch 2011
– 2012 sa vybudovali základy a základová platňa. V roku 2013 sa
vytiahli múry po chór. Potom sa však dva roky kvôli chýbajúcim financiám nič nestavalo, veriaci sa so smútkom pozerali ako stavba
stojí. Presne päť mesiacov po uložení skaly z jaskyne zjavenia sv.
archanjela Michala do základov rozostavaného chrámu sa 8. marca
2015 začalo všetko meniť. Farnosť získala viacerých významných
podporovateľov, stavba mohla pokračovať a vyvrcholiť v nedávnych dňoch vysvätením nového chrámu.
Nad jeho vchodom je symbol farnosti - Presvätá Bohorodič-
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ka – Ochrankyňa, ktorá drží svoj ochranný plášť nad novým chrámom. Pod pomyselnou úrovňou chrámu je najväčší kváder, ktorý
predstavuje veľké a neoddeliteľné milodary zahraničných nadácií,
sponzorov, štátu a ďalších dobrodincov, vďaka ktorým mohol byť
chrám postavený. Kváder stojí na troch pomyselných základných
pilieroch. Prvým pilierom je modlitba a pôst za požehnanie Božieho diela a jeho dobrodincov. Druhým je almužna a obeta, ktoré súvisia s nezištnou obetavosťou veriacich. Tretím pilierom je pokora
a prosba, ktoré vyzývali v pokore prosiť bratov a sestry z iných farských, a v mene vladyku Milana, aj diecéznych spoločenstiev.
Tvar chrámu to je jednoduchý kvadrant s ubratím hmôt v štyroch
vrcholoch, čím vznikol tvar gréckeho kríža, nad ktorým je kupola
v tvare guľového výseku.Úplne bude chrám dokončený v budúcom
roku, kedy bude rozobratá provizórna kaplnka, ktorá slúžila veriacim viac ako 20 rokov. Pred chrámom by malo byť malé námestie.
Na slávnosti posvätenia chrámu sa zúčastnili zástupcovia štátu,
kraja, mesta, mestskej časti i významní predstavitelia cirkví.

Čím žije mestská časť
Nové uzamykateľné kontajneroviská už slúžia obyvateľom
Polopodzemné v riešení
Odpad do podzemia

Čistota a poriadok sú dve slová, ktoré na našom sídlisku dennodenne rezonujú. Aby obsah smetnej nádoby nelietal po okolí
a „pod jednou strechou“ bolo niekoľko smetiakov, mestská časť sa
rozhodla postaviť „klietku“. Vznikli tak
Uzamykateľné kontajneroviská
V ich výstavbe sa bude pokračovať
V tomto roku bolo ich postavenie pilotným projektom. Mestská
časť v druhom polroku tohto roku dala do užívania tri uzamykateľné
klietkové kontajneroviská. Dve na Ždiarskej a jedno na Meteorovej
ulici. Investícia stála 27 470 eur.
Aj napriek výstrahám prvé týždne nezaznamenala pri nich vandalstvo, čo je pozitívum. Nebola by to však slovenská nátura, keby
nenašla spôsob, ako sa aj k takto neprístupnému kontajneru dostať.
Využili štíhleho člena rodiny a ten pod mrežu klietky podliezol. Dnes
sa to už nedá, dole sú privarené tyče.
Išli sme sa pozrieť na Ždiarsku ulicu, ako kontajneroviská po pol
roku fungujú. Náhoda chcela, že sme tam „na kontrole“ zastihli Richarda Rosívala. Býva na tejto ulici, je členom komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia miestneho zastupiteľstva
i jedným z iniciátorov spustenia tohto projektu.

„Tri uzamykateľné kontajneroviská už teda máme a v štádiu prípravy je štvrté. K jeho výstavbe na Levočskej ulici pristúpi mesto
Košice ešte v tomto roku. Má mať vynovený dizajn a zlepšenú konštrukciu. Práve k tomuto spôsobu zhotovenia ďalších sa v budúcnosti prikloní aj mestská časť,” uviedla na margo kontajnerovísk
starostka. Na miestom úrade boli už pracovné stretnutia aj k modernejšiemu trendu – polopodzemným kontajneroviskám. Pilotný
projekt by sa dal zrealizovať na ulici Stálicová medzi číslami 3 a 5
a Galaktická ulica č. 28. Lokality vybrala a odobrila spoločnosť Kosit,
pretože na umiestnenie tohto systému musí byť širšia komunikácia,
aby okolo auta, ktoré ich bude vyprázdňovať, vedeli ostatné vozidlá
prejsť. Územie tiež má byť vlastnícky čisté, a hlavne bez inžinierskych sietí. Výhodou bude redukcia kontajnerových stojísk, jedno
takéto polopodzemné kontajnerovisko pojme obsah viac ako 5 klasických nádob na komunálny odpad, nebude teda potrebná taká
frekvencia vyprázdňovania. Z dvoch tretín bude pod zemou a čiastočne chladené. Nevýhodou sa ukazuje väčšia vzdialenosť od brány, niekde bude musieť prejsť obyvateľ so smetím aj do 100 metrov,
samotná manipulácia zvozu, vozidlo potrebuje väčší priestor, vyprázdňovanie jedného potrvá asi 30 minút a väčšie kusy – napríklad vrecia, cez otvor neprejdú.

„Oceňujem, je to plus“
„Keď mi to časovo vyjde, chodím sa pozrieť na preplnenosť kontajnerov. Na našej ulici čísla 2 – 24, to je dvanásť vchodov a pre občanov sú k dispozícii okrem bežných nádob na komunálny odpad i dve
uzamykateľné kontajneroviská. Klasické smetiaky sú občas preplnené. Hlavne pre vchody č. 10, 12, 14, 16 a vežiak na Ždiarskej č. 3 by
sa zišiel ešte aspoň jeden smetiak, aby tam nebol neporiadok. Celkovo sa však, práve vďaka kontajneroviskám, čistota na ulici zlepšila
o 180 stupňov. Poďakovanie za to patrí mestskej časti, aj občanom,
že stanovištia zamykajú. Sami sa už za ten čas presvedčili, že je to
zmena, máme čistejšie prostredie, a tým aj lepší pocit z bývania.
Pokiaľ to bude možné, i keď viem, že všetko je hlavne o financiách,
bolo by dobré, keby počet uzamykateľných kontajnerovísk na sídlisku pribúdal. Osobne ich budem navrhovať hlavne na najkritickejších
uliciach sídliska,“ uviedol.

Všetky podklady k zámeru polopodzemných kontajnerovísk
majú správcovia spoločenstiev, ktorí vchody a obyvateľov spomínaných ulíc navštívia a do konca októbra s nimi prekonzultujú, či
s tým súhlasia. Len keď povie viac ako polovica áno, mestská časť sa
pustí do ich realizácie.

Stretnutie občanov z Galaktickej ulice č. 26
Jedna z blokových schôdzí venovaných polopodzemným
kontajnerom bola pred pár dňami na Galaktickej ulici vo vchode
č. 26. Časť ich ulice Kosit totiž vybral a odobril ako vhodnú lokalitu na umiestnenie práve tohto kontajneroviska. Na stretnutí
bola aj starostka a s obyvateľmi debatovala o výhodách a nevýhodách takéhoto riešenia zberu komunálneho odpadu. Aj v ich
vchode, podobne ako to bude i inde, musí sa za ich postavenie
vyjadriť viac ako polovica tam bývajúcich. Inak sa mestská časť
do tejto formy riešenia zberu nepustí.
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Čím žije mestská časť
Chodníky na sídlisku dostávajú novú tvár
Nie látanie – plátanie, ale súvislé opravy

Naše sídlisko starne a spolu s ním pribúdajú „vrásky“ i na našich
chodníkoch. Po viac ako 40 rokoch od ich postavenia mnohé nahlodal zub času, rozpadajú sa, sú na nich výmole, pukliny, prepady,
na drobno sa trúsiace časti.
Mestská časť v rokoch 2015-2016 spracovala Analýzu – pasport
všetkých chodníkov na Jazere a tento dokument predložila na rokovanie na magistráte mesta, keďže správcom všetkých komunikácií
je mesto Košice. Z predloženej analýzy sa podľa stupňa ich poškodenia i vyťaženia obyvateľmi vytvorila prioritizácia a na každý rok
sú na sídlisku naplánované súvislé opravy chodníkov. Nie látanie –
plátanie, ale opravy celých úsekov.
Tohto roku kompletnou obnovou prešiel chodník za rodinný-

Predtým...
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mi domami od Jenisejskej po Amurskú ulicu v objeme 2 600 m2
a na Uralskej ulici od obchodného centra po podchod, čo je plocha
1 300 m2. V minulom roku sa dočkal súvislej opravy promenádny
chodník na Bukoveckej ulici o rozlohe 1 700 m2 . Opravené boli aj
súvislé úseky popri rieke Hornád od Rovníkovej č. 8 po školu na Galaktickej ulici, čo je výmera 2 363 m2, chodník na Donskej v úseku
od č. 2 do č. 14, čo predstavuje 696 m2 a chodník na Čiernomorskej
v úseku od č. 1 po č. 3 s výmerou 1 200 m2. Opravy sa dočkali aj komunikácie – Stálicová a Amurská ulica - ktoré predstavujú rozlohu
535 m2. Nový povrch je aj na chodníkoch na Meteorovej, Galaktickej
i Námestí kozmonautov, čo je výmera 212 m2. Aktuálne prebieha
súvislá oprava chodníkov na Baltickej ulici, a do opravy sú ešte zaradené poškodené chodníky na Levočskej a Talinskej ulici, dokopy
1 000 m2. Za štyri roky prešlo na sídlisku súvislou opravou viac ako
11 kilometrov chodníkov, čo je najviac od vzniku jazerskej samosprávy.
Iste, stále sú na Jazere úseky, ktoré zatiaľ neprešli kompletnou
opravou a obnovou, ale čo nebolo, neznamená, že ani v budúcnosti
nebude. Správca komunikácií má však na opravy kapacitné limity.
V meste nie je len naša mestská časť, zlý stav chodníkov je aj v ďalších, a tiež čakajú na opravy.
Mestská časť bude v trende opráv spolu s mestom Košice pokračovať aj v budúcom roku.

Teraz...

Čím žije mestská časť
Zo schátralého torza na Sputnikovej ulici miesto pre šport a relax
V prvom polroku tohto roku bola ukončená prvá časť projektu revitalizácie územia na Sputnikovej ulici, kde bolo dlhé
roky torzo schátralej fontány. Dávno neslúžilo svojmu účelu,
iba zhoršovalo vzhľad prostredia a predstavovalo nebezpečenstvo pre šantiace deti. Nevyhnutné preto bolo sa týmto územím
zaoberať. Na základe prieskumu medzi občanmi vzišlo, že by
veľmi uvítali fit park. (Chceli mať podobný ako je v lesoparku).
V druhej, väčšej časti, keď dostatočne pôda sadne, mohla by byť
oddychová zóna a možno aj malá fontána. Čo konkrétne tam
pribudne, tiež bude na rozhodnutí občanov z okolitých blokov.
Prianie obyvateľov mať na menšej ploche fit park naberá
konkrétne kontúry. Koncom októbra budú namontované stroje
a zariadenia, aké sú v lesoparku (viď foto), takže cvičeniachtivým
budú čoskoro k dispozícii.

Nový cyklistický chodník do apríla 2019
Predpokladaným termínom ukončenia prác výstavby cyklistického chodníka, ktorý má byť súčasťou medzinárodnej cyklomagistrály Eurovelo 11, je podľa vyjadrenia magistrátu mesta
apríl budúceho roku. Chodník povedie po pravom brehu Hornádu od hate Vyšné Opátske ku koncu Ladožskej ulice na našom
sídlisku. Prepojí tak existujúcu cyklotrasu od parkoviska pri bufete pri hati na Jenisejskej ulici a chodník, ktorý už ide po nábreží
Hornádu. Nový úsek má mať dĺžku 375 metrov. Náklady na výstavbu predstavujú sumu 120-tisíc eur. Väčšina peňazí ide z európskych fondov. Na cyklistickej cestičke má byť aj cyklomost
cez Myslavský potok s oblúkovými nosníkmi, obojstranným zábradlím a ochranným pletivom, a poslúži len cyklistom. Vzhľadom na prísnosť legislatívy pri čerpaní financií z európskych
štrukturálnych fondov žiadateľ – mesto Košice – musel predložiť
zmluvu na kontrolu, preto sa termín začatia prác posunul.

Zberný dvor už má stavebné povolenie
V auguste tohto roka bolo vydané stavebné povolenie pre zriadenie zberného dvora na Jazere. Dlho sa hľadalo vhodné miesto,
ktoré by nevyvolávalo negatívne reakcie obyvateľov, že vo svojom okolí majú strpieť miesto, ktoré bude s odpadom navštevovať
množstvo Jazerčanov. Aj keď pozemky neboli vo vlastníctve mesta
Košice, voľba nakoniec padla na priemyselnú časť a ulicu Napájadlá
– vedľa obchodného centra Idea. Po rokoch snaženia a posudzovania stavby bolo koncom augusta vydané povolenie, ktoré by v októbri malo nadobudnúť právoplatnosť. Budúci rok tak aj Jazerčania
nebudú musieť so starými nábytkami či sutinou chodiť na Jarmočnú alebo na Popradskú ulicu, ale iba „za cestu“. Je to ďalší z krokov,
ktorý sa samospráve podaril pre zlepšenie čistoty a poriadku.

Rozpis veľkokapacitných kontajnerov od októbra do decembra 2018
Dátum

23.10. - 26.10.

16.11. - 19.11.

20.11. - 23.11.

Lokalita

Azovská 6

Bukovecká 1

Kaspická 2

Lokalita

Jenisejská 20

Amurská 5

Jenisejská 4

Lokalita

Čingovská 16

Jenisejská 65

Čingovská 9

Lokalita

Ždiarska 1

Uralská 11

Polárna 8

Lokalita

Rovníková 7

Ždiarska 8

Poludníková 4

Lokalita

Nám. kozm. 9

Sputníková 5

Nám. kozm. 12

Lokalita

Galaktická 16

Raketová 10

Galaktická 7

Lokalita

Stálicová 3

Važecká 3

Talinská 11

Spoločnosť Kosit, a. s. si vyhradzuje právo zmeny stanovišťa veľkokapacitného kontajnera na najbližšie
možné miesto, ak si to vyžaduje aktuálna priestorová a dopravná situácia v čase dodania kontajnera.

… a pri miestnom úrade na Poludníkovej ulici budú veľkokapacitné
kontajnery umiestnené v termínoch:
5. 11. - 12. 11.
3. 12. - 7. 12.
Čas pristavenia:
od 7:00 do 16:00 hod.
Vyprázdňovanie raz týždenne, alebo
podľa potreby.
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Čím žije mestská časť
Po sídlisku pribúdajú svetelné body
Naše sídlisko je krásne. Kto tvrdí opak,
nemá pravdu. Iste, stále je čo zlepšovať,
aby bolo krajšie, príjemnejšie, bezpečnejšie, k čomu prispieva aj budovanie verejnej svetelnej infraštruktúry.
V jej rámci, čo bola prosba obyvateľov
dlhé roky, pribudli svetelné body (lampy)
na Kaspickej a Baltickej ulici. Posledné výrazne poddimenzované osvetlenie, ktoré
vládlo na Baltickej ulici, je teda minulosťou,
pribudlo tam 14 svetelných bodov. Keďže
sa aj mesto Košice ako správca a prevádzkovateľ verejného osvetlenia pripravuje
na prechod k LED technológiám, bolo
prirodzené, že aj mestská časť zvolila túto
síce o niečo finančne náročnejšiu, ale kvalitnejšiu technológiu, ktorá v najbližších
rokoch prinesie výraznú úsporu nákladov.

V tomto roku úrad začal pracovať aj
na prípravnej a projektovej dokumentácii verejného osvetlenia chodníka popri Hornáde z nášho sídliska do Krásnej.
Túto prosbu ste tlmočili všetci, čo chodník využívate na oddych alebo ako cestu za povinnosťami. Po jeho dokončení,
kedy pribudne 15 svetelných bodov,
bude promenádny chodník osvetlený až
po Krásnu.
Vybudovalo sa tiež osvetlenie na Galaktickej, Važeckej, Čingovskej, Jenisejskej
ulici, 29 svetelných bodov pribudlo v lesoparku a na hrádzi.
Postupne má mestská čať v pláne priniesť svetlo ešte asi do 10 lokalít sídliska.

Čingov si vyžiadal rekonštrukciu strechy a otázku: Ako s ním ďalej?
K povinnostiam mestskej časti okrem iného patrí zveľaďovanie všetkého, čo je súčasťou jej majetku. Príkladom je obchodné
centrum Čingov (známe viac ako Ural), ktorého strecha bola deravá, a cez ňu zatekalo do priestorov. Oprava bola preto nevyhnutná. Rekonštrukčné práce na ploche 1 400 m2 predstavujú
investíciu viac ako 22-tisíc eur.
Čingov a otázka: Ako s ním ďalej? bol aj témou septembrového rokovania miestneho zastupiteľstva. Poslancom boli pred-
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ložené štyri alternatívy postupu – od opravy budovy po jej
prenájom či predaj. Rozhodli sa pre prvú – teda pre komplexnú
opravu budovy, v ktorej treba riešiť okrem statiky aj energetické
straty, obnovu inžinierskych sietí i všetko ďalšie, čo s ňou súvisí.
Po vypracovaní postupu a odborných posudkov, ktoré vyčíslia celkové náklady investície do tejto budovy a po ich schválení
miestnym zastupiteľstvom, sa stane generálna oprava Čingova
jednou z veľkých investícií mestskej časti.

Čím žije mestská časť
Detské ihrisko na „Gagarinke“ je moderné a má prvky, aké inde nie sú
Plocha medzi Námestím kozmonautov a Gagarinovým námestím sa v posledný septembrový piatok niečo pred štvrtou
popoludní začala zapĺňať rodinkami s drobizgom. Túžobne očakávané ihrisko, na ktoré sa s netrpezlivosťou pozerali z okolitých
blokov, ich po dňoch čakania pozvalo na otvorenie.
Po príhovore starostky bola pred deťmi vážna úloha – slávnostne ho prestrihnutím pásky otvoriť a potom sa rozbehnúť k atrakciám, ktoré na nich čakali. Kde skôr ísť, čo vyskúšať
ako prvé? Hojdačky, preliezačky, farebný rušeň, lanovú dráhu,
pieskovisko, domček? Ach, jaj, to sa všetko naraz nedá... A tak
po živom trávnatom koberci pobehovali raz tu a raz tam. Pri tých

menších spolu s nimi aj mamka alebo ocino. Radosti bolo medzi
deťmi vrchovato. K tomu ešte malé občerstvenie a sladké mámenie v podobe cukrovej vaty...
Na niekdajšom ihrisku demontovanú podstatnú časť nevyhovujúcich hracích prvkov nahradili nové, cerfitikované. Dnes
je nielen jedným z najväčších ihrísk, ale jedinečné v tom, že sa
pýši atrakciami, ktoré na iných nie sú. Nebola to lacná investícia,
stála takmer 30-tisíc eur, ale podstatné je, že sa dobrá vec podarila. Na otvorení boli aj viacerí jazerskí poslanci, ktorí schválením
financií v rozpočte podporili myšlienku jeho obnovy a prispeli
k radosti detí.

Začala sa revitalizácia vnútroblokových priestorov
na uliciach Baltická – Kaspická - Bukovecká
Kto chodíte okolo, určite ste si všimli, že sa na sídlisku začala
sľubovaná revitalizácia priestoru medzi ulicami Baltická – Kaspická – Bukovecká. Cieľom je skvalitniť životné a prírodné prostredie,
zmodernizovať ho, oživiť i rozšíriť verejnú zeleň. Keďže ide o projekt s finančnou spoluúčasťou integrovaného regionálneho operačného programu, práce na spracovaní prípravnej dokumentácie
sa začali už pred troma rokmi, v roku 2015. Okrem iného sa urobil
prieskum zelene, ktorej stav nevyhovoval, neperspektívne a nebezpečné dreviny boli navrhnuté na výrub. Nahradili ich domáce
bezalergénové druhy stromov, ktoré sú odolnejšie voči zmenám

počasia a prispôsobené mestskému prostrediu. Na ich krásu si ale
musíme ešte počkať, kým nerozkvitnú.
Súčasťou projektu bolo odstránenie nefunkčných menších technických prvkov, obnova chodníkov i obnova zdevastovaných trávnikov. Na jednej z dvojice veľkých poškodených asfaltových plôch
už je viacúčelové ihrisko s umelou trávou, pribudli basketbalové
koše i bránky na malý futbal. Na druhom je nová trávnatá plocha.
Osadený je i mobiliár – 3 koše a 19 lavičiek. Prostredie je osvetlené.
Veríme, že sa spolu s mestom Košice podarí podobné projekty
zrealizovať aj v iných častiach sídliska.
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Čím žije mestská časť
Čistenie sídliska
Veľkú časť činnosti oddelenia výstavby a investičných činností miestneho úradu tvorí starostlivosť o čistotu a poriadok.
Vytvorený bol samostatný referát čistoty a poriadku, ktorý pracuje hlavne v teréne pri zabezpečovaní poriadku, opravách poškodených zariadení i riešení podnetov občanov. Spolupracuje

s aktivačnými pracovníkmi z úradu práce alebo zamestnancami
cez projekty tohto úradu. Denne monitoruje a čistí sídlisko a rekreačnú lokalitu od neporiadku a odpadkov. Pri väčších veciach
sa využíva na zvoz komunálne vozidlo, ktoré mestská časť kúpila
pred troma rokmi.

Venuje sa pravidelnému čisteniu okolo zastávok MHD, dvakrát ročne vymaľuje električkové čakárne a vyrobila lavičky
do prístrešku na zastávke na Važeckej ulici. Podarilo sa tiež do-

riešiť, že už je automat na predaj cestovných lístkov okrem Važca
i na zastávke Dneperská.

***
Dozerala na to, aby nás na sídlisku tráva neprerástla, pretože
„vďaka“ striedaniu počasia – slnko, dážď – slnko – dážď – sa jej
veľmi darilo, a tak muselo byť v mestskej časti od jari do jesene
7 kosieb. Zabezpečovala ich dodávateľsky hlavne Správa mestskej zelene.
Druhý rok bol počet kosieb oproti predchádzajúcim obdobiam navýšený, čo prinášalo želané výsledky.

* * šie.
* Plechové koše či z umelej hmoty sa budú postupne nahrádzať,

Na promenádny chodník sa osadili betónové koše na odpad,
ktoré by mohli mať, aj kvôli hmotnosti – jeden má 200 kilogramov
- dlhšiu životnosť. Postupne sa po sídlisku budú rozmiestňovať už
len takéto koše a ich podklad sa zabetónuje, aby boli ešte pevnej-
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pretože boli často terčom “hier” vandalov a nespratníkov. Betónové koše sa budú rozmiestňovať podľa požiadaviek občanov. To isté
platí aj pri žiadostiach občanov na umiestnenie lavičiek.

Čím žije mestská časť
Opravovali sa komponenty v rekreačnej lokalite aj zariadenia
na detskom ihrisku Radka a doplnil piesok pri pirátskej lodi.

***
Vyšli sme v ústrety požiadavke občanov
Na Stálicovej ulici č. 2 si chodci radi skracovali cestu, a tak
pôvodnú predzáhradku zničili. To sa domácim nepáčilo, preto

požiadali miestny úrad o pomoc. Ten im vyrobil a namontoval
zábradlie, a dnes je po probléme.

Venčoviská na Polárnej a Bukoveckej ulici v novom šate
Myslí sa aj na chlpáčov
Mestská časť na základe projektovej dokumentácie schválenej v prvom polroku, zrevitalizovala v druhom polroku dve venčoviská – na Bukoveckej a Polárnej ulici. Na svoje si tak v príjemnom, im prispôsobenom prostredí, prídu aj chlpáči.
Rekonštrukciou prešli tento rok aj ďalšie voľné výbehy
pre psov. Opravili sa hlavne staré a nevhodné oplotenia, na ktoré majitelia psov upozorňovali, a nahradili ich nové, vysoké. Osadil sa mobiliár i nové certifikované agility a herné prvky – tunely,
skočky, očurávacia tyčka. V priebehu roka sa teda skončili opravy a úpravy na všetkých venčoviskách na sídlisku - na Meteorovej, Rovníkovej, Polárnej, Čingovskej a Bukoveckej ulici. Od roku
2015 dostávajú psičkári po predložení dokladu o zaplatení dane
za psa od miestneho úradu vrecúška na exkrementy zadarmo,
čo je tiež jeden z ústretových krokov.
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VOĽBY
do orgánov samosprávy obcí 2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko
Rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. zo dňa 6. júla 2018 vyhlásil voľby
do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018.
Voľby do orgánov samosprávy obcí
sa v podmienkach našej mestskej časti uskutočnia
v čase od 7:00 do 22:00 hod.
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Nad jazerom uznesením č. 213 prijatom na XXI. rokovaní dňa
7. júna 2018 určilo v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 2 volebné obvody a počet poslancov 13,
z toho vo volebnom obvode č. 1 počet poslancov 6 (šesť)
a vo volebnom obvode č. 2 počet poslancov 7 (sedem).
Starostka Mestskej časti Košice - Nad jazerom Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová podľa § 8 ods. 1 a § 20 ods. 3
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
určila nasledovné volebné okrsky a volebné miestnosti:
Volebný obvod č. 1
Číslo volebného okrsku a volebná miestnosť

Územný obvod

1 ZŠ Bukovecká, Košice, Bukovecká 17

Bukovecká 1- 3 (párne, nepárne)
Bukovecká 5 – 17 (párne, nepárne)

2 ZŠ Bukovecká, Košice, Bukovecká 17

Baltická 1 – 36 (párne, nepárne)
Čiernomorská 1 – 3 (párne, nepárne)

3 ZŠ Bukovecká, Košice, Bukovecká 17

Kaspická 1 - 5 (párne – nepárne)
Levočská 1, 2,
Azovská 2, 4, 6

4 ZŠ Bukovecká, Košice, Bukovecká 17

Donská 1 – 14 (párne, nepárne)
Kaspická 6

5 SZŠ Dneperská, Košice, Dneperská 1

Amurská 1 – 9 (párne – nepárne)

6 SZŠ Dneperská, Košice, Dneperská 1

Levočská 4, 5
Irkutská 5 – 15 (párne, nepárne)

7 SZŠ Dneperská, Košice, Dneperská 1

Irkutská 16, 17, 18
Dneperská 1, 2, 4, 6
Jenisejská 2 – 16 (párne)
Jenisejská 1 – 41 (nepárne)
Textilná 1, 3/A, 10

8 ZŠ Jenisejská, Košice, Jenisejská 22

Čingovská 1 – 10 (párne – nepárne)

9 ZŠ Jenisejská, Košice, Jenisejská 22

Čingovská 11 – 16 (párne, nepárne)
Nám. Košických mučeníkov 1
Ladožská 1 – 6 (párne, nepárne)
Jenisejská 18, 20, 22

10 ZŠ Jenisejská, Košice, Jenisejská 22

Jenisejská 43 – 71 (nepárne)
Uralská 4

11 ZŠ Jenisejská , Košice, Jenisejská 22

Uralská 5 – 16 (párne, nepárne)
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VOĽBY
do orgánov samosprávy obcí 2018
Volebný obvod č. 2
Číslo volebného okrsku a volebná miestnosť

Územný obvod

12 OA Polárna, Košice, Polárna 1

Ladožská 7 – 16 (párne, nepárne)
Polárna 1, 2 – 20 (párne)
Poludníková 1 – 4 (párne, nepárne)

13 OA Polárna, Košice, Polárna 1

Ždiarska 1 – 10 (párne, nepárne)
Ždiarska 11 – 20 (párne, nepárne)

14 OA Polárna, Košice, Polárna 1

Poludníková 5, 6
Rovníková 1 – 5 (párne, nepárne)

15 OA Polárna, Košice, Polárna 1

Rovníková 6 – 10 (párne, nepárne)
Ždiarska 24

16 ZŠ Družicová, Košice, Družicová 4

Gagarinovo nám. 1 – 13 (párne, nepárne)
Ždiarska 21, 23

17 ZŠ Družicová, Košice, Družicová 4

Sputniková 1 – 15 (párne, nepárne)

18 ZŠ Družicová, Košice, Družicová 4

Raketová 1 – 10 (párne, nepárne)
Stálicová 1

19 ZŠ Družicová, Košice, Družicová 4

Družicová 1 – 4 (párne, nepárne)
Nám. kozmonautov 1 – 14 (párne, nepárne)

20 SZŠ Galaktická, Košice, Galaktická 9

Stálicová 2 – 5 (párne, nepárne)
Stálicová 6 – 18 (párne)

21 SZŠ Galaktická, Košice, Galaktická 9

Galaktická 1 – 9 (párne, nepárne)
Galaktická 10 – 32 (párne)

22 SZŠ Galaktická, Košice, Galaktická 9

Važecká 2 – 12 (párne, nepárne)
Talinská 2 – 11 (párne, nepárne)

23 SZŠ Galaktická, Košice, Galaktická 9

Meteorová 1, 3, 5
Talinská 1
Galaktická 34, 36
Čechovova 28 – 33 (párne – nepárne)

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018 sú zverejnené na stránke mestskej časti www.jazerokosice.sk.
Zo závažných, najmä zdravotných
dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby mestskú

časť, a v deň konania volieb okrskovú
volebnú komisiu v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková
volebná komisia zriadená, o hlasovanie
mimo volebnej miestnosti. A to na telefónnom čísle 302 77 11 v pracovných
dňoch v čase úradných hodín miestneho
úradu a v deň konania volieb v čase od
7:00 hod. do 20:00 hodiny Prenosná volebná schránka bude doručená do miesta
jeho trvalého pobytu.

Na hlasovacom lístku pre voľby
do miestneho zastupiteľstva a pre voľby
do mestského zastupiteľstva môže volič
zakrúžkovať najviac toľko poradových
čísel kandidátov, koľko poslancov má
byť zvolených vo volebnom obvode. Ich
počet je uvedený na hlasovacom lístku.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu
mestskej časti a pre voľby primátora mesta možno zakrúžkovať poradové číslo len
jedného kandidáta.

Pred hlasovaním volič preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom
alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.
Od členov volebnej komisie potom dostane štyri hlasovacie lístky: hlasovací lístok
pre voľby do miestneho zastupiteľstva,
pre voľby starostu mestskej časti, pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora. A tiež prázdnu obálku, čo
potvrdí vlastnoručným podpisom.

Všetky vypísané hlasovacie lístky vloží volič do obálky a tú potom do volebnej schránky. Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky odloží
do schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky.
Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová,
starostka

Hlasovací lístok pre voľby primátora
mesta a pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva sú označené na ľavom
okraji farebným pruhom. Volí sa zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pri mene kandidáta.
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Kultúra
Starostke pribudli škriatkovia – pomocníci
Na návštevu miestneho úradu ešte pred letným prázdninovým zvonením prišli deti z troch materských škôl sídliska. Najprv prah úradu spolu s pasovaním za škriatkov – starostkiných
pomocníkov prekročili dievčatká a chlapci z Materskej školy
na Galaktickej ulici. Pristavili sa pri tabuli s fotografiami poslancov miestneho zastupiteľstva, dozvedeli sa viacero im pochopiteľnou formou podaných informácií o miestnom úrade a samospráve. Poslednou zastávkou bola kancelária starostky, ktorej
pomohli „vybaviť poštu“. Za to, že všetci boli šikovní, dostali sladkú odmenu.

O tretiu návštevu sa postarala skupinka detí z Materskej školy
na Jenisejskej ulici. Podobne ako ich rovesníci z iných škôl tiež
boli zvedaví, kde sa to všetko „kuchtí“ čo sa týka života mestskej
časti. Prešli sa po viacerých kanceláriách, dozvedeli sa, kto čo
robí i kto sú poslanci a aká je ich úloha. Na záver im starostka dovolila opečiatkovať „poštu“, teda hárky papierov, i niečo pekné
nakresliť. Za odmenu dostali drobné sladkosti a tiež sa stali členmi rozširujúcej sa rodiny škriatkov – starostkiných pomocníkov.

Podobný program mali počas návštevy úradu i deti z Materskej školy na Dneperskej ulici. Namiesto starostky, ktorá ich nemohla privítať, sprievodcom úradom im bola Ing. Jana Janotková. Poštu síce nevybavovali, ale viacerých zvedavcov pokrútila
na starostkinej stoličke, nech si to na nečisto vyskúšajú. Ktohovie, či si o nejakých dvadsať rokov niektorý z nich na podobnú
stoličku nesadne...

Ušká plné príbehov

Do tretieho ročníka projektu Ušká plné príbehov, ktorý organizuje Občianske združenie ÚLET, sa zapojila aj naša Materská
škola z Galaktickej ulice.
Detičky navštívila jazerská starostka, ktorá im prečítala milú
knižku Ľudmily Podjavorinskej Ako sršeň mušku zachránil. Dvojica Janka a Dano Gašpierikovci pridali čítanie z knihy Kde žijú
divé zvery od Maurice Sendaka a pripravili aj hudobno-svetelnú
šou.
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Poslaním podujatia Ušká plné príbehov je rozvoj predčitateľskej gramotnosti a zážitkového čítania. „Deti aj čítajúci majú
zo spoločného podujatia veľkú radosť. Veríme, že sa nám takýmito aktivitami podarí od útleho veku prispieť k pozitívnemu
vzťahu detí k čítaniu a ku knihám,“ prezradila cieľ podujatia Jana
Beerová z OZ ÚLET. Materské školy sa mohli do projektu zapojiť
bezplatne, urobilo to 27 z mesta, a vďaka partnerom projektu
každá získala okrem čitateľského zážitku aj darček – knihu.“

Kultúra
Jazeráčik pripravil nekaždodenné chvíle 45 deťom
Nuda? Na ňu nebolo času

Prímestský tábor Jazeráčik, ktorý zorganizovala mestská časť, to
bolo päť dní plných zábavy, hier i zážitkov pre deti od 6 do 14 rokov.
Prvý deň si vytvorili farebnú táborovú vlajku z odtlačkov dlaní, videli ukážky výcviku psíkov z Únie vzájomnej pomoci ľudí
a psov, mali vedomostné súťaže i tvorivé dielne. Druhý deň patril návšteve Vodnolyžiarskeho strediska Trixen, športovým súťažiam a jazdám na kárach. Výroba záložiek do kníh a dekorovanie
kameňov bola časť stredajšieho predpoludňajšieho programu
tábora. Potom sa dievčatá a chlapci presunuli do sveta ticha
a kníh – do pobočky Verejnej knižnice Jána Bocatia na poschodí obchodného centra Čingov (Ural). Bc. Monika Vendráková im
predstavila knižnicu a vysvetlila, ako sú knihy na policiach uložené. Po stretnutí v raji kníh sa presunuli na miestny úrad. Starostka
ich síce neprivítala, bola na dovolenke, ale aj tak sa prešli po úrade
a boli pasovaní za jej škriatkov – pomocníkov. Popoludnie patrilo
prázdninovej Talent show, do ktorej sa prihlásilo 18 táborníkov.
Štvrtý deň prímestského tábora to bolo cestovanie a poznávanie.
Navštívili jaskyňu Zlá Diera pri obci Lipovce, ktorá je zaujímavou
a tajuplnou aj preto, že nie je osvetlená, a tak návštevníci využívajú pri chôdzi a pozorovaní klasické jaskyniarske karbidky alebo vlastné baterky. Neskôr sa presunuli do Ekoparku Holá Hora

zameraného na environmentálnu výchovu. V piaty, posledný deň
tábora, predpoludnie patrilo tvorivej dielni, v rámci ktorej si deti
vyrábali náramky. I keď je to viac babská zábava, veď dievčatá sa
rady parádia, ani chlapci za nimi v tvorivosti nezaostávali.
Hlavným programom dňa bolo zhodnotenie tábora a oceňovania. Po ňom ešte fotografovanie na pamiatku. A o rok? Možno
opäť dovidenia.

V maďarskom medzinárodnom tábore aj „Dneperčanky“

Sofia, Natália, Daniela, Vanesa, Nina a Adela je šestica dievčat zo Súkromnej základnej školy z Dneperskej ulice, ktoré spolu
s učiteľkou Ingrid Urbánovou a Ildikó Szegedyovou z miestneho
úradu strávili v lete týždeň v Medzinárodnom umeleckom tábore u našich južných susedov v Bernecebaráti. Okrem nich tam
boli mladí ľudia z Ukrajiny, Rumunska, Prahy, maďarského Dabasu a deti z umeleckej školy z XV. obvodu v Budapešti. Skôr ako
sa „Dneperčanky“ premiestnili do tábora, prehliadkou spoznali
viaceré pamätihodnosti maďarského hlavného mesta.
Plné očakávania a zvedavosti na druhý deň pricestovali do tá-

bora, kde ich čakali tvorivé dielne - práca s hlinou, kožou, korálkovanie, batikovanie, maľovanie textilu, rezbárstvo, vyšívanie.
Šikovnosť a talent mali možnosť prejaviť v dramatickom krúžku,
obratnosť v športových súťažiach, plaveckú zdatnosť pri návšteve kúpaliska, zálesáctvo pri táboráku a zmysel pre rytmus na záverečnej diskotéke. Dievčatá sa do všetkého rady zapájali, a tak
sa dosť naučili. Dokonca aj nejaké maďarské slovíčka pochytili.
Čas v tábore neskutočne rýchlo uplynul a bolo sa treba baliť.
„Škoda,“ vzdychali. „Bolo tu dobre, veselo, „srandovne“, zhodli sa
pri odchode domov.
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Komisie miestneho zastupiteľstva hodnotia svoju činnosť
Ako pracovali
Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia

Komisia kultúry a propagácie samosprávy

Komisia vznikla pred štyrmi rokmi zlúčením komisií verejného poriadku a výstavby. Jej hlavnou úlohou bolo poskytovať miestnemu
zastupiteľstvu odborné stanovisko
v otázkach stavebných investícií,
v doprave, problematike životného
prostredia i v oblasti bezpečnosti
a verejného poriadku. Navrhovali sme zmeny v územnom pláne,
vyjadrovali sa k významným investičným činnostiam v mestskej časti, no riešili sme aj bežné podnety
obyvateľov mestskej časti.
Komisia zasadala v priemere raz za dva mesiace a tretina zasadnutí bola venovaná pochôdzkam priamo po sídlisku. Zamerané boli napríklad na zmapovanie potrieb opráv peších komunikácií či orezania konárov stromov zasahujúcich do verejného
osvetlenia, určenie lokalít na doplnenie parkových košov, kontrolu funkčnosti verejného osvetlenia a na čistotu a poriadok.
Iniciovali sme a v spolupráci s príslušníkmi jazerskej stanice
Mestskej polície sme mali vo večerných a nočných hodinách
kontrolu sídliska zameranú na požívanie alkoholických nápojov mladistvými, aj dospelými na verejných priestranstvách,
napríklad pred budovami škôl, či na dodržiavanie verejného
poriadku.
Za štvorročné obdobie bolo na sídlisku opravených najviac
chodníkov od vzniku mestskej časti, a to nielen vďaka mestu Košice, ktoré ich spravuje, ale aj činnosťou a z prostriedkov mestskej časti. Napríklad len na Čiernomorskej ulici, Donskej a popri
rieke Hornád sa zrekonštruovalo 4 200 m2 chodníkov. Na Raketovej ulici bolo dané do užívania dobre riešené obratisko s parkovacími plochami a chodníkom alebo sa doplnilo parkovisko
na Levočskej ulici.
Na jednom zo zasadnutí komisie sme privítali projektanta dopravných stavieb Ing. Pavla Titla, s ktorým sme podrobne prediskutovali dopravu v našej mestskej časti.
Venovali sme sa projektu rozšírenia Slaneckej cesty, dopravnému riešeniu pri OC Billa či parkovisku a výjazdu z neho od
OO PZ SR na Ladožskej ulici.
Dobudovali sa osvetlenia na Galaktickej, Čingovskej, Jenisejskej ulici, v lesoparku, na hrádzi či Baltickej a Kaspickej ulici.
Pribudli nové kamerové systémy a pozornosť sme sústredili aj
na ochranu hlavne detí na priechodoch pre chodcov.
Na sídlisku je po rokoch opäť veľa detí a požiadaviek na športoviská pribúda. Preto spomeniem nové ihriská trebárs na Talinskej či Bukoveckej ulici, na Gagarinovom námestí, v lesoparku
fit park, workoutové ihrisko, detské ihrisko Ježko, pirátsku loď
na pláži, ihrisko na Meteorovej ulici či vznikajúci fit park na Sputnikovej ulici.
Nevyhnuté bolo rozhodnúť aj o tom, že je potrebné investovať do budov obchodných centier. V OC Branisko sa menili
schody a rampy, v OC Čingov prešla rekonštrukciou strecha. Sú
to však objekty, ktoré si žiadajú komplexnú opravu, čo je výzva
na najbližšie obdobie. Vo vymenúvaní, čo všetko sa urobilo, by
sa dalo pokračovať.
Som presvedčený, že sme počas nášho pôsobenia prijali veľa
dobrých rozhodnutí. Všetkým, ktorí pre komisiu plnohodnotne
pracovali, ďakujem. Prácu v komisii a samospráve vnímam ako
poslanie pracovať pre susedov, priateľov, ale hlavne pre deti,
pre ktoré toto sídlisko pretvárame.

Na úvod musím uviesť, že podrobné zhodnotenie činnosti našej
komisie by si vyžadovalo samostatné vydanie občasníka Jazerčan
a k nemu ešte niekoľko príloh. Činnosť komisie bola počas volebného
obdobia naozaj bohatá a pestrá.
Spolu so zamestnancami oddelenia
kultúry, športu a marketingu plánovala, pripravovala a realizovala
vlastné podujatia, a tiež podujatia
v spolupráci s ďalšími komisiami
miestneho zastupiteľstva.
Vlastné podujatia boli plánované
tak, aby mali čo najširší záber čo sa týka cieľovej skupiny, aby boli
zmysluplné, zaujímavé a pestré po všetkých stránkach. Takýmto spôsobom sa vyprofilovali tradičné podujatia, ktoré sa stali obľúbenými.
Medzi akciami pre deti nechýbali počas jarných a jesenných
prázdnin prázdninové korčuľovačky, Medzinárodný deň detí, Mikuláš, Talent show i mnohé ďalšie. Pre dospelákov to boli podujatia ako Aerobic marathon, oslava Medzinárodného dňa žien, Deň
zdravia, divadelné predstavenia, prednášky, workshopy. Z väčších
podujatí, ktoré privítali všetky vekové kategórie, to boli Deň Jazerčanov či Jazerské Vianoce.
Mestská časť participovala aj na celomestských podujatiach ako
varenie Košického gulášu a Košické Benátky počas osláv Dňa mesta
Košice, alebo vystúpenie Jazerčanov pri Immaculate v rámci Košických Rozprávkových Vianoc. Náš tím nechýbal ani na obľúbenom
Polievkovom festivale v Kulturparku, kde zožal obrovský úspech.
Počas letných prázdnin boli pre deti vo veku od 6 do 14 rokov
pripravené turnusy letného prímestského tábora Jazeráčik. Každý
rok tak 90 detí zažilo zaujímavý, pestrý a atraktívny program, našlo
si nových kamarátov a odnieslo si krásne zážitky.
Súčasťou činnosti komisie kultúry a propagácie samosprávy i oddelenia kultúry, športu a marketingu je pravidelná činnosť
v priestoroch Kultúrneho strediska Jazero a donedávna aj v Iskre.
V rámci tejto činnosti boli najmä v popoludňajších a večerných hodinách tréningy tanečných skupín moderného i folklórneho tanca,
pohybové cvičenia, jazykové kurzy a iné vzdelávacie aktivity.
Ako predseda Komisie kultúry a propagácie samosprávy som
veľmi rád, že sa mi podarilo naplniť jeden z mojich cieľov, a to obnovenie spolupráce s partnerským XV. obvodom Budapešti, ktorá
od roku 2014 nabrala úplne nové a veľmi intenzívne rozmery. Počas každých letných prázdnin sa žiaci a učitelia našich jazerských
škôl na pozvanie partnerského obvodu zúčastnili v Bernecebaráti
na kreatívnom letnom pobytovom tábore. Okrem toho sa pri rôznych príležitostiach uskutočnilo viacero oficiálnych návštev vedenia oboch samospráv. Do Košíc i našej mestskej časti prišli členovia
budapeštianskeho študentského parlamentu, aj členovia klubu
dôchodcov. Spolupráca na takejto úrovni má i do budúcnosti veľký
význam a môže pomôcť pri nadviazaní vzájomnej spolupráce škôl,
neziskových organizácií, klubov seniorov i ďalších subjektov.
V rámci našej činnosti sme spolupracovali s ďalšími komisiami.
S Komisiou mládeže, športu a vzdelávania najmä pri organizácii
športových turnajov pre žiakov i širokú verejnosť. So Sociálno-zdravotnou pri vítaní bábätiek do života či podujatí v rámci Mesiaca
úcty k starším.
Ak by sme mali vyjadriť pôsobenie Komisie kultúry a propagácie
samosprávy počas uplynulých štyroch rokov číselne, dominovali by
dve čísla: zrealizovaných bolo približne 120 podujatí, na ktorých sa
zúčastnilo viac ako 60-tisíc návštevníkov. Tieto podujatia ale nie sú
iba o číslach, sú najmä o zážitkoch, emóciách, nových priateľstvách,
spolupráci a množstve informácií, vedomostí a zručností, ktoré ich
návštevníci nadobudli.

Ing. Erik Cimbala,
predseda komisie
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Ako predseda Komisie kultúry a propagácie samosprávy ďakujem zamestnancom úradu i vedúcej oddelenia kultúry, športu
a marketingu a jej tímu za zanietenosť, kreativitu, zodpovedný prístup a vynikajúce organizačné zabezpečenie podujatí.
PhDr. Róbert Schwarcz,
predseda komisie
Sociálno-zdravotná komisia
Zdravie je hodnota, o cene ktorej nepochybuje takmer nik. Život
bez zdravia je náročný, so zdravím
radosťou. Hovorí sa, že každý klinec
jedného dňa zhrdzavie. Na mieste,
kde je vystavený pôsobeniu soli,
napríklad pri morskom pobreží,
bude hrdzavieť skôr. Ak ale klinec
začneme natierať ochrannou farbou, hrdzaveniu zabránime, alebo ho spomalíme. Podobne je to
so zdravím. Ak sa vyhneme konzumnému životnému štýlu, naučíme sa ovládať stres, venovať čas
odpočinku i telesnej aktivite, bude sa nám žiť lepšie.
Stalo sa už tradíciou, že naša mestská časť organizuje turistické
výlety do blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Členovia Sociálno-zdravotnej komisie sa podieľali na príprave výletov na Izru, hrad Füzer,
Veľký Milič i Vysokých Tatier. Južnú časť Vysokých Tatier sme prešli
od Štrbského plesa na západe k chate pri Zelenom plese na východe. Hovorí sa, že ak nebudeš hľadať kyslík v prírode, nájde si ťa
v nemocnici. Pohyb, pri ktorom sa zadýchame, nám môže pomôcť
odbúrať psychickú únavu. Fyzickou záťažou sa človek dostáva z každodenného stereotypu a prichádza na iné myšlienky. Organizmus
sa pri tom zotavuje. Správne nastavená rovnováha medzi fyzickou
aktivitou a odpočinkom je základným predpokladom fyzického
i duševného zdravia. Jej narušenie vyvoláva choroby. Dnešná medicína tento fakt podceňuje, zaoberá sa iba následkami. Operujeme,
podávame lieky, ale túto skutočnosť ignorujeme. Počas predchádzajúcich štyroch rokov sme zorganizovali prednášky so zameraním na rozvoj duševného i telesného zdravia. Aby sme sa mentálne
zdokonaľovali, svoje vedomosti nutne potrebujeme neustále dopĺňať. Bez vzdelávania niet napredovania. Štúdium farbí vnútro človeka viac ako rumelka alebo kobaltová modrá.
Veľkej obľube sa roky teší posedenie s jubilantmi našej mestskej
časti. Pre veľký záujem sa táto spoločenská akcia organizuje počas
viacerých dní. Bohatý kultúrny program, pohostenie a príjemná
rodinná atmosféra sú výbornou príležitosťou stráviť chvíle s ľuďmi,
ktorí už čosi prežili. „V mladosti som bol potok plný kameňov, ktoré
som niesol so sebou, v dospelosti som bol rýchle sa rútiacou riekou.
V starobe som sa stále hýbal, ale pomaly, ako vodná nádrž.“ – vyznáva Don Segundo Sombra v románe od argentínskeho spisovateľa
Richarda Guiraldesa. Vodná nádrž sa hýbe pokojne, s láskavosťou
a pokorou. Rýchlosť myslí na výsledky, pomalosť na zmysel výsledkov. Prijať pomalosť života je znakom veľkej múdrosti, skúsenosti
a pokory.
V tomto roku sa uskutočnil tretí ročník podujatia Jazerská kvapka
krvi, ktoré sa teší veľkému záujmu obyvateľov nášho sídliska. Hoci
počet prvodarcov na Slovensku stúpa, ešte vždy sú obdobia, kedy
je krvi pre pacientov nedostatok. Človek, ktorý daruje svoju krv, poskytuje veľkú a humánnu pomoc tým, ktorí ju nevyhnutne potrebujú, lebo ľudský život je najdôležitejšou hodnotou, ktorú vyznáva
a chráni každá civilizovaná spoločnosť. Každý rok sa v decembri
organizuje Mikulášske posedenie pripravené pre deti z Jazera. Členovia komisie aktívne spolupracovali na príprave ostatných kultúrnych, športových a spoločenských akcií konaných v našej mestskej
časti.
MUDr. Michal Slivka,
predseda komisie

Komisia mládeže, športu a vzdelávania
Komisia v plynúcom volebnom
období pracovala v zložení: poslanci
- Mgr. Andrea Gajdošová, PhDr. Lucia
Kleinová, PhDr. Róbert Schwarcz, Ing.
Jozef Skonc a neposlanci - Miroslav
Belohorský, Lucia Krajňáková, Peter
Klein, Maroš Takáč a Jozef Mikloš.
V máji 2015 sme sa navždy rozlúčili s jedným z nás, Ing. Mariánom
Gálom, PhD., ktorý v predchádzajúcom volebnom období pôsobil ako
predseda športovej komisie. Členovia komisie zasadali pravidelne raz
mesačne a vyjadrovali sa k návrhom
koncepcií a projektov dotýkajúcich sa oblasti športu a využívania
voľného času v mestskej časti, organizovali športové podujatia, vyjadrovali sa k prerozdeľovaniu dotácií na šport, organizovali vzdelávacie podujatia.
V oblasti vzdelávania sme sa chceli zamerať na všetky kategórie
obyvateľstva v našej mestskej časti. Seniorov sme vyučovali v oblasti IKT, a tak 80 účastníkov počítačového kurzu získalo certifikát
aktívneho používateľa internetu a MS Office. Sme veľmi radi, že práve účastníci kurzu sa stali aktívnymi používateľmi sociálnych sietí
a zaujímajú sa o dianie v mestskej časti. Pri príležitosti ročného vyúčtovania nákladov spojených s bývaním Jozef Skonc zorganizoval
prednášku na tému ako šetriť energie v domácnosti a ako sa vyznať
v ročnom vyúčtovaní. Obe podujatia mali u seniorov veľký úspech.
Lucia Kleinová sa stala krstnou mamou knihy Šokujúce prebudenie
Jazerčana Radovana Bezecného, ktorú sme spoločne slávnostne
pokrstili. V rámci osláv MDŽ usporadúvame interaktívne semináre
o emóciách, sebapoznaní a duševnom zdraví. Ovocie prináša tiež
spolupráca s Výmenníkom Važecká, kde sme boli súčasťou podujatia
Ladies XL a každá Jazerčanka tu mohla spoznať a prijať samu seba.
V roku 2016 sme nadviazali aktívnu spoluprácu s Oblastným výborom SZPB Košice - Juh, kde pôsobí ako predseda Jazerčan Dušan Rybanský. Prvou lastovičkou boli besedy na stredných školách
o oslobodení Košíc, neskôr sa zrodila myšlienka spoločného Volejbalového turnaja o putovný pohár a spoločne sme zorganizovali zájazd na Duklu, kde sa na pietnom akte kladenia vencov zúčastnilo 30
stredoškolákov. Teší nás, že táto spolupráca priniesla nové kontakty
a aktivity s mestskou časťou Košice – Juh. V športovej oblasti sme
pokračovali v tradíciách, ktoré zaviedli naši predchodcovia, no niektoré podujatia sme obliekli do nového šatu. Športový rok na Jazere otvára január, ktorý patrí stolnotenisovému turnaju - Memoriálu
Gálovcov. Pravidelne sa na ňom zúčastňuje v priemere 60 športovcov z celých Košíc. Kontakty s organizáciou PD autošport priniesli
na Jazero Jazdu zručnosti, ktorá sa medzi fanúšikmi automobilových
športov tiež veľmi ujala. Parkovisko pri Splave vonia benzínom vždy
na jar, v apríli. V máji 2014 sme odštartovali a odvtedy pravidelne
raz za rok organizujeme Jazerský streetbasket. V troch kategóriách
súťažia mladší žiaci, starší žiaci a juniori. Turnaj sa teší veľkej obľube
basketbalových klubov, aj samotných hráčov z celého mesta. Jeseň
patrí v živote našej komisie futbalu, kedy sa na Futbalovom turnaji
žiakov stretnú najskôr ôsmaci jazerských základných škôl a následne
si na futbalovom turnaji O putovný pohár starostky zmerajú zdatnosť už v tvrdších súbojoch aj dospeláci. S obrovským záujmom
a nadšením sme podporovali výstavbu športovísk v Lesoparku – fit
park a workout, aj rekonštrukciu basketbalových a detských ihrísk.
Štvorročné pôsobenie Komisie mládeže, športu a vzdelávania sme v tomto volebnom období ukončili troma podujatiami.
V spolupráci so SZPB sa uskutočnil 2. ročník volejbalového turnaja
o putovný pohár SZPB. V októbri O putovný pohár starostky súperili
vo futbalovom turnaji žiaci základných škôl i muži. Moje obrovské
ďakujem patrí všetkým členom komisie, ktorí veľkým srdcom, ochotou a záujmom ukázali, že im záleží na kvalite života našich detí,
strednej generácie aj seniorov.
Mgr. Andrea Gajdošová,
predsedníčka komisie
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Komisia finančná
Funkciu predsedu finančnej
komisie som prevzal po mojom
priateľovi Mariánovi Gálovi, ktorý
nás nečakane opusti v máji 2015.
Komisia zložená z poslancov a neposlancov - občanov našej mestskej časti - pravidelne zasadala
pred každým riadnym či mimoriadnym zastupiteľstvom. Predmetom
rokovaní boli okrem iného najmä
otázky týkajúce sa príjmov a výdavkov našej mestskej časti vo väzbe na pripravované investičné aktivity, pripomienkovanie návrhov
programového rozpočtu na príslušný kalendárny rok, návrhov
dotácií z rozpočtu, záverečných účtov, monitorovacích správ
ako aj prerokovanie otázok ďalšieho nakladania s majetkom
mestskej časti. Prerokované a pripomienkované návrhy so zapracovaním konštruktívnych pripomienok potvrdené hlasovaním zúčastnených boli vždy predložené na rokovania miestneho
zastupiteľstva. Veľká vďaka patrí členom komisie, ktorí aktívnou
účasťou na jej rokovaniach prispeli svojimi podnetmi k rozvoju
našej mestskej časti. Poďakovanie patrí aj tajomníčke komisie
Ing. Marte Majtánovej, ktorá všetky rokovania komisie pripravovala a na zasadnutiach ako vedúca ekonomického oddelenia
miestneho úradu na všetky otázky zúčastnených fundovane odpovedala.
Ing. Jozef Skonc,
predseda komisie

Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Zasadnutia komisie sa uskutočňovali podľa stanoveného harmonogramu.
Každý rok skontrolovala Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostky
a poslancov vykonávajúcich mandát vo volebnom období za predchádzajúci kalendárny rok.
Miestnemu úradu museli byť
oznámenia doručené v zapečatených obálkach do konca marca
príslušného kalendárneho roka.
Kontrolou sa zisťovalo, či podali
daňové priznania z daní z príjmov fyzických osôb, prípadne či
majú doklad vydaný daňovým úradom na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré ako verejní funkcionári získali v daňovom roku.
Komisia po skontrolovaní obálky znovu zapečatila a odovzdala miestnemu úradu na archivovanie. Z každého zasadnutia komisie bola spísaná zápisnica a k nej priložená prezenčná listina.
PhDr. Lucia Kleinová,
predsedníčka komisie

Maďarskí seniori na našom Jazere

Naša mestská časť viac ako dve desiatky rokov udržiava partnerské kontakty s XV. obvodom Budapešti. Maďarskí partneri
– seniori z projektu Levendula 60+ - boli nedávno na návšteve
u nás, v mestskej časti. Prišli, aby videli sídlisko, hlavne však, aby
sa spoznali s rovesníkmi z nášho Denného centra, spriatelili sa
a vymenili si skúsenosti z práce, ktorá má v oboch kluboch veľmi
podobný charakter.
Takmer 50-členná výprava maďarských hostí, ktorú viedli
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vedúca kancelárie starostu XV. budapeštianskeho obvodu Tajti
Réka a koordinátorka projektu Levendula 60+ Jobbágy Mária,
boli aj na návšteve miestneho úradu a stretli sa aj so starostkou.
Cez tlmočníkov im predstavila jazerskú samosprávu, úrad i aktivity, ktoré sa organizujú na sídlisku pre všetky vekové kategórie
Jazerčanov. Po spoločnej fotografii na záver návštevy úradu sa
presunuli do Kultúrneho strediska Jazero. Zo sprievodného slova predsedu Denného centra Ivana Hudeca sa maďarskí seniori
dozvedeli, ako naši trávia voľný čas, čo všetko sami organizujú
alebo do čoho všetkého sa zapájajú. Predstavili sa aj naše seniorské klenoty - spevácky súbor Jazerčan a Jazerské mažoretky.
Z maďarskej strany vystúpil súbor Arany topán. Na záver večera
sa spoločne učili tanec radosti.
Na druhý deň maďarských partnerov po prehliadke mesta
čakalo pri jazere veľké spoločné športové zápolenie, pri ktorom
zažili veľa zábavy. Popoludní sa milá návšteva z Maďarska pobrala domov.
Členka Denného centra Marta Lovasová: Bola to veľmi pekná akcia, nadviazali sme priateľstvá, ani rečová bariéra nebola problémom.
Seniorka Eva Čorbová sa pripojila: Bolo to super.

Sociálna oblasť
Pohybový deň Viktora a jeho kamarátov
Vytvorili veľkú rodinu priateľov

Denný stacionár Tvoja šanca zorganizoval pred letom Pohybový deň Viktora a jeho kamarátov. Zapojilo sa do neho šesť
zariadení s päťdesiatkou klientov od 18 do 30 rokov, ktorí majú
zdravotný hendikep. Prišli mladí z Francesca, čo je regionálne
autistické centrum v Prešove. Z košických zariadení - Domov sociálnych služieb DOMKO, Klub Forresta Gumpa, n. o., Autistické
centrum Rubikon, n. o., Súkromná základná škola z Galaktickej
ulice a organizátor podujatia.
Športový deň na pôde stacionára na Galaktickej ulici pozostával
zo šestice disciplín: nórska chôdza (prechádzka s trekingovými palicami), hádzanie petanqovými guľami do kruhov na presnosť i na

vzdialenosť, a tiež skúšky zamerané na zmyslové orgány – čuch,
hmat, vnem, chuť. „Všetci boli úžasní ako sa s plným nasadením zapájali. Súťažili ako tímy a keď to jednému išlo ťažšie, ostatní mu pomáhali a povzbudzovali ho. Pohybové aktivity na hudbu i záverečná „diskotéka“, ku ktorej spevom prispeli Katka Kamencová Moana
a Rafael Akopjan, boli zaslúženou odmenou za ich neopísateľné výkony,“ zhodnotili podujatie riaditeľka stacionára Katarína Hermely
a Štefan Jambrich. Mladí vytvorili veľkú rodinu priateľov, ktorá by sa
aj v budúcnosti takto rada stretávala. Za súťaženie a usilovnosť dostali balíčky potrieb na kreslenie a medaily v podobe korytnačiek.
Podujatie podporilo i mesto Košice.

Active life aj pre Sebiho

Active life s podtitulom Spoznaj behom Jazero, sa tentokrát
nebehal len preto, aby účastníci nakukli do zákutí mestskej časti
a pohybom urobili čosi aj pre svoje zdravie. Mal i charitatívny
rozmer - výťažok zo štartovného išiel na transparentný účet rodičov Sebastiána Juhása. Chlapca z Jazera, ktorý bojuje so zlou

chorobou, ale ktorý ju určite porazí a znovu sa rozbehne za milovanou futbalovou loptou. Dobrovoľným štartovným 186 bežcov, medzi nimi boli aj naši, z úradu, prispelo Sebimu na liečenie
sumou 673 eur. Všetkým, čo prišli, podporili dobrú myšlienku
a prejavili ľudskosť, vďaka.

Hendikepovaným športovcom pomoc viac ako 1 500 eurami
Sumou presahujúcou 1 500 eur sme my, Jazerčania, prispeli
počas dvoch víkendových dní na projekt Nezastaviteľní. Stačilo
len pešo alebo na bicykli prejsť popod nafúknutú bránu pri splave, na ktorej bolo počítadlo a za každého, kto to urobil, naskočila suma 20 centov. Zozbierané peniaze idú na nákup športových pomôcok pre hendikepovaných športovcov, aby sa aj oni
mohli zapojiť do športovania a aktívneho štýlu života. Pri bráne
sa stretli aj hendikepovaný športovec v športovej streľbe Ivan
Varga a slovenský hokejový útočník Ladislav Nagy. Obaja vedia,
čo znamená zranenie, a aké následky má alebo môže mať na ďalší život človeka, ochotne preto tento projekt podporili.
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Šport
Futbalový turnaj farností

Na futbalovom turnaji sa v júni stretli zástupcovia dvoch jazerských farností - sv. Košických mučeníkov na čele s hrajúcim
kapitánom ThLic. Petrom Kentošom a Presvätej Bohorodičky
Ochrankyne s nehrajúcim o. Vladimírom Vargom. Bojovalo sa

s plným nasadením, takže aj góly padali. Hoci gréckokatolíci vyhrali v pomere 5:2, výsledok, ako zhodne oba tímy, aj ich fanúšikovia tvrdili, nebol dôležitý. Podstatné bolo stretnutie dvoch
farností, vyhrali teda všetci.

Cassovia detský triatlon = oduševnenie a zápal súťažiacich

Koncom júla bol na jazere 2. ročník Cassovia detského triatlonu a 24. kolo žiackeho Slovenského pohára. Prišla naň sedemdesiatka pretekárov od Bratislavy po Košice. Práve Triatlonový
klub Košice bol z poverenia STÚ Slovenského pohára žiakov
organizátorom pretekov a vo viacerých vekových kategóriách
mal aj súťažiacich. Pretekári podľa veku plávali stanovenú dĺžku,
na bicykli prejazdili vytýčenú vzdialenosť a prebehli stovky metrov. Ešte skôr ako sa súťaženie začalo, v mene jazerskej starostky

a mestskej časti, ktorá im prispela na povzbudenie sladkosťou,
organizátora, súťažiacich i divákov pozdravila poslankyňa miestneho zastupiteľstva a predsedníčka Komisie mládeže, športu
a vzdelávania Andrea Gajdošová. Mnohé deti dnes poznajú
technické výdobytky, zato zabúdajú behať, skákať, pohybovať
sa. O to potešiteľnejšie bolo sledovať oduševnenie a zápal, ktoré
dávali mladí triatlonistí do súťaženia. Ktovie, raz ich možno uvidíme i na svetových súťažiach.

Jazerný maratón a zničujúca augustová horúčava

Beh na päť, desať, dvadsať kilometrov i na celú maratónsku
trať, sa rozhodlo na 11. ročníku Jazerného maratónu, ktorý zorganizoval Peter Buc, absolvovať viac ako 70 bežcov.
Jeden okruh mal 5 kilometrov a bežalo sa po promenádnom chodníku popri Hornáde. Ani prítomnosť neďalekej
vody nemala vplyv na ochladenie vzduchu horúceho nedeľ-
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ňajšieho predpoludnia. Človek sa potil, i keď neurobil jediný
pohyb, a nieto, aby bežal, bojoval s metrami, časom, teplom
i sebou samým. Najstarší pretekár mal 71 rokov, najmladšia
15 rokov. Na trati bol tiež známy maratónec Peter Polák. Do behu
sa zapojil i hosť z Maďarska. Všetkým, čo sa zúčastnili na tomto
športovom podujatí, veľký obdiv a blahoželanie.

Šport
Namiesto spánku dostali nočnú “sprchu“
Od Tatier k Dunaju je titul piesne skupiny Elán, ale my máme
na mysli 345-kilometrový štafetový beh družstiev, ktoré sa rozhodli
absolvovať „po vlastných“ trať od Jasnej v Nízkych Tatrách po nábrežie Dunaja v Bratislave. Medzi 220 štafetami z celého Slovenska boli
aj družstvá z Košíc. Jedno - Active life Running stars - tvorilo 12 bežcov a dvaja muži na bicykloch. Vďaka odvážnym dámam mali sme
v ňom aj „jazerské“ zastúpenie.
Podľa Renáty Lašutovej bol štafetový beh ťažký, fyzicky i psychicky náročný, ale krásny. „Hoci nás trápili až 35-stupňové horúčavy,
fascinovali ma počas celého behu kolegialita, priateľstvo a súdrž-

nosť štafiet.“ V noci sa bežalo aj lesnými cestami, a tak bol cyklista pre dámy akousi ich mužskou ochrankou. Tí, čo práve nebežali, si na hodinku či dve chceli medzi etapami zdriemnuť. Rozložili
sa napríklad na futbalovom ihrisku a ľahli si. Nie na dlho. Spustilo
sa totiž nočné striekanie trávy ihriska... „Do cieľa sme dobehli za
34 hodín. Nie je to rekord, ale o ten nám nešlo. Chceli sme sa hlavne zapojiť a reprezentovať mesto i Jazero,“ dodala Renáta Lašutová.
Naša mestská časť túto skupinku podporila morálne, finančným
príspevkom i kúpou tričiek s typickým zvýraznením príslušnosti
k Jazeru.

Volejbalový turnaj o Putovný pohár SZPB
Minulý rok to bol nápad, tento rok už začiatok tradície volejbalových turnajov o Putovný pohár SZPB. Súťažili družstvá juniorov,
aj dospelých, a v oboch sme mali zástupcov. Družstvo Achilles MČ
Jazero obsadilo prvé miesto a juniori – Mladí Jazerčania – i dospelí – členovia Komisie mládeže, športu a vzdelávania pri miestnom
zastupiteľstve – si priniesli bronzové medaily.

Juniori: 1. miesto: Hotelová akadémia 2. miesto: SOŠ technická
3. miesto: Mladí Jazerčania
Seniori: 1. miesto: Achilles MČ Jazero 2. miesto: Panthers Čaňa
3. miesto: Komisia mládeže, športu a vzdelávania 4.-5. miesto:
ZO SZPB Košice-Juh – študenti VŠ. Podujatie zorganizovali ZO SZPB
Košice-Juh, MČ Košice-Juh a naša mestská časť.

Na Letnej olympiáde seniorov všetci omladli
Rada seniorov mesta Košice pod garanciou námestníka primátora Martina Petruška a predsedu Organizačného výboru
JUDr. Jána Cabana zorganizovala v Hotelovej akadémii na Južnej triede 5. ročník letnej olympiády seniorov mesta. Zapojilo
sa do nej 384 športovcov z 22 klubov dôchodcov a denných
centier. Medzi nimi sme v bledomodrých tričkách s logom našej mestskej časti mali aj 15-členné družstvo z Denného centra.
Súťažili i športovci z Klubu kresťanských seniorov. Hoci žatva
medailí nebola taká bohatá ako po iné roky, naprázdno sa nevrátili. Helena a Ján Čigašovi prevzali diplomy a medaily za tretie
miesta. „Modrotričkové“ Mária Kandrová a Margita Galajdová
boli dokonca „strieborné“ za výborné druhé miesta.

Jazerčan 03 / 2018

21

Šport
Jazerský street basket napísal štvrtú stranu histórie
Po roku opäť pod košmi
Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Tréneri a rodičia hráčky
a hráčov povzbudzovali, súboje občas dvíhali divákov z lavičiek
a na ihrisku bolo vidieť krásne športové výkony a gestá. Najdôležitejším síce bolo zvíťaziť, ale potešili i stretnutia po roku a príležitosť porozprávať sa, keďže sa znovu videli spoluhráči zo športových klubov, kamaráti, známi.

Štvrtý ročník Jazerského street basketu, ktorý bol 22. júna, sa
konal na športovom ihrisku Súkromného gymnázia a Súkromnej základnej školy na Dneperskej ulici. Organizátori podujatia:
Komisia mládeže, športu a vzdelávania miestneho zastupiteľstva
spolu s mestskou časťou a s podporou starostky sa tak rozhodli
preto, lebo školy majú telocvičňu, takže keby bolo treba... Počasie totiž vôbec nepripomínalo letné dni, ale doslova sychravú jeseň, a nad vonkajším basketbalovým ihriskom viseli po celý čas
ťažké mraky. Mrazivý vietor sa občas síce prejavil, ale ani dážď
ani sneh sa z oblakov, našťastie, nespustili, a tak mohlo 17 družstiev bojovať o čo najlepšie výsledky.

Výsledková listina sa v predvečer zaplnila a mohli sa vyhlásiť výsledky:
Kategória staršie žiačky:
• Veľkej mamy crew (Barbora Ďurčanská, Lucia Tóthová, Fatima Mačičáková)
• KB košické baby (Kristína Hulíková, Michaela Praženicová,
Dominika Gomonaiová)
• Napratane (Sofia Kažimírová, Alexandra Katunská, Viktória Macáková, Zuzana Žondorová)
• Najlepšou strelkyňou sa v tejto kategórii stala: Fatima
Mačičáková
Kategória starí žiaci:
1. Micla ťa cicla (Vratko Varga, Robo Hakl, Tomáš Adamovský)
2. Veľkí vtáci (Samo Baláži, Lucas Hegedu, Jozef Lacko)
3. Afganistan (Jakub Beregsázi, Matúš Balent, Matej Pauliak,
Fredy Poszulykas)
• Najlepší strelec – Vratko Varga
Kategória kadeti:
• Pit bulls street (František Vančo, Oliver Halász, Adam Koros, Adam Haus)
• Králiky (Radovan Nevlaha, Dušan Drotár, Daniel Beli, Ivo
Rusinko)
• Slovak Harlems (Maroš Kováč, Matúš Buchla, Martin Roháč, Patrik Mikulišin)
• Najlepší strelec – Oliver Halász
Kategória muži:
• Zlaté strely (Marek Németh, Patrik Duck, Oto Ulman,
Ivo Bodnárik)
• Pit bulls street (František Vančo, Oliver Halász, Adam Koros, Adam Haus)
• Králiky (Radovan Nevlaha, Dušan Drotár, Daniel Beli,
Ivo Rusinko)
• Najlepší strelec – Marek Németh
Mgr. Andrea Gajdošová,
predsedníčka Komisie mládeže, športu a vzdelávania
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Na našej vode bolo 4. kolo Slovenského pohára v diaľkovom plávaní
Dvanástka odvážlivcov tiež zvládla jazero
Okruh 5 km, ktorý absolvovalo 16 pretekárov, bol rozdelený do
vekových kategórií – 20-roční a starší, žiaci 16 - 17 roční, 14 - 15-roční a 12 - 13 roční. V malom kruhu, teda na 3 a 1 km, na tratiach súťažilo viac ako 20 plavcov, niektorí mali rok narodenia 2007 či 2008.
Preplávaj jazero

Koncom augusta bolo naše jazero po úspešnom minulom roku
opäť miestom významného plaveckého podujatia - Jazernej desiatky
- 4. kola Slovenského pohára v diaľkovom plávaní dospelých i juniorov.
Pre mužov i ženy – registrovaných diaľkových plavcov - boli pripravené
dve rôzne dlhé trate. Jednou bol tzv. veľký okruh – preplávanie 5 alebo
10 kilometrov a druhou malý okruh, pri ktorom mali plavci zvládnuť
vzdialenosť 3 alebo 1 kilometer.

Posledným, nesúťažným podujatím, bolo Preplávaj jazero.
Disciplína bola určená širokej verejnosti. Čas sa pri nej nemeral
a plávať sa dalo aj v neopréne a s pomôckami ako sú plutvy či rukávniky. Absolvovať bolo treba dvakrát 360 metrov, teda dve šírky
jazera. Vzdialenosť 720 metrov sa pôvodne rozhodlo zdolať spomedzi divákov 13 plavcov. Jedna dáma svoje sily trochu precenila, a tak
po niekoľkých desiatkach metrov zmenila smer plávania a vrátila sa
na breh. Ostatní, medzi nimi námestník primátora Martin Petruško
či moderátor podujatia Ivan Šulek, stanovenú vzdialenosť bez problémov zvládli. Dúfali, že po celom, dosť teplom dni, sa trochu ochladia, ale nevyšlo to. Aj pre nich bola voda teplá, taká bazénová...

Napätie priam bolo cítiť vo vzduchu
Ako pri každom podujatí, ktoré má súťažný charakter, aj pri Jazernej desiatke bolo cítiť napätie. Hlavami súťažiacich sa preháňali
myšlienky: Podarí sa mi to? Nezlyhám? Vydržím? Každý chcel obstáť
čo najlepšie, dosiahnuť čas, s ktorým by bol spokojný, a tiež si prial,
aby jeho výkon nič neovplyvnilo. Preplávať hoci len 1 000 metrov,
to človek veruže pocíti. A nie, že túto vzdialenosť treba pokoriť 5 či
dokonca 10-krát. Dobre, diaľkoví plavci sú vytrénovaní, v rukách už
majú dosť zvládnutého, ale vo vode sa môže čokoľvek stať. Dôležitá
je trebárs i teplota vody. Jazerská sa pohybovala okolo 26 stupňov,
na čo sa trochu aj sťažovali, radšej majú chladnejšiu.
Skvelé podujatie v spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou pripravili Športový klub plávania Košice, Mesto Košice i naša
mestská časť. Registrovaných i amatérskych plavcov prišli podporiť
skupinky divákov. Boli medzi nimi i námestníčka primátora Renáta
Lenártová a naša starostka Lenka Kovačevičová, ktoré okrem úlohy „fanúšičiek“ odovzdávali plavcom i medaily a diplomy. Starostka
trochu aj uvažovala, že by sa pridala k tým, čo idú preplávať jazero,
ale rozmyslela si to. Jazero má hĺbku viac ako dva metre, a jej limit,
aby sa odvážila ísť do vody, je vraj maximálne poldruha metra...

Na veľký okruh išlo do vody 21 plavcov. Z nich 16 preplávalo
5 km a pätica 10 km. Z mužov mal na najdlhšej trati najlepší čas,
a teda ako prvý doplával, reprezentant SR Ivan Fratrič z Plaveckého klubu ORCA Bratislava. Ostatných nechal za sebou o takmer dve
kolá, teda o vzdialenosť skoro 2 kilometre. Druhá za ním, no zo žien
prvá, cieľom preplávala Košičanka Carmen Mikušová zo Športového
klubu plávania. Je to čerstvá majsterka Slovenska v tejto disciplíne.
Carmen prišli k jazeru podporiť babka a dedko. To, že bude s vodou
kamarátka, bolo podľa nich jasné od malička. Chodiť ešte nevedela,
ale vo vode už bola ako doma.

Foto: Miroslav Vacula
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Kultúrne stredisko Jazero
S príchodom septembra po dvoch mesiacoch prázdnin a výletov
nadišiel školákom čas zvyknúť si opäť na každodenné povinnosti v škole, rodičom zorganizovať rodinný i školský režim a krúžky,
a nám, v Kultúrnom stredisku Jazero, rozbehnúť aktivity pre deti
i dospelých v priestoroch divadelnej, disco, veľkej a malej sály.

ČO PONÚKAME:
Tanečné krúžky: Angel Dance Dance school, D. S. Studio,
G mini dance team a Unostar.
Bojové umenie bez použitia zbraní sa deti môžu naučiť a rozvíjať dvakrát do týždňa v krúžku Taekwondo zameraného najmä
na sebaobranu, sebaovládanie a zdravú sebadôveru.

Pre dospelých máme opäť bohatú ponuku cvičení – aerobic,
bodyforming a bodystyling, pilates, power pilates, zdravotno-relaxačné cvičenie, jumping, metafit, slide, tabatu.
Shorinji Kempo je moderné japonské bojové umenie určené
pre deti aj dospelých. K jeho štúdiu patrí aj štúdium tlakových
bodov ľudského tela využívaných pri jednotlivých bojových
technikách, a tiež pri masážach a uvoľňovaní bolesti.
Tancachtivé a stále aktívne žienky sa môžu pridať k našim Jazerským mažoretkám. Okrem cvičenia tu seniorky zažijú kopec
zábavy a cestovanie po súťažiach, ktoré im pomôže príjemne
vyplniť voľný čas i zvýšiť kondíciu.
V Dennom centre sa raz do týždňa stretávajú členovia Združenia košických fotografov K-91.

Aerobic marathon
Aerobic marathon už má svoje obdivovateľky i pravidelné
účastníčky. Aj na 7. ročníku prišlo dobre urobiť telu a zdraviu
32 žien od 17 do 81 rokov. Veru, dve z nich mali 80 a 81 (!) rokov.
Dance aerobic, batuku a bodystyling cvičili pod vedením Agi
Fehérovej a Zuzany Dankovej. Prestávky vyplnil pitný režim.
Spestrením podujatia bola na záver bohatá tombola.
Ceny cvičenkám odovzdávali námestníčka primátora Renáta
Lenártová a naša starostka, ktoré sa do cvičenia tiež zapojili.

Prázdninová korčuľovačka
Pred jesennými prázdninami pripravujeme pre milovníkov
korčuľovania a zábavy v Crow arene na Kavečianskej ceste tradičnú jazerskú Prázdninovú korčuľovačku.
Ak korčule nemáte, za poplatok 2 eurá si ich môžete požičať
priamo na klzisku. Vstupenky zadarmo na vás čakajú na miestnom úrade, Poludníková 7 alebo v Kultúrnom stredisku Jazero.
Vyzdvihnúť si ich treba vopred.

Časový rozpis aktivít
Viac informácií a aktuálne podujatia, ktoré pripravujeme, nájdete na podstránke oficiálnej webovej stránky mestskej časti:
http://kultura.jazerokosice.sk a na facebookových stránkach:
Kultúrne stredisko Jazero a ks Jazero – nad jazerom
Deň
Pondelok

Divadelná sála
16:00-16:45 ADS
16:45-17:30 ADS
17:30-18:30 ADS
18:30-19:45 Aerobik

Utorok
18:30-19:45 Batuka

Streda

6:00-16:45 ADS
16:45-17:30 ADS
17:30-18:30 ADS
18:30-19:45 Aerobik

Štvrtok
18:15-19:30 Bodystyling

Disco sála
9:00-10:00 RZC*
15:45-16:30 G mini
16:35-17:20 G mini
18:25-18:55 Metafit
19:00-20:00 Zumba
8:30-9:30 Bodyforming
10:30-12:00 Mažoretky
15:30-16:30 Unostar
16:35-18:05 G mini
18:15-19:30 Bodystyling
15:45-16:45 G mini
16:45-17:30 G mini
17:35-18:20 G min
18:30-19:30 Tabata
9:00-10:00 RZC*
10:30-12:00 Mažoretky
15:30-16:30 Unostar
17:00-18:00 G mini

Veľká sála

Malá sála

17:30-18:30 Jumping

17:00-18:30 Shorinji

16:30-17:30 DS Studio
17:45-19:45 Taekwondo

17:45-18:45 Píilates
18:45-19:45 Pilates

17:30-18:30 Power pilat
18:40-19:40 Jumping

17:00-18:30 Shorinji

16:30-17:30 DS Studio
17:45-18:45 Jumping

17:45-19:45 Taekwondo

* RZC – relaxačno-zdravotné cvičenie
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