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Jazerská kvapka krvi
Biele plášte, operácia, boj o záchranu ľudského života. A krv,
tá vzácna a nenahraditeľná tekutina. Zdravotníctvo ju potrebuje
každý deň, každú hodinu, každú minútu...
Pomôcť, aby jej bolo o čosi viac, sme sa rozhodli aj my. Naša
mestská časť v spolupráci s Národnou transfúznou službou
a sociálno – zdravotnou komisiou pri miestnom zastupiteľstve
pripravuje

Jazerskú kvapku krvi
Plánovaná je na
6. apríla 2016 (streda) od 8:00 do 11:00 hod.
a zdravotníci prídu za nami, takže odbery
budú v priestoroch miestneho úradu.

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

„Z vlastných skúsenosti môžem bez nadsadenia povedať, že
darcovia sú úžasná rodina. Uvedomujú si, že život je jedna veľká
náhoda a nikto nevieme, kedy sami budeme takúto pomoc
potrebovať. Preto k nám prichádzajú, preto druhým pomáhajú. Krv
je tekutina, ktorá sa nedá vyrobiť ani za drahé peniaze kúpiť. Len
jeden druhému darovať,“ pyšná je na darcov MUDr. Adriana Slivková
z Národnej transfúznej služby, ktorá tiež bude medzi zdravotníkmi.
Veríme, že všetci, ktorí môžete, prídete v stredu 6. apríla
do budovy miestneho úradu na Poludníkovej č. 7 a zapojíte sa
do tejto humánnej a ľudskej aktivity. Pomôžte darovať niečo, čo sa
nedá kúpiť, čo človek človeku môže len dať.

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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Jubilejné decembrové miestne zastupiteľstvo
Starý skončil, nový začal
Decembrové rokovanie miestneho
zastupiteľstva sa síce nieslo v slávnostnom duchu, veď poslanci si pripomenuli
rok činnosti, ale program bol pracovný
a bohatý. Poslanci schválili všetky predložené materiály. Od najdôležitejšieho dokumentu, ktorým bol rozpočet, cez akčný
plán rozvoja mestskej časti po zásady
pre udeľovanie ocenení mestskej časti či
rozpočtové opatrenia. I na tomto rokovaní sa ukázala ochota poslancov pracovať,
za čo im starostka poďakovala. Pochvalu
adresovala aj zamestnancom úradu, tiež
sa snažia promptne plniť všetky úlohy,
ktoré im každodenný život prináša.
V roku 2016 chce mestská časť pokračovať v udržiavaní čistoty a poriadku
na sídlisku, v opravách a nákupe predovšetkým lavičiek a smetných košov. Rozšíri kamerový systém, pustí sa do opravovania ďalších chodníkov, vybuduje
parkovisko a obratisko na Raketovej ulici

pri ZŠ na Družicovej ulici. Zmapovala stav
detských ihrísk a na základe tohto súhrnu
bude môcť riešiť ich údržbu a opravy. Čaká
ju tiež revitalizácia ihriska na Bukoveckej
ulici. Chce vybudovať verejné osvetlenie. Na uliciach Jenisejská - Čingovská
pribudne 7 stĺpov a Važecká – Galaktická šesť stĺpov Na túto aktivitu vyčlenili
poslanci z rozpočtu 22 500 eur. Realizácia
osvetlenia je reakciou na podnety občanov sťažujúcich sa na zlú viditeľnosť a po
dokončení bude príspevkom k zvýšeniu
bezpečnosti. Mestská časť pripravuje aj
projektové dokumentácie na investičné akcie v roku 2017. Ešte v tomto roku
napríklad zmapuje miesta, kde sú kontajnery, ktoré by sa mali v budúcom roku
zmeniť na klietkové, aby k nim bol sťažený prístup a znížili sa príležitosti na vytváranie neporiadku. Určite sa tiež pripraví
dokumentácia na vybudovanie veľmi

2 Jazerčan 01 / 2016

žiadaného osvetlenia v lesoparku
a na hrádzi. Chce
pokračovať v spolupráci s mestom
Košice pri riešení
problému eliminácie siníc a pri
revitalizácii vody
v jazere. Bude sa
snažiť formou dotácií podporovať
občianske združenia, školy a neziskové
organizácie, ktoré svojou činnosťou prispievajú k rozvoju kultúrnej, športovej či
duchovnej sféry mestskej časti.
Mieni organizovať kultúrne a športové podujatia. Zapojila sa ako mestská
časť do projektu o Najaktívnejšiu mestskú časť Európskeho mesta športu 2016.
Ten je okrem masovejšieho rozvoja športu a príspevku k zdravšiemu životnému

štýlu Jazerčanov aj finančne dotovaný.
Podobne ako vlani aj tento rok bude
úzko spolupracovať s partnerským XV.
obvodom Budapešti i podporovať prácu
Denného centra seniorov. Ako novinku zavádza Vítanie bábätiek do života
a Oceňovanie osobností mestskej časti.
V priebehu roka, a to je viac ako pravdepodobné, niektoré ďalšie aktivity určite
ešte pribudnú.

Plán poslaneckých dní na rok 2016
Miesto konania: Miestny úrad, Poludníková 7, malá zasadačka – prízemie
Čas: Prvá streda v mesiaci od 16:00 do 17:00 hod
Počas dovolenkového obdobia: (júl, august) poslanecké dni nebudú.
Dátum

Meno, Priezvisko

Meno, Priezvisko

2. marec 2016

Lucia Kleinová

Róbert Schwarcz

6. apríl 2016

Milan Papcun

Michal Slivka

4. máj 2016

Marián Siksa

Jozef Skonc

1.jún 2016

Bernard Berberich

Peter Badanič

7. september 2016

Erik Cimbala

Andrea Gajdošová

5. október 2016

Michal Capcara

Mária Jokeľová

2. november 2016

Renáta Lenártová

Lucia Kleinová

7. december 2016

Róbert Schwarcz

Milan Papcun

Poslanecké dni sú príležitosťou osobne poslanca informovať o tom, čo sa vám páči
alebo nepáči, čo by sa malo na sídlisku zmeniť, čo je zničené, rozbité alebo nefunguje
tak ako by malo. Ani jedna pripomienka, podnet, sťažnosť či ohlas neostanú nepovšimnuté, ale budú sa riešiť.

Milí Jazerčania
v tomto roku prichádzame s prvým
číslom obľúbeného občasníka Jazerčan. Opäť vám prinášame informácie
o tom, čím žila naša mestská časť počas
uplynulých zimných týždňov i čo nás
čaká v nasledujúcom období. Teší nás
váš záujem o dianie v mestskej časti, aj
spätná väzba, preto vám aj naďalej dávame do pozornosti e-mailovú adresu
podnety.jazero@gmail.com, na ktorú
môžete napísať čo pozitívne alebo negatívne ste si na sídlisku všimli. K dispozícii
je vám, občanom, každý pracovný deň aj
Kancelária prvého kontaktu.
Čo nás čaká v tomto, pomaly rozbehnutom roku 2016? Investície do osvetlenia, výstavba parkovacích plôch, údržba
a oprava chodníkov, revitalizácia detských ihrísk, údržba verejných priestran-

stiev i príprava projektov na rok 2017.
Tento rok bude v našej mestskej časti bohatý aj na kultúrne, spoločenské
i športové podujatia. Neodmysliteľnou
súčasťou bude pokračujúca spolupráca
s občianskymi združeniami, neziskovými
organizáciami, tretím sektorom prispievajúcimi k rozvoju mestskej časti v oblasti kultúrnej, športovej či duchovnej.
Chcem vám dať do pozornosti Jazerskú
kvapku krvi, ktorá bude 6. apríla 2016,
pozvať vás na Košické Benátky v rámci osláv Dní mesta Košice, ktoré budú
na našom jazere 6. mája 2016 či Deň
Jazerčanov 20. 5. 2016. To, čo bude najbližšie na celoslovenskej úrovni, budú
voľby do NR SR, 5. marca 2016 od 7:00
do 22:00 h. Viac informácií na stranách 10 -11.

Marec sa ponesie aj v znamení veľkonočných sviatkov, sviatkov jari. Pri tejto
príležitosti by som vám, milí Jazerčania,
chcela zaželať príjemnú veľkonočnú pohodu v kruhu rodiny a blízkych a hojnosť
požehnania od vzkrieseného Pána.
s úctou starostka Lenka Kovačevičová

Zriadenie Centra materiálnej pomoci
bolo dobré rozhodnutie
Približne 5 mesiacov funguje v budove nášho miestneho
úradu Centrum materiálnej pomoci. Je nápomocné každému, kto je v ťažkej finančnej situácii a na kúpu obuvi a oblečenia pre seba alebo dieťa mu nevychádza. V centre si môže
zadarmo vybrať, čo sa mu hodí. V ponuke sú aj knihy, doplnky
a hračky. Čas ukázal, že vytvoriť toto centrum bolo dobré rozhodnutie. Záujem je veľký, v deň, kedy je otvorené, príde si
v ňom vybrať, čo potrebuje, priemerne 70 až 80 ľudí. Niektorým sa pri odchode aj slza dojatia v oku objaví, pretože domov sa vracajú s plnými taškami toho, čo najviac potrebujú.
O mesiac a niečo nás čaká jarné upratovanie. K nemu patrí
aj „revízia“ skríň. Budeme radi, ak sa pre vás už nepotrebného
ošatenia nezbavíte zložením ku kontajnerom, ale prinesiete
ho do nášho centra. Vy si urobíte miesto na kúpu čohosi nového, modernejšieho a druhým pomôžete. Priniesť oblečenie
môžete hociktorý deň v pracovnom čase úradu.
Pre záujemcov o veci je Centrum materiálnej
pomoci otvorené každú stredu od 8:00 do 16:30 hod
v našom úrade na Poludníkovej ul. č. 7.

Seniori z Jazera chcú byť „in“
Osemdesiat seniorov z našej mestskej časti zasadlo po prvýkrát ešte v decembri minulého roka do školských lavíc Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici, aby rozvíjali svoje
počítačové zručnosti. V štyroch skupinách začiatočníkov a mierne pokročilých sa aj za pomoci žiakov základnej školy učia vytvárať súbory, založiť si mailovú adresu a komunikovať v elektronickej podobe. Získavajú tiež šikovnosť v prostredí internetu
a pri práci s obrázkami a fotografiami. Niektorí sú dokonca už aj
na facebooku.
Veríme, že po skončení kurzu, ktorý organizuje komisia
mládeže, športu a vzdelávania pri miestnom zastupiteľstve,
každý z účastníkov bude schopný komunikovať v elektronickej
podobe mailom, na sociálnej sieti, cez skype. Prednedávnom
sa na „itečkárov“ prišla pozrieť a zistiť, čo už vedia a čo ešte nie,
aj jazerská starostka Lenka Kovačevičová. Vyhodnotenie kurzu
je naplánované koncom februára, kde si účastníci prevezmú
z jej rúk certifikáty. Lektori Ing. Jana Janotková, PaedDr. Stanislav Soľár, Peter Nagy
a ja sa tešíme z úspechov
našich žiakov a veríme, že
sa aj v budúcnosti nájde
skupina nadšencov, ktorá
prejaví záujem o túto formu vzdelávania.
Mgr. Andrea Gajdošová
predsedníčka komisie
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Čím žije mestská časť
Čistota a poriadok na sídlisku
Čistota je niečo, čo si všimne každý
– respektíve si ju nevšimnete, pretože by
mala byť samozrejmosťou.

na pláži, na zastávkach MHD. Likvidujú
sa čierne skládky, znášajú vyhodené vianočné stromčeky. Hoci sa už dosiahlo
určité zlepšenie, stále to nie je ešte ono.
Len pri dozbere nadrozmerného odpadu
miestny úrad za týždeň nazbiera odpad
do jedného až dvoch veľkokapacitných
kontajnerov. Harmonogram ich rozmiestnenia do júla 2016 na našom sídlisku je
na konci článku. Prosíme vás, aby ste zbavovanie sa nadrozmerného odpadu prispôsobili tomuto harmonogramu. (Ďalšie
harmonogramy zberu Kositom - objemný
odpad, triedený odpad a komunálny odpad
sú zverejnené na webovej stránke mestskej
časti v kolónke Čistota a poriadok).

Čistota a poriadok sú jedným z výrazných faktorov pohody v obytnej zástavbe.
Na našom sídlisku je vysoká koncentrácia
obyvateľstva. Žije tu cca 25 000 obyvateľov na asi 350 ha. V zastavanom území vychádza 45 m2 na jedného obyvateľa, o to
ťažšie sa tu udržiavajú poriadok a čistota.
Ich stav je na verejnom priestranstve viditeľný a a odráža celkovú úroveň občanov
žijúcich na našom sídlisku. Participácia
občanov na aktivitách je preto dôležitá.
Nemalo by stačiť upratať si iba vo vlastnom byte a pred vlastnými dverami.

Veľkým problémom sídliska sú egoizmus a nevšímavosť. Stále sa potvrdzuje, že bez občianskej participácie sa len
ťažko pohneme razantnejšie dopredu.
Možno veci čiastočne pomôže brigáda,
ktorú miestny úrad mestskej časti plánuje zorganizovať. Bude v mesiacoch
marec alebo apríl ako Deň čistoty (Day of
cleaning). Za pomoci pracovníkov úradu
a občanov, ktorým skutočne záleží na čistote a poriadku, chceme vypratať vopred
dohodnutú časť sídliska. Všetky potrebné
podrobnosti k chystanej akcii zverejníme
včas na našej FB stránke. Takéto akcie
chceme v pravidelných intervaloch opakovať.

Starostka našej mestskej časti a miestny úrad majú medzi hlavnými prioritami
zlepšenie čistoty a poriadku na sídlisku.
Áno, niekto môže povedať, že udržiavanie poriadku a čistoty na sídlisku majú
vo svojej kompetencii firma Kosit (kontajneroviská, chodníky, komunikácie)
a Správa mestskej zelene (zeleň). Treba si
však uvedomiť, že aj tieto firmy majú svoje limity a niekedy je to nad ich možnosti
a úsilie. Miestny úrad preto neľutuje čas
ani prostriedky, aby im pomohol pri udržiavaní štandardnej čistoty na sídlisku.
Za pomoci pracovníkov verejnoprospešných prác sa robí dozber nadrozmerného
odpadu. Zbierajú sa aj odpadky v zeleni, okolo kontajnerov, po brehu jazera,

Takto vyzerá uzamykateľné kontajnerovisko

Našou sídliskovou realitou je, že kontajnery na komunálny odpad
stoja doslova kade – tade –
na komunikáciách, chodníkoch,
parkoviskách, zeleni a len v malej miere na vyhradených stojiskách. Ďalším obrovským problémom je, že komunálny odpad
preberajú niektorí spoluobčania, ktorí po sebe zanechávajú
neporiadok, nedodržiavajú základy hygieny a po prehrabaní sa

Obraz nášho sídliska...
v kontajneri idú do obchodu, na MHD...
K neporiadku prispieva aj nedostatočne
zavretý poklop na kontajneri a košický
vietor si potom urobí svoje. Kontajneroviská v spojení s nezodpovedne vyhodeným nadrozmerným odpadom sa stali
rajom pre neprispôsobivých občanov, ale
aj pre hlodavce. Ukazuje sa, že vhodným
riešením je výstavba uzamykateľných
kontajnerovísk.
V tomto roku chce mestská časť zrealizovať štúdiu pod pracovným názvom
„Estetizácia a humanizácia kontajnerovísk na sídlisku“, kde zanalyzuje opodstatnenosť a vhodnosť každého kontajneroviska, jeho uzamykateľnosť, odhadne
náklady na výstavbu a navrhne prioritu
ich výstavby. Ide o veľmi potrebnú analýzu, ktorá mestskej časti doteraz chýbala,
a preto sa celá činnosť s rozmiestňovaním kontajnerov realizovala náhodne,
chaoticky bez systému.
Od 1. januára 2016 platí nový zákon
o odpadoch. Celé znenie zákona o odpadoch je zverejnené aj na web stránke
našej mestskej časti v kolónke Čistota
a poriadok. Slovensko sa zaviazalo odpad
viac separovať a recyklovať. O vytriedený
odpad sa postarajú novovytvorené Organizácie zodpovednosti výrobcov. Obce
budú po uzavretí dohody s organizáciami
povinné platiť len za zmesový komunálny odpad. Náklady na separovaný odpad
bude znášať novovytvorená organizácia.
Ing. Ján Vozár
oddelenie výstavby
a investičnej činnosti

Rozpis rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov do júla 2016
Dátum

4.3.- 7.3.

8.3.-11.3

8.4.- 11.4.

12.4.-15.4.

6.5. - 9.5.

10.5.-13.5.

3.6.- 6.6.

7.6.-10.6.

1.7.-4.7.

5.7.- 8.7.

Lokalita

Baltická 3

Bukovecká 15

Baltická 7

Čiernomorská 1

Baltická 10

Čiernomorská 2

Baltická 14

Čiernomorská 3

Bukovecká 1

Kaspická 2

Lokalita

Donská 5

Irkutská 9

Donská 8

Irkutská 12

Donská 12

Levočská 2

Amurská 2

Irkutská 16

Amurská 5

Jenisejská 4

Lokalita

Jenisejská 45

Čingovská 2

Jenisejská 49

Čingovská 4

Jenisejská 53

Čingovská 16

Jenisejská 59

Čingovská 8

Jenisejská 65

Čingovská 9

Lokalita

Dneperská 6

Ladožská 12

Uralská 5

Ladožská 14

Uralská 7

Ladožská 16

Uralská 9

Polárna 4

Uralská 11

Polárna 8

Lokalita

Ždiarska 3

Ždiarska 19

Ždiarska 7

Ždiarska 21

Ždiarska 11

Ždiarska 23

Ždiarska 4

Poludníková 3

Ždiarska 8

Poludníková 4

Lokalita

Rovníková 9

Gagar.nám.2

Rovníková 10

Gagar. nám. 5

Sputníková 1

Gagar. nám. 7

Sputníková 3

Gagar. nám. 9

Sputníková 5

Nám. kozm. 12

Lokalita

Raketová 2

Stálicová 12

Raketová 4

Stálicová 16

Raketová 6

Stálicová 18

Raketová 8

Galaktická 3

Raketová 10

Galaktická 7

Lokalita

Galaktická 34

Talinská 6

Meteorová 1

Talinská 8

Meteorová 3

Talinská 9

Meteorová 5

Talinská 10

Važecká 3

Talinská 11

Spoločnosť Kosit, a. s. si vyhradzuje právo zmeny stanovišťa veľkokapacitného kontajneru na najbližšie možné miesto s ohľadom na aktuálnu priestorovú a dopravnú situáciu v čase umiestnenia kontajneru

4 Jazerčan 01 / 2016

Neskladajú ruky do lona
V Dennom centre seniorov sme boli
na návšteve v októbri minulého roku.
Starkí sa vtedy chválili, že do Silvestra

ešte budú mať viacero podujatí, takže
ruky do lona sa určite nechystajú zložiť.
Mali pravdu. V októbri sa stretli v klube, aby oslávili Mesiac úcty k starším, kde
ich navštívila a pozdravila i starostka.
Potancovali si na Katarínskej zábave, zasúťažili v bowlingu, vyšantili sa v bazéne
v Aquacity Poprad, stretli sa s Mikulášom,
ktorý im okrem dobrej nálady vybral
z vreca aj balíčky salóniek. A čo nový rok?
Stihli ísť na slávnostný ceremoniál otvorenia Európskeho mesta športu 2016,
ktorým sa Košice od januára stali. Dokonca sa zapojili do Trojkráľového behu,

v ktorom beh nielen začali, ale aj dokončili. Mali i novoročnú kapustnicu, ktorú
pre nich pripravila starostka a na ktorej
ich prišla aj pozdraviť a popriať im v tomto roku radosť, pohodu a minimálne toľko spoločných podujatí ako mali vlani.

Partnerstvo s Maďarmi naberá na obrátkach

Partnerstvo našej mestskej časti s XV.
obvodom Budapešti trvá už dlhšie, ale
v poslednom období trochu stagnovalo. Do vlaňajška. Vtedy sa opäť rozbehlo.
Osem detí zo ZŠ J. Urbana z Jenisejskej
ulice a dvaja vedúci sme boli súčasťou
Medzinárodného umeleckého tábora
v Bernecebaráti. Počas 8 dní sme sa naučili rôzne remeselné a kreatívne techniky.
Na výstave sme potom prezentovali vý-

robky a diela, ktoré sa nám počas tvorivých dielní podarilo zhotoviť.

skladbami, dvomi v maďarčine, spevácky
súbor Jazerčan.

V novembri sme na „oplátku“ na pracovno-oddychovom pobyte u nás privítali skupinu maďarských priateľov.
Čakal ich pestrý program. Medzi iným
i prechádzka našou mestskou časťou
a stretnutie so starostkou Lenkou Kovačevičovou, ktorá je garantom tohto partnerstva a spolupráce. Pripravili sme im i malé
prekvapenie - korčuľovačku v Crow aréne
počas jazerského Halloweenu na ľade.
Viacerí z maďarských hostí sa priznali, že
na korčuliach stáli po prvýkrát. Na záver
pobytu ich čakalo vystúpenie tanečníc
z Gmini, mažoretky, hip-hopom ich potešili tanečnice z UNOSTAR a niekoľkými

Maďarskí priatelia ešte ani poriadne neodcestovali domov, a už sme sa
pre zmenu stretli u nich. Pripravili nám
bohatý program: návštevu prírodovedného múzea, prechádzku i bicyklovanie
na Margitinom ostrove, súťaž v kolkoch,
prehliadku večernej Budapešti. Počas
praktických hodín vo Waldorfskej škole
sme spoznali zaujímavý spôsob výučby.
Vynikajúce vzťahy medzi deťmi, aj dospelými, sú zárukou, že aktívna spolupráca a veľa spoločných podujatí budú aj
v tomto roku pokračovať.

Ľudmila a Ján Dudičovi sú 60 rokov manželmi
Hoci si občas jeden druhého doberajú, vždy je to s mierou a láskou. V správne
zladenom orchestri to inak ani nemôže
byť. PhDr. Ján Dudič s manželkou Ľudmilou, ktorí nedávno oslávili diamantovú svadbu, sú príkladom takejto súhry,
porozumenia, ladenia. Šesťdesiat rokov
spolužitia. Už len vysloviť toto číslo je

neuveriteľné. Nieto ho prežiť. Iste, ani
u nich každý deň nesvietilo len slnko,
občas prišli chmáry, vietor. Pani Ľudmila to mala o to ťažšie, že manžel slúžiť
celý život v armáde, a tá sa nepýtala, kde
chce plniť pracovné povinnosti. Výchova
dvoch dcér, domácnosť a všetko, čo s tým
súvisí, ostali hlavne na jej pleciach. Podľa
diamantových manželov ak si dvaja ľudia
rozumejú, vychádzajú si v ústrety, sú tolerantní, chápaví, dokážu všetko prekonať.
Vzdialenosť, odlúčenie, aj prípadné problémy.
K nádhernému jubileu oslavujúcim
manželom okrem rodiny a blízkych poblahoželala i naša starostka. Popriala im
veľa zdravia, pohody, porozumenia a do
budúcnosti minimálne takú vitalitu akú
majú teraz. Na pamiatku si odniesla knihu Bačkov. Jej autorom je domáci pán
a venoval ju svojmu rodisku, na ktoré aj
dnes s láskou spomína.

Ing. Ildikó Szegedyová
vedúca oddelenia kultúry

Masážne kreslo
už pomáha
O tom, že nešťastie nechodí po horách, ale
po ľuďoch, sa máme príležitosť presviedčať
každý deň. Podanie pomocnej ruky je v podobných prípadoch čosi, čo sa slovami vďaky
ani nedá vyjadriť. Rodina, ktorej ju mestská
časť podala, žije na Talinskej ulici. Tvoria ju
mama Jaroslava, otec a štyri deti, z toho jedno
je, rovnako ako otec Jaroslav, na vozíku.
I keď od úradov, ktoré majú riešenie podobných osudov na starosti, dúfali v pomoc,
akosi neprichádzala. A tak to za nich urobila
naša mestská časť, ktorá na odporúčanie neurológa kúpila a pre otca rodiny do bytu dopravila elektrické masážne kreslo. Odovzdala im
ho starostka Lenka Kovačevičová a jej zástupca Bernard Berberich.
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Šport
Jumping už aj v Kultúrnom stredisku
Jazero

Cvičenie s deťmi na srdci
Cvičenie s deťmi v šatke či nosítku je popôrodné cvičenie, kedy je dieťa k matke pevne
a zdravo pripútané šatkou alebo ergonomickým

Jumping je nový zábavný program, ktorý pomôže zlepšiť fyzickú i psychickú kondíciu. Cvičí sa v rytme hudby a je dobrým
pomocníkom pri spaľovaní tukov. Účinné cviky dokážu posilniť
svalové skupiny a problémové partie.
Je to novinka, ktorú máme od 12. januára 2016 v Kultúrnom
stredisku Jazero a ktorú už dámy vyskúšali. Cvičí sa na patentovaných trampolínach.
Cvičenie:
v utorok od 18:15 do 19:15 hod
v piatok od 17:15 do 18:15 hod a od 18:15 do 19:15 hod
viac na www.jumpingkosice.sk alebo na čísle 0905 595 803

nosítkom. Koncipované je s dôrazom na kontaktné rodičovstvo,
podporuje a upevňuje vzťahovú väzbu medzi matkou a dieťaťom. Je komplexné, prelínajú sa v ňom celosvetové cvičebné
techniky Cantiénica, pilates, Hatha joga, Balantes, kruhový posilňovací tréning i tanec, a vaše dieťa je pri tom všetkom s vami.
Toto jedinečné cvičenie podľa Anny Kohútovej praktizujeme
od nového roku v priestoroch Kultúrneho strediska Jazero každý utorok od 10:00 hod.
Tešia sa na vás lektorky vyškolené priamo Annou Kohútovou - Gabika a Zuzka. Bližšie informácie o cvičení a ďalších
aktivitách pre rodičov a deti od 4 mesiacov nájdete na stránke www.pimpollo.sk.

Zorganizovali sme Memoriál Gálovcov v stolnom tenise
Spomienka na otca a syna
stvo v kategórii žien odniesla Patrícia Fodorová. Z juniorov bol
najlepší Norbert Szusc, napínavý finálový súboj v kategórii mužov do 50 rokov priniesol víťazstvo Martinovi Kurucovi a finále
v kategórii mužov nad 50 rokov doslova iskrilo, keď sa proti sebe
postavili bratia Polákovci. Peter svojho brata Viliama tesne zdolal. Celý deň sa niesol v znamení starých i nových priateľstiev,
krásnych športových okamihov, rešpektu voči súperom, a hlavne fair play. Spomienkovú trofej sme odovzdali aj Júliusovi Husárovi, ktorý v ten deň športom oslávil 70. narodeniny.

Odišli príliš skoro. Jazerčania, odborníci, poslanci miestneho zastupiteľstva, športovci telom i duchom, výborní kamaráti,
skvelí ľudia – Ján a Marián Gálovci.
Históriu vianočného stolnotenisového turnaja v našej mestskej časti začal v roku 1999 so svojimi priateľmi písať Ján Gál.
Po ťažkej chorobe a jeho náhlom odchode bol vianočný turnaj premenovaný na Memoriál Jána Gála. V máji minulého roku
po rýchlej a zákernej chorobe nečakane za svojím otcom odišiel aj jeho syn Marián – člen športovej komisie, poslanec nášho
miestneho i mestského zastupiteľstva.
Na sobotu 23. 1. 2016 sme sa v komisii mládeže, športu
a vzdelávania pri miestnom zastupiteľstve dohodli zorganizovať
1. ročník Memoriálu Gálovcov v stolnom tenise. Začali sme tak
písať novú históriu spomienky na tieto dve osobnosti. V telocvični Súkromného gymnázia na Dneperskej ulici sa stretlo 41
účastníkov turnaja, ktorí súťažili v 4 kategóriách. Súťaživé typy
chceli vyhrať za každú cenu, ale loptička je guľatá, a tak si víťaz-
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Po ukončení turnaja zástupca starostky Bernard Berberich
a niektorí účastníci turnaja navštívili pani Máriu Gálovú, manželku Jána a mamku Mariána, ktorá bola v čase turnaja v nemocnici. S pozdravom od všetkých účastníkov turnaja odovzdali jej
spomienkovú plaketu z turnaja a kyticu kvetov.
Mgr. Andrea Gajdošová
predsedníčka komisie mládeže, športu a vzdelávania

Lucii Kleinovej sudičky dali
do kolísky to, čo každý nemá
Zlatá rybka jej tri želania už splnila
Mgr. Lucia Kleinová. Kto ju pozná,
väčšinou ju vidí sa ponáhľať. Niekedy
by aj 24 hodín potrebovala ešte o čosi
natiahnuť. Dlhé roky Jazerčanka,
v minulosti a teraz opäť poslankyňa
miestneho zastupiteľstva, ale tiež
zamestnanec v zdravotníctve,
manželka, mama, človek, ktorý cíti,
že treba robiť dobro. Spomeňme
trebárs len taký detail, že keď
pred Vianocami varila kapustnicu
a robila zemiakový šalát pre rodinu,
rovnako ich spravila a spolu
so synom odniesla aj bezdomovcom.
Bláznovstvo? Nepochopenie?
Možno ma niekto považuje za čudáka, ja to mám však v sebe. Asi mi do kolísky sudičky prisúdili, že musím pomáhať.
Každý človek by mal v rámci svojich možností, ako vie, pomôcť tomu druhému.
Pokiaľ budeme všetci negativisticky naladení a povieme si, že naša pomoc nemá
zmysel, tak sa všetko môže zrútiť ako
domček z kariet. Človek má robiť dobro,
aby dobro aj on dostával. Charita a spolupatričnosť, to u mňa nie sú momenty
na chválenie sa aká som. Na vysokej škole
som neštudovala len sociálnu prácu, ale
aj odbor charitatívna a misijná činnosť.
Je to cesta, po ktorej kráčam. Predtým,
to je pravda, som o svojich krokoch nedala na sociálnej sieti vedieť, teraz to robím. Nie je to kvôli prezentovaniu mojej
osoby. Som poslanec a voličom, čo mi
dali dôveru, treba skladať účty, mali by
vedieť kedy, kde, ako a čo konám. Osobne sa môžem postaviť pred svojho voliča
a ukázať mu výsledky práce poslankyne.
Dnes je sociálna sieť nástrojom informácií. Kto chce vedieť čo a ako robím môže
sa pozrieť na moje aktivity. Činnosť alebo
nečinnosť komunálnych politikov ľudia
vnímajú každý deň. Preto je dôležité voliť a vybrať také osobnosti, ktoré zaručia
rozvoj našej MČ v každej oblasti.
Poslankyňa. Prečo ste na tento post
kandidovali? Z minulosti ste už
predsa mali skúsenosti, že to nie je
len sa stretnúť na rokovaní miestneho
zastupiteľstva raz za tri mesiace a potom
pokoj do ďalšieho zastupiteľstva.
Tejto funkcii, ak sa berie seriózne, sa
treba dosť venovať. Aký bol váš dôvod
vstúpiť do komunálnej politiky?
Určite nie zviditeľniť sa, i keď niekto
si to môže myslieť. Človeka by mali zaují-

mať aj veci verejné. Mňa zaujímajú. Žijem
v jednom z najkrajších miest Slovenska,
o sídlisku už ani nehovorím. To je úplne
NAJ. Bývame v meste, a predsa je to vďaka nášmu jazeru ako v rekreačnej oblasti,
niekde, kde sa radi vyberieme na dovolenku. Už tu máme dobrú občiansku vybavenosť, i keď dokonalosť nikdy nebude. Pre toto sídlisko a jeho obyvateľov
treba stále čosi robiť. Aby bolo čo najmenej rozbitých chodníkov, zničených lavičiek a smetných košov, aby tu deti a mládež mali priestor, kde sa zahrať, vybehať
a aby mamy nemuseli ťažké tašky s nákupmi ťahať z mesta, ale všetko kúpili tu,
na sídlisku. Toto sa nám spolu s mestskou
časťou aj darí. V roku 2014 som pripravila
projekt, ktorého cieľom bolo naviesť rodiny, aby mesiac nakupovali a využívali
služby len v našej mestskej časti. Bola
to akási sonda do sortimentnej pestrosti i kvality tovarov a služieb. Nemala sa
pritom sústrediť len na väčšie obchodné
celky, ale aj na malých podnikateľov, pretože práve s nimi je spolupráca veľmi dôležitá. Naše sídlisko treba zdokonaľovať,
aby sme ho prenechali deťom také, že
v ňom tiež budú spokojné žiť. A už som to
spomínala prevencia v oblasti zdravotnej
a sociálnej – to je moja parketa.
Práca poslanca, to je hlavne kolektívna
práca. Vy však kráčate aj ako sólista,
cez rôzne projekty. Nemáte toho dosť?
Určite nie. Je mojou povinnosťou
pracovať pre iných v oblasti, ktorú som
vyštudovala, v ktorej sa vyznám. Som
magister sociálnej práce a študujem ďalej. Dnešná doba prináša rôzne stresové
situácie, a v nich si nie každý vie rady. Ťažkosti potom rieši po svojom. Alkoholom,
drogami. Hlavne však prichádza psychický pád na dno, strata vlastnej identity aj
sebadôvery. Od takéhoto niečoho je už
len malý krok k tomu, čo si určite nikto
nepraje... Stres je síce súčasťou nášho života, dá sa však prekonať. Ako na to, to je
jedna z oblastí, ktorej sa venujem. S ľuďmi s duševnou poruchou pracujem, stretávam sa s nimi osobne, píšem o nich, aby
som aj takto rúcala predsudky voči nim.
Do zlej situácie sa môže dostať hocikto
z nás. Mojím cieľom je prevencia duševných ochorení. Preto sa snažím robiť preventívne akcie. Som členkou sociálno –
zdravotnej komisie a podpredsedníčkou
komisie mládeže, športu a vzdelávania

Pri roznášaní letákov na podporu kampane
Ligy pre duševné zdravie - Nezábudky

v miestnom zastupiteľstve. Táto športová
komisia pripravuje a robí veľmi veľa akcií,
ktoré sú samo o sebe prevenciou pred sociálno - patologickými javmi.
Stále hovoríme o vašom prispôsobení
sa pomoci iným. Ale čo vy osobne?
Viete sa venovať sama sebe?
Relaxovať v tom pravom zmysle slova viem. Som držiteľkou certifikovanej
činnosti na relaxácie a v práci ich každý
deň robím, takže to nie je problém. Rada
čítam, aj keď nie práve beletriu, oddýchnem si aj pri odbornej literatúre. Ak idem
na podujatie z pracovnej oblasti alebo
charitatívne, a je to možné, beriem tam
aj svoje deti. Pre mňa je najväčším oddychom moja rodina. Je to opora, ktorá ma
chápe a veľmi mi pomáha. Inak by som
vlastnú prácu, poslancovanie a ešte ďalšie funkcie nezvládala. Mám rada spoločné výlety, výstavy a tvorivé dielne.
Máte nesplnený sen?
Ten môj sa už naplnil. Chytila som
zlatú rybku, ktorá mi splnila tri želania:
chcela som mať úžasného manžela –
mám ho, túžila som mať syna – mám Timoteja a mám aj vytúženú dcérku Lujzu.
Som šťastný človek, ktorý pre seba už nič
nepotrebuje. Snáď na ešte jedno želanie:
pre seba a rodinu zdravie, ktoré je veľmi dôležité. Robím všetko preto, lebo tu
rastú moje deti, tu žije moja rodina, priatelia. Postavím sa priamo a vždy k problémom našej komunity, lebo chcem šťastie,
pokojné a krásne prostredie pre moju rodinu a komunitu.
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Ing. Erik Cimbala je predsedom komisie,
ktorá chce plniť priania všetkých

Skočiť s padákom netúži,
radšej sa mieni naučiť
hrať na harmonike
Začali ste šiesty rok, teda druhé
funkčné obdobie, čo ste poslancom
miestneho zastupiteľstva. Ako
vnímate, že vám voliči opätovne
dali hlas a dôveru? Poznajú vás aj
osobne, stretávate sa s nimi, preto si
povedali áno, toto je správny človek?
Alebo je im viac známe vaše meno?
Poslancom jazerského zastupiteľstva
som naozaj druhé funkčné obdobie. Kandidoval som aj v roku 2006, no o jeden
hlas som ostal pred dverami zvoliteľnosti.
Dôveru, ktorú mi občania dali som prijal s veľkou pokorou a zodpovednosťou.
S mnohými sa osobne poznám, nakoľko
som Jazerčanom od svojho narodenia,
teda viac ako 40 rokov. Tu som chodil
do škôl, tu mám veľa spolužiakov, kamarátov, kolegov, priateľov. Často sa s nimi
stretávam. No nie iba s tými, ktorých poznám, ale so všetkými, ktorí ma oslovia.
Komunikujeme o problémoch sídliska
a teším sa, ak sa mi podarí pomôcť a nájsť
dobré riešenia. Pred pár dňami som s kolegami usporiadal v Kultúrnom stredisku
Jazero Jazerské fašiangy 2016. V programe vystúpili Detský folklórny súbor Čarnička, deti z MŠ na Dneperskej ulici, súrodenci Ivanovci z Michaloviec a ľudová
rozprávačka Araňa z Jarovníc. Potom sme
aj tam pri fašiangovej šiške s občanmi neformálne diskutovali. Som presvedčený,
že o mojom zvolení rozhodlo osobné poznanie, nie meno.
Ste predsedom komisie výstavby,
verejného poriadku a životného
prostredia. Toto nie je práve
najvďačnejšia funkcia, lebo
v tejto oblasti ešte máme
na sídlisku nedostatky.
V minulom volebnom období som bol
členom tejto komisie, teraz som jej predsedom. Naozaj to nie je najľahšia funkcia, pretože výstavba, verejný poriadok
a životné prostredie navzájom súvisia.
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To nám už praktické skúsenosti potvrdili.
Komisia sa ako poradný orgán zastupiteľstva vyjadruje a navrhuje riešenia jednotlivých oblastí, ktoré spadajú do jej pôsobnosti. Má pritom široký záber a dotýka sa
snáď všetkých obyvateľov sídliska. Vodič
potrebuje – parkovacie miesta, psičkár –
venčoviská, mladý človek – zábavu a senior – spokojné bývanie. Skĺbenie všetkých záujmov je ťažké. Aby sme mali čo
najlepší prehľad, často sme v teréne, kde
na konkrétnych miestach riešime aktuálne problémy v oblasti výstavby alebo
životného prostredia. S mestskými policajtmi chodievame na denné aj nočné
kontroly. Pri takýchto výjazdových zasadnutiach sa s občanmi často stretávame.
Väčšinou reagujú pozitívne, i keď podgurážený občan pokutovaný za porušenie VZN o požívaní alkoholických nápojov na verejnom priestranstve sa na nás
usmievať nebude .... V spolupráci s občanmi a na základe mnohých ich podnetov sa nám darilo a v budúcnosti určite
tiež bude dariť riešiť problémy, ktoré nám
život na sídlisku prináša.
Poslancovanie, to je aspoň tretina
vášho života. Čo ten ostatný?
Pri ženách hovoríme, že sú zamestnané,
k tomu manžel, deti, domácnosť.
Ako je to u vás? O domácnosť sa
možno nemusíte starať, ale to
ostatné iste platí. Viete si nájsť čas
na rodinu? Čo deti? Nehnevajú sa,
že vás majú doma len občas?
Rodina pre mňa veľmi veľa znamená.
Bez jej podpory by som sa určite nemohol naplno venovať môjmu hlavnému zamestnaniu ani poslancovaniu a ostatným
mimo pracovným činnostiam. Život sa
niekedy s vami zahrá a v ťažkom období vás poriadne vyskúša. Aj mňa skúšal.
Po ťažkej chorobe nás navždy opustila
moja manželka a mamka našich dvoch
dcér. Vtedy, v začiatkoch mi pomáhali
moji rodičia, rodina, priatelia, ale hlavne
ja som musel prevziať na seba starostlivosť o rodinu a domácnosť. Dnes mi nie
je žiadna práca neznáma, viem sa s ňou
popasovať. Dôverne poznám trebárs proces od vhodenia špinavej bielizne do koša
po jej uloženie do skrine... V súčasnosti
som už od týchto prác odbremenený,
pretože moja manželka Janka a dcérky
Klaudia a Janka sa o všetko postarajú. Občas im aj ja pomôžem. Mám rodinu, ktorá
má pochopenie pre moju prácu, podporuje ma, pomáha mi a toleruje, že spolu

netrávime toľko času ako by sme chceli. Ja ale som rodinne založený a vždy si
pre spoločné chvíle čas vyhradím.
Čo podnikáte, ak ste spolu ? Aké
sú spoločné rodinné záľuby?
Chodíme na výlety do prírody, plávať,
v zime korčuľovať a lyžovať. Zatiaľ sa nám
s dcérami nepodarilo manželku prehovoriť, aby si aj ona obula lyže, ale intenzívne
na tom pracujeme. Máme veľa spoločných záľub a čas trávime činne, pritom
vždy niečo urobíme aj pre svoje zdravie.
Máme tiež nepísanú zásadu, že si spoločne sadáme k raňajkám, obedu a pri večeri
ostávame diskutovať, kto mal aký deň.
A vaše osobné záľuby?
Pokiaľ nerátam, že rodina je v mojich
záľubách prioritou, nejakú vyhranenú nemám. Som všestranný človek. Rád si oddýchnem pri športe, v divadle, či na koncerte dobrej hudobnej skupiny. Nikdy
nepohrdnem zaujímavou knihou, i keď je
pravda, že teraz nemám žiadnu rozčítanú. Veľmi pozitívny vzťah mám k slovenskému folklóru, ľudovej piesni a veľmi rád
tancujem a spievam. Z každého CD-čka
s folklórnym repertoárom, ktoré si kúpim
alebo dostanem, sa naučím minimálne
jednu pieseň naspamäť. Teší ma, že toto
je už taká rodinná záľuba, moja dcéra
Klaudia je od 4 rokov členkou Detského
folklórneho súboru Čarnička.
Je niečo, na čo sa hneváte, že sa
vám zatiaľ nepodarilo dosiahnuť?
Napríklad skočiť s padákom...
Som asi šťastný človek, nezvyknem sa
hnevať a sny sa mi plnia. Snívam však reálne. Nie som vyznávačom adrenalínových
športov. Jeden sen však mám – chcem sa
naučiť hrať na harmonike. V detstve som
ako samouk zvládol hru na gitare, avšak
k ľudovej piesni by mi viac vyhovovala
harmonika. A mám ešte jeden sen – či
skôr prianie: aby boli všetci ľudia zdraví,
šťastní a usmievaví“.

Kultúra
Večer dobra

Obdarovať dieťa a počkať, kým sa
mu vyčarí úsmev na tvári, je pre nás –
priaznivcov, priateľov, dobrovoľníkov
a zamestnancov Spoločnosti priateľov
detí z detských domovov Úsmev ako dar
najväčším zadosťučinením za vynaložené úsilie. Taký dobrý pocit sme mali aj
na podujatí Večer dobra. Venované bolo
deťom z detských domovov vo Svidníku,
Podolínci, Spišskej Belej, Košiciach a pre
deti z náhradných rodín.
Stretli sme sa v košickom spoločenskom centre Aula. Vo svetle reflektorov
sa po vyčkávaní a napätí objavil Mikuláš
sprevádzaný Čertom a Anjelom. Prostredníctvom košického divadla Hopi hope
pripravil bohatý program. Do tanca nás
vyzvali hip-hopové tanečníčky, tanečníci zo štúdia UNOSTAR a speváčka Anka
Gajová. V súťažiach bojovali domovácke
tímy o jedno i viacdňové výlety pre seba
či svojich domováckych kamarátov. Hlavnú cenu - týždenný pobyt - pre zúčastnené deti získal jazerský Detský domov
z Uralskej ulice (na snímke). Príjemné
prostredie a veselú atmosféru doplnila
vôňa sladkostí z mikulášskych balíčkov,
ktoré pripravili dobrovoľníci z našej organizácie. Ešte aj po zatvorení opony tváre
detí žiarili šťastím. Záštitu nad podujatím
prevzala viceprimátorka Renáta Lenártová. Podujatie podporila i starostka Jazera
Lenka Kovačevičová.
Ing. Martina Dulebová
koordinátor detských
a dobrovoľníckych programov
Úsmev ako dar

Gabriel Glovacký a jeho Zlodej bozkov
Všetko už bolo povedané.... a predsa
sa dá ešte veľa povedať. Stačí, ak autor
dokáže pozorovať okolie a vnímať svojimi očami život, ktorý beží okolo nás.
I keď treba hneď povedať aj to, že videnie PaedDr. Gabriela Glovackého je iné,
také jeho, glovacké. Nech už píše o ženách, láske, o prozaických veciach ako je
ostrov sv. Štefana, starý Paríž alebo bozk.
Zlodej bozkov je aj názov zbierky básní,
ktorú prednedávnom k svojim 70-tym
narodeninám krstil. Jednu časť zbierky
tvoria jeho pohľady a v druhej sa výberom z poézie pod názvom Posolstvo génov prezentuje a k životnému jubileu mu
blahoželá jeho sestra, tiež známa poetka
Mgr. Mária Bareánová. Ilustrácie pridal
Dušan Baláž.
Hoci sa na stretnutí pri príležitosti krstu hovorilo najmä o tejto už štvrtej básnickej zbierke, G. Glovacký je známy aj
ako novinár, dlhoročný televizák, na svojom konte má scenáre, videoklipy, hrané

filmy, je autorom nejedného textu piesne, moderátorom, napísal niekoľko kníh
pre deti a je tvorcom mnohých ďalších
väčších či menších autorských úspechov.
A aké má plány do budúcnosti? Sú prosté. Naplno prežiť každý deň a tešiť sa aj
z maličkostí.
G. Glovacký v zbierke medzi inými
ďakuje za sponzorskú pomoc poslancom
nášho miestneho zastupiteľstva a starostke Lenke Kovačevičovej, ktorá bola
i na krste a autorovi sa podarilo jej jeden
bozk ukradnúť...

Sloník oslavoval
Od prvého dňa zriadenia Sloníka sa
riadime tým, že nie sme jasle ani škôlka,
ale malá rodinka so svojimi radosťami
a starosťami. Vlani v novembri sme oslávili 10. výročie vzniku. Oslava bola ako sa
patrí: hudba, tanec, zábava, chutná torta a kopec veselosti. Prišli detičky, ktoré
k nám chodili pár rokov dozadu, aj také,
ktoré sa chcú stať súčasťou našej veľkej
rodiny. Vraví sa, že človek musí odrobiť aj
10-tisíc hodín, aby sa stal profesionálom
a aby si dobré meno aj udržal. Nám sa to
podľa nás darí. Robíme prácu, ktorá nás
baví, napĺňa, a hlavne, robíme ju s láskou.

Naša vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí
nám zverujú svoje pokladíky. Nepriamo
ďakujeme aj konkurencii, pretože i vďaka
nej sa posúvame dopredu. Ďakujem aj
učiteľkám, ktoré svoju prácu robia profesionálne, skvelo a sú mojou oporou.
Ivona Tokárová , Sloník

Máme štyri roky
Jaymo v minulom roku veľa zažilo.
Pripravili sme rôzne podujatia a akcie.
Tou najväčšou bola narodeninová párty
- oslávili sme štvrté narodeniny. Poblahoželať nám prišli aj jazerská starostka
Lenka Kovačevičová a poslankyňa Lucia
Kleinová.
Jaymo ako jediné interiérové ihrisko
otvorilo hneď vedľa herne vlastnú súkromnú škôlku a jasličky Mravenisko. Deti
zo škôlky majú na ihrisko vstup celoročne
zadarmo. Okrem hier na ihrisku sú pre ne
v škôlke Mravenisko pripravené rôzne
hračky a zábavky. Dosť hračiek majú aj
najmenší. Pani učiteľky sa v Mravenisku
venujú „mravčekom“ s láskou, individuálne pristupujú ku každému dieťatku
a okrem športových a kreatívnych akti-

vít ich učia hrou aj angličtinu. Jaymo má
aj charitatívny rozmer. S poslankyňou L.
Kleinovou sme pripravili viaceré akcie
pre jazerské detičky – Kurz prvej pomoci
pre deti aj pre rodičov či tvorivé dielne.
Každá z nich bola bezplatná. Jaymo tiež
venovalo 150 voľných vstupeniek jazerským deťom na popoludní s Mikulášom.
Aj v tomto roku si želáme len to najlepšie
a tešíme sa na spoločné stretnutia.
Erika Očenášová , Jaymo
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VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky 2016
Predseda NR SR Peter Pellegrini Rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 12. novembra 2015 vyhlásil voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky a určil deň ich konania

na sobotu 5. marca 2016
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa v podmienkach našej mestskej časti uskutočnia v čase od 7:00 do 22:00 hod.
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 volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdanie
hlasovacích lístkov v Mestskej časti Košice – Nad jazerom takto:
Číslo
volebného
okrsku
1
2

Volebná miestnosť

Územný obvod

ZŠ Bukovecká, Košice,
Bukovecká 17
ZŠ Bukovecká, Košice,
Bukovecká 17

Bukovecká 1, 2, 3
Bukovecká 5 – 17 (párne, nepárne)
Baltická 1 – 35 (párne, nepárne)
Čiernomorská č. 1, 2, 3
Kaspická 1 - 5 (párne – nepárne)
Levočská 1, 2
Azovská 2, 4, 6
Donská 1 – 14 (párne, nepárne)
Kaspická 6

ZŠ Bukovecká, Košice,
Bukovecká 17

3

ZŠ Bukovecká, Košice,
Bukovecká 17
SZŠ Dneperská, Košice,
Dneperská 1
SZŠ Dneperská, Košice,
Dneperská 1

4
5
6

7

SZŠ Dneperská, Košice,
Dneperská 1

8

ZŠ Jenisejská, Košice,
Jenisejská 22
ZŠ Jenisejská, Košice,
Jenisejská 22

9

ZŠ Jenisejská, Košice,
Jenisejská 22
ZŠ Jenisejská, Košice,
Jenisejská 22

10
11
12

OA Polárna, Košice, Polárna 1

13

OA Polárna, Košice, Polárna 1
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Amurská 1 – 9 (párne – nepárne)
Levočská 4, 5
Irkutská 5 – 15 (párne, nepárne)
Irkutská 16, 17, 18
Dneperská 1, 2, 4, 6
Jenisejská 2 – 16 (párne)
Jenisejská 1 – 41 (nepárne)
Textilná 1, 3/A, 10
Čingovská 1 – 10 (párne – nepárne)
Čingovská 11 – 16 (párne, nepárne)
Nám. košických mučeníkov 1
Ladožská 1 – 6 (párne, nepárne)
Jenisejská 18, 20, 22
Jenisejská 43 – 71 (nepárne)
Uralská 4
Uralská 5 – 16 (párne, nepárne)
Ladožská 7 – 16 (párne, nepárne)
Polárna l, 2 – 20 (párne)
Poludníková 1 – 4 (párne, nepárne)
Ždiarska 1 – 10 (párne, nepárne)

14

OA Polárna, Košice, Polárna 1

15

OA Polárna, Košice, Polárna 1

16

ZŠ Družicová, Košice, Družicová 4

17

ZŠ Družicová, Košice, Družicová 4

18

ZŠ Družicová, Košice, Družicová 4

19

ZŠ Družicová, Košice, Družicová 4

20
21
22

23

SZŠ Galaktická, Košice,
Galaktická 9
SZŠ Galaktická, Košice,
Galaktická 9
SZŠ Galaktická, Košice,
Galaktická 9
SZŠ Galaktická, Košice,
Galaktická 9

Ždiarska 11 – 20 ( párne, nepárne)
Ždiarska 22
Poludníková 5, 6
Rovníková 1 – 5 ( párne, nepárne)
Rovníková 6 – 10 (párne, nepárne)
Ždiarska 24
Gagarinovo nám. 1 – 13 (párne, nepárne)
Ždiarska 21, 23
Sputníková 1 – 15 (párne, nepárne)
Raketová 1 – 10 (párne, nepárne)
Stálicová 1
Družicová 1 – 4 (párne, nepárne)
Nám. kozmonautov 1 – 14 (párne, nepárne)
Stálicová 2 – 5 (párne, nepárne)
Stálicová 6 – 18 (párne)
Galaktická 1 – 9 (párne, nepárne)
Galaktická 10 – 32 (párne)
Važecká 2 – 12 (párne, nepárne)
Talinská 2 – 11 (párne, nepárne)
Meteorová 1, 3, 5,
Talinská 1,
Galaktická 34, 36
Čechovova 28 – 33 (párne – nepárne)

Oznámenie o čase a mieste konania volieb spolu s poučením a zoznam zaregistrovaných
kandidátov dostanú domácnosti do poštových schránok. V prípade, že oznámenie nebude
do domácnosti doručené (neoznačená poštová schránka) oznámte to na čísle 302 77 11 resp.
mailom na sekretariat.jazero@netkosice.sk.
Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú zverejnené a pravidelne aktualizované na stránke mestskej časti www.jazerokosice.sk.
Oprávnený volič, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemôže v deň volieb dostaviť do svojej volebnej miestnosti, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej
volebnej schránky na miestnom úrade do piatku, 4. marca 2016 do 12:00 hod. na tel. čísle
302 77 11. V deň volieb, teda 5. marca 2016, príslušnú okrskovú volebnú komisiu, v ktorej je
zapísaný v zozname voličov.

Poučenie:
1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom.
2. Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.
3. V osobitnom priestore na hlasovanie jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy vloží
volič do obálky a následne do volebnej schránky. Alebo na jednom z hlasovacích lístkov
vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta.
Volič môže zakrúžkovať poradované číslo najviac u štyroch kandidátov. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie
lístky odloží volič do schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie
lístky, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta 33 eur.
Jazerčan 01 / 2016
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ZŠ na Bukoveckej ul.
In line dráha je hotová

Školy
Viktor a Gabriel ocenení v Detskom čine roka
Nebola to handra...
Záchrana života, Vo vypätej situácii
rozhodujú sekundy a veľmi dôležitá je aj
schopnosť zvážiť vlastné schopnosti, čo
nie každý dokáže.
Viktor a Gabriel sa hrali na Luníku IX
v bytovke, ktorá bola pred zrútením. Aj
v zápale hry si všimli, že nejaká „handra“
padá do výťahovej šachty a medzitým naráža na železnú konštrukciu. Ale, veď to nie
je handra, uvedomili si zrazu. Zbehli dolu
schodmi do pivnice, kde na kope odpadkov
ležal Tomáško. Plakal a prosil ich, aby mu
pomohli. Chlapci nespanikárili, neušli preč,
ale Viktor zoskočil do šachty, Tomáška si položil na ruky, zodvihol ho a spolu s Gabom
ho vytiahli. Tomáškova babka a jeden zo susedov potom zavolali sanitku. „Tomáško žije.
Vďaka dvom chlapcom, ktorí nestratili duchaprítomnosť. Podľa mňa to nebol obyčajný čin. Preto som sa rozhodla dať o ňom
verejnosti vedieť. Veď sú to ešte deti, v minulom školskom roku boli štvrtáci, ale správali
sa ako dospelí. Ba možno niektorí dospelí by
toto nedokázali. A sú z našej školy,“ hrdá je
učiteľka Mgr. Eva Dedinová zo Súkromnej
základnej školy na Galaktickej ulici, ktorá
o tom napísala do Detského činu roka. A príbeh dvoch košických chlapcov sa stal v kategórii Záchrana ľudského života víťazným.

Detský čin roka je projekt, ktorý pomáha deťom zorientovať sa v nekaždodenných situáciách. Existuje už 15 rokov,
práve vlani si pripomenul toto jubileum,
a doteraz sa do neho zapojil 1 milión 338
tisíc 982 detí, čo je úžasné číslo.
Potešiteľné je, že v Detskom čine roka
sú aj dvaja chlapci z Košíc – Viktor Dezider
Dani (na snímke po prevzatí ocenenia)
a Gabriel Horváth. Gabriel na slávnosti nebol, medzitým odcestoval s rodinou do zahraničia. Viktor tam však bol a pamätná
fotografia mu bude pripomínať nekaždodenné chvíle.

Základná škola na Bukoveckej ulici
dostala pred Vianocami krásny darček.
Novučičkú in – line dráhu. Na jej slávnostnom uvedení do života bolo veľa hostí,
ktorí sa väčšou či menšou mierou pričinili o výstavbu tohto korčuliarskeho oválu.
Súčasťou stretnutia bol krátky kultúrny
program. Dráhu, ktorá má takmer 200
metrov, postavila stavebná spoločnosť
IRES R+ M, s. r. o. z Košíc. Peniaze na ňu,
bolo to 30-tisíc eur, v roku 2013 na výjazdovom rokovaní schválila vláda SR. Veľká
vďaka za to, že vyrástla, patrí i mestu Košice, ktoré prejavilo ústretovosť a náklady
nad pôvodný rozpočet dofinancovalo.
Vzniklo tak dielo, ktoré je prvým zariadením tohto typu na Slovensku a ktoré budú
môcť využívať deti i dospelí.
Na milej slávnosti primátor mesta Richard Raši, ktorý mal i krátky príhovor,
jeho námestníčka Renáta Lenártová, naša
starostka Lenka Kovačevičová a riaditeľka
školy Zuzana Zajacová spoločne pásku
prestrihli. Sedmička korčuliarov školy, ktorá v tomto športe už dosahuje významné
úspechy, dráhu hneď aj vyskúšala.

Vianočné dielne a Vianoce na Jenisejskej
Podujatie malo tak ako počas predošlých
ročníkov vynikajúcu atmosféru a deti
strávili príjemný deň plný tvorivosti.

Druhá decembrová sobota minulého
roka aj vďaka partnerom patrila v našej
Základnej škole J. Urbana na Jenisejskej
ulici už po 17-krát celodennému podujatiu Detské vianočné dielne. Takmer
päťsto detí z celých Košíc pod vedením
odborných lektorov vyrábalo rôzne predmety spojené so zimou a Vianocami. Deti
piekli, zhotovovali darčeky, dekorácie,
pozdravy, pričom pracovali s tradičnými
aj menej bežnými materiálmi a výtvarnými technikami. Takmer tritisíc výrobkov,
ktoré vytvorili, si zobrali domov, aby potešili blízkych alebo si nimi vyzdobili izby.
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Keďže sme chceli účastníkom Detských vianočných dielní, aj ďalším obyvateľom našej mestskej časti a Košíc, spríjemniť predvianočné obdobie, rozhodli
sme sa v ten istý podvečer pripraviť ešte
jedno podujatie: Vianoce na Jenisejskej.
Na niekoľko hodín sa areál školy zmenil
na čarovné Vianočné mestečko plné rozprávkových bytostí. Na takmer tisícpäťsto návštevníkov čakalo nebo s anjelmi
a peklo s čertmi, vianočný domček, v ktorom si mohli zdobiť perníky, dobročinná
vianočná burza s punčom a chutnými
šiškami, atraktívne polárne mestečko,
a aby bola atmosféra ešte pôsobivejšia, všetko to bolo dozdobené krásnymi
svetelnými efektmi. Atraktívny bol aj pódiový program, v ktorom vystúpil detský
orchester Klasik Band, speváčka Stanka

Dzubáková, deti z našej základnej školy,
a tiež ruská umelkyňa Eva Eibaz, ktorá
predviedla nevídané predstavenie pomocou kreslenia pieskom. Úžasná atmosféra, ktorú sa nám podarilo na podujatí
vytvoriť, potešila veľa detí. Okrem zážitkov si odniesli sladkú odmenu a svietiaci
náramok. Nad podujatím prevzala záštitu starostka Lenka Kovačevičová, ktorá
účastníkov i osobne pozdravila. Už teraz
sa tešíme na nádherne vysvietený areál školy s množstvom prekvapení, ktoré
pripravujeme na sobotu 10. decembra
2016. Prídete?
Mgr. Róbert Schwarcz
riaditeľ školy

Veľkonočný
volejbalový turnaj
Zabojuje i Polárka

Školy
Gymnázium na Opatovskej ceste č. 7
otvára osemročné gymnázium
Novinka sa stane realitou 1. septembra 2016.
Prihlásiť
sa
môžu žiaci, ktorí navštevujú 5.
ročník základnej
školy.
Písomnú
prihlášku
treba
podať do 10. apríla 2016 prostredníctvom ZŠ. Termíny prijímacej skúšky
zo slovenského jazyka a matematiky sú 9.
a 12. mája 2016.
Čo ponúkame:
• Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov nemecký, anglický, španielsky
• Výmenné pobyty a zahraničných lektorov
• Zahraničné exkurzie aj výlety po Slovensku
• Wifi na chodbách
• Výborná a chutná školská jedáleň
a bufet

• Možnosť získať jazykový certifikát
DSD I, DSD II
Ak sa chcete dozvedieť viac, príďte
na Deň otvorených dverí.
Bude 10. marca 2016
Už tradične ponúkame tiež:
• 5-ročné bilingválne štúdium slovensko-nemecké a slovensko-anglické
• 4-ročné štúdium s rozšírenou výučbou
anglického jazyka alebo prírodovedných predmetov
Kontakty: tel.: 055/727 4411-14,
mail: riaditel@opatovska.sk,
web: www.opatovska.sk

Deň otvorených dverí na Jenisejskej

Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach
pozýva všetkých predškolákov na Deň otvorených dverí.
Bude vo štvrtok 17. marca 2016 od 15:00 do 17:30 hod.
Využite možnosť stretnúť sa s budúcimi učiteľkami prvákov,
pozrieť si priestory školy, zoznámiť sa s jej aktivitami či s ponukou krúžkov, a tiež sa porozprávať s terajšími žiakmi. Na budúcich prváčikov čakajú aj nafukovadlá, maľovanie na tvár, minidisko, malé občerstvenie, drobný darček a ďalší zaujímavý
program. Zo všetkých zúčastnených detí budú traja vylosovaní
a dostanú atraktívne ceny.
Viac sa o škole dozviete na www.zsjenisejska.sk

Naše gymnázium zorganizuje 22. marca s podporou Miestneho úradu MČ Košice - Nad jazerom Veľkonočný volejbalový
turnaj. Súťaž sa uskutoční po 16-krát a zapoja sa do nej dievčatá zo štyroch stredných škôl - z Obchodnej akadémie na Polárnej ulici, Hotelovej akadémie z Južnej
triedy, Gymnázia J. A. Komenského a nášho gymnázia. Už štrnásty rok sa bude bojovať o putovný pohár. Najúspešnejšou
školou je zatiaľ Gymnázium J. A. Komenského so šiestimi prvenstvami. Uvidíme,
kto vyhrá tento rok.
Mgr. Júlia Lukáčová
zástupkyňa riaditeľky
Gymnázia na Opatovskej

Na Košickej korčuľke aj Julka
V
sobotu
a nedeľu 16. a 17.
januára 2016 sa
v Košiciach uskutočnil už 46. ročník
Veľkej ceny Košíc
v
krasokorčuľovaní a 23. ročník
Košickej korčuľky.
Naša mestská časť
podporila túto súťaž, na ktorú prišlo
viac ako 250 talentovaných deti z
celého Slovenska.
Počas dvoch dní
korčuliari od piatich do šestnástich rokov zápolili
o tituly v sedemnástich vekových
kategóriách. Medzi chlapcami a dievčatami, ktorí sa snažili presvedčiť svojimi
výkonmi, nechýbali ani deti z košického Krasocentra. V kategórii deväťročných nádejí za nás súťažila i Julka Schwarczová. Starostka Lenka Kovačevičová ocenila ju, aj víťazku druhej
kategórie.
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Tri školy = jedna adresa Dneperská
SOVY) a ponúkajúcou vyššie odborné pomaturitné štúdium.
Jednou z noviniek, ktorú plánujeme v najbližšom školskom
roku, je v základnej škole otvorenie tzv. full-servisovej triedy
s maximálne 20 budúcimi prváčikmi. Predpokladané mesačné
školné v tejto triede spolu s viacerými benefitmi: „školský klub,
obedy v školskej jedálni, mimoškolské aktivity, prípravu na vyučovanie na ďalší deň, zošity, pomôcky na výtvarnú výchovu,
pracovné zošity na cudzí jazyk, od 2. ročníka vlastný tablet využívaný nielen na hodinách Informatiky, ale aj vo výučbe ostatných predmetov...“, bude cca 95 eur počas 10 mesiacov školského vyučovania.
Tri školy – jedna adresa. Stačí si len vybrať. Máte doma budúceho prváčika, stredoškoláka či maturanta? Tak práve Dneperská č. 1 by mohla byť tou správnou adresou. Adresou, kde
už vyše 20 rokov sídli súkromné osemročné gymnázium spolu
so svojím „tínedžerským“ súrodencom - súkromnou základnou školou a štvorročným „benjamínkom“ - súkromnou strednou odbornou školou (známou skôr pod názvom IT Akadémia

Ak máte záujem o detailnejšie informácie o možnostiach
štúdia v niektorej zo škôl, navštívte nás počas „Dní otvorených dverí“. Budú v dňoch 9. 3. 2016 a 5. 4. 2016. Čas trvania
a program jednotlivých dní nájdete na našej stránke www.dneperska.sk Prípadne nás kontaktujte telefonicky 0905 654 490,
0907 999 823 či prostredníctvom mailu dneperska@dneperska.
sk. A ak chcete mať prehľad o dianí u nás priamo na dosah, sledujte nás na : facebook.com/dneperska.

Prípravka pre budúcich piatakov
Okrem otvorenia tzv. full – servisovej
triedy sme sa v základnej škole rozhodli
zareagovať aj na trend Keď dáš dieťaťu
počítač, „nakŕmiš“ ho na deň, ale ak ho
naučíš počítaču „rozumieť“, dáš mu potravu na celý život.“ V najbližšom školskom
roku plánujeme otvoriť tzv. IT prípravku
pre budúcich piatakov. Ide o nový školský vzdelávací program so zameraním
na informačné technológie. Jeho cieľom
bude účelné prepojenie informačno-komunikačných technológií s tradičnými
prostriedkami výučby v jednotlivých
predmetoch aj obohatenie predmetu Informatika o základy programovania. Popri
práci s počítačom alebo tabletom si žiaci
budú, primerane svojmu veku, osvojovať
základy programovania. Nechceme z každého žiaka urobiť programátora. Chceme
ho motivovať, aby myslel. Programovanie
totiž žiakom umožní pochopiť ako riešia

problémy počítače, a zároveň ich
povedie k tvorivému, logickému
i kritickému mysleniu. Odborným
garantom bude
spoločnosť GlobalLogic Slovakia s. r.
o., ktorá je už u nás
garantom výučby
nášho pomaturitného štúdia v oblasti
softwarových vývojárov známeho ako IT
Akadémia SOVY. Žiaci IT prípravky budú
mať k dispozícii aj špeciálne laboratórium
pre vývojárov na úrovni základnej školy,
kde bude okrem informatiky aj výučba
anglického jazyka. Po ukončení piateho
ročníka a úspešnom absolvovaní prijímacích pohovorov budú môcť žiaci pokračovať v štúdiu programovania a informatiky

Polárka detskej onkológii

na našom osemročnom gymnáziu. A potom zúročiť získané vedomosti pri štúdiu
na vysokých školách alebo na pomaturitnom štúdiu na našej IT Akadémii softvérového vývoja.
Kontakty: www.dneperska.sk,
0905 654 490
facebook.com/dneperska
Ing. Zuzana Madarová

Predvianočná nálada v Obchodnej akadémii na Polárnej
ulici vyústila 21. decembra minulého roku do podujatia Vianoce
na Polárke. Svoju kreativitu prejavili žiaci a učitelia pri tvorbe vianočných pohľadníc, ozdôb a darčekových tašiek. Školou sa šírila
vôňa vlastnoručne upečených a ozdobených perníkov, riaditeľského punču, gulášu a halászlé.
Výťažok z akcie v hodnote 250 eur odovzdala zástupkyňa
školy Mgr. Eva Poláková, koordinátorka Žiackej školskej rady Ing.
Margaréta Laciková a členky Študentskej rady Sarah Hégerová
a Viktória Krajcárová Spoločnosti detskej onkológie pri košickej
Detskej fakultnej nemocnici. Finančný darček prevzala primárka detskej onkológie MUDr. Irina Oravkinová. Nápad pretavený
do reality vyšiel od študentov školy. ktorí chcú z prvotnej myšlienky spraviť peknú tradíciu.
Mgr. Erika Kovalíková
Obchodná akadémia na Polárnej ul.
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Školy
Základná škola na Bukoveckej ulici
Pestrý týždeň
Odštartovali sme ho netradične v piatok - Dňom športu. Už o 9. hodine k nám
zavítali deti z Materskej školy na Azovskej ulici. Naše učiteľky telesnej výchovy
spolu so šiestakmi pripravili pre ne testy
na overenie telesnej zdatnosti v rôznych
disciplínach. V telocvični bolo naozaj
veselo. Škôlkari behali okolo kužeľov,
podliezali farebné tyče, skákali do diaľky, hádzali loptou a overovali si svoju
ohybnosť aj výdrž. Študentky Súkromnej
strednej odbornej školy Delfín si s nimi
na záver zahrali ešte pohybové hry spojené so spevom.

poster nafotený akoby priamo z nášho
„Jazera“.
Súčasťou Pestrého týždňa boli aj Deň
v maskách, košeliach a sukniach, Deň finančnej gramotnosti, Deň vyučovania
v cudzích jazykoch a Deň spoločenských
hier. A tiež putovná výstava Slovenský ornament majstra Kostelníčka. V nekaždodennom týždni pred prázdninami si tak
žiaci užívali učenie aj zábavu.

O 11. hodine divadelná sála doslova
praskala vo švíkoch. Takmer 180 žiakov
sa tešilo na mnohonásobného majstra
sveta v karate a v bojových umeniach –
Romana Voláka. Skromný držiteľ takmer
stovky medailí predviedol svoje umenie.
Všetkých očaril najmä vystúpením s japonským mečom katana. Porozprával aj
o zdravom spôsobe stravovania a života,
o význame pohybu a športu proti obezite. Na záver nasledovala nekonečná autogramiáda a fotenie. V rozhovore s bývalými učiteľkami aj školníkom si zaspomínal
na roky 1983-1991, kedy ako žiak navštevoval našu školu. Daroval nám velikánsky

Slovenský ornament majstra Kostelníčka v našej škole
Kurátorka výstavy, lektorka Súkromného etnografického
múzea HUMNO a členka Záujmového odboru regionalistiky
Matice slovenskej PhDr. Gabriela Čiasnohová ráno žiakom našej školy priblížila život a tvorbu najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu, majstra Kostelníčka (občianskym menom
Štefan Leonard Kostelničák). V tvorivých dielňach sa potom
zoznámili s druhmi a tvorbou slovenského ornamentu. Predstavila a stručne hovorila tiež o múzeu Humno i činnosti ZOR
Matice slovenskej. Prítomným popísala aj historické udalosti
z dejín Slovenska, ktoré sa odrazili v tvorbe umelca. Predseda
Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej (ZOR MS),
Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD. na základe aktivity žiakov a úrovne vytvorených prác vyslovil očakávanie, že sa viacerí naši žiaci
zapoja do 6. ročníka výtvarnej súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov Kolorit slovenského ornamentu. Je určená najmä žiakom a študentom košických škôl. V predchádzajúcich ročníkoch
už viacerí žiaci aj pedagógovia dosiahli pekné ocenenie. Zmienil
sa aj o zájazde Po stopách Š. L. Kostelničáka do rodiska umelca,
ktorý je naplánovaný na september.

15 obrazov vkusne nainštalovali za mojej asistencie RNDr. Veronika Műllerová spolu s Mgr. Máriou Korpášovou. Putovná výstava trvá v priestoroch školy do konca februára 2016.
PaedDr. Zuzana Zajacová
riaditeľka školy

Vernisáž výstavy bola pripravená pre žiakov školy, ich rodičov i pozvaných hostí z mesta a jazerskej mestskej časti. Výstavu

Jazerčan 01 / 2016

15

S novým rokom spoločným krokom
Aj tak by sa dalo nazvať stretnutie
starostky a oddelenia kultúry miestneho úradu s riaditeľmi materských, základných a stredných škôl, ostatných
školských zariadení a organizácií – občianskych združení, tanečných klubov,
detského domova a všetkého dobrého,
čo na Jazere máme. Starostka im poďa-

na stretnutí informovali o tom, čo chcú
počas roka v našej mestskej časti zorganizovať. Niektoré z akcií budú mať nielen
miestny, ale celomestský, celoslovenský
či dokonca medzinárodný charakter.
V rámci diskusie, aby sa ešte zlepšila
vzájomná informovanosť o podujatiach
v našej mestskej časti, sa dohodli a na we-

KALENDÁR
PODUJATÍ
NA ROK 2016
MAREC
• 11. 3. – MDŽ
• 16. 3. – Deň učiteľov

APRÍL
• 6. 4. – Jazerská kvapka
krvi – mobilný odber krvi,
športová olympiáda pre školy
a minikurz prvej pomoci
• 15. 4. – Talent show

MÁJ

kovala za spoluprácu i hodnotné vystúpenia, ktorými v minulom roku zvýšili
úroveň podujatí mestskej časti.

bovej stránke je už vytvorená samostatná ikonka pre všetky školy a organizácie,
kde budú pozvánky na ich akcie. Link je:
kultura.jazerokosice.sk/?page_id=1910.

Po krátkej retrospektíve podujatí, na ktorých mestskej časti pomáhali
s programom, prišla na rad súčasnosť
a to, čo všetko chce oddelenie kultúry
v tomto roku pripraviť. Program je bohatý, a pritom ešte nie je konečný, pretože do jeho skladby prispejú aj komisie
miestneho zastupiteľstva. A tiež viaceré
školy a organizácie, ktorých zástupcovia

Na spoločnom stretnutie tiež odznela
informácia o tom, že na stránke EMŠ Košice treba zaregistrovať každé športovisko,
ktoré je určené pre športové aktivity občanov. Týka sa to aj ihrísk a športovísk v areáloch ich zariadení. Do konca februára majú
preto poslať podklady o športovisku a dve
fotky, aby sa aj ich zariadenie mohlo zaregistrovať na www.emskosice.sk.

• 30. 4. - 8. 5. – Dni Mesta
Košice
• 6. 5. – Rozprávkové Jazero
• 6. 5. – Košické Benátky
(u nás na jazere)
• 7. 5. – Otvorenie sezóny
na Trixene (popoludní)
• 8. 5. – Košický guláš
• 20. 5. – Deň Jazerčanov
• 29. 5. – MDD

JÚL
• 11.- 15. 7. – Prímestský
tábor Jazeráčik

AUGUST
• 22. - 26. 8. – Prímestský
tábor Jazeráčik

SEPTEMBER
• Ázijský deň
• 5.- 11. 9. – Jazerský
športový týždeň

OKTÓBER
• 20. - 21. 10. – Mesiac
úcty k starším

NOVEMBER
• 5. 11. – Halloween na ľade

DECEMBER
• 9. 12. – Kúzelné Jazero
• 14. - 16. 12. – Jazerské Vianoce

Ponuka bohatá, určite
si každý niečo vyberie.
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Pustili sa do poznávania svojich koreňov
Poznáte svojich predkov? Viete, kto
boli vaši prapraprarodičia? Ako žili? Čomu
sa venovali? Čo ich živilo?
Otázok veľa, odpovedi u väčšiny
z nás pomenej. Viac sa venovať rozvoju
miestnej a regionálnej kultúry so zameraním na sondovanie vzťahov v rodinách
i v regióne je cieľ výchovno-osvetových
stretnutí Vlákno – Kronika mojej rodiny.
Pustilo sa do nich 20 žien z našej mestskej časti, väčšinou z Denného centra seniorov a členiek ZO Únie žien Slovenska
(ÚŽS) Košice - Nad jazerom. Pod vedením
Kláry Sadovej ako autorky projektu a jednej zo štyroch lektorov študujú staré výtlačky novín, navštevujú príbuzných, aby

sa od nich tiež čosi dozvedeli, sondujú
po archívoch Košíc i v obciach, kde sa narodili a kde by mohli byť nejaké zmienky
o ich predkoch. Písané slovo i fotografie
ukladajú do obalov, ktoré by mali obsahovať informácie minimálne o troch generáciách ich predkov a samé si ich dekorujú. Rozdelené budú do viacerých oblastí
– Možnosti odpočinku pre rodinu v Košiciach v 20-tych rokoch minulého storočia,
Vzdelávanie v Košiciach v 20-tych rokoch
minulého storočia, Odievanie, Gastronómia, Významné udalosti v mojej rodine.
V rámci projektu sa už seniorky dozvedeli veľa zaujímavého a takého, o čom
ani netušili. Napríklad to vyzerá tak, že
jedna z nich je
v x-tom kolene
rodinou so známym
maliarom
Martinom
Benkom, dve pátrajú
po
šľachtickom
pôvode,
ďalšia
zemianskom, inej
sa podarilo zohnať
fotografiu
z roku 1899 a nebola zo Slovenska

Zdravotné okienko
Ananás
Počas zimných mesiacov nám prísun
zdravých látok zabezpečuje hlavne tropické ovocie. Ideálnym je ananás. Po obsahovej stránke mu nechýba takmer nič
- má vitamíny, minerály, kvalitné cukry,
vlákninu. Medzi darcami enzýmov je jednotkou. Proteolytický enzým bromelain
pomáha pri tráviacich problémoch ako sú
pálenie záhy, plynatosť, zápcha, hnačky,
vracanie. Zabraňuje prílišnému zhlukovaniu krvných
zohráva
ý doštičiek, a preto
p
úlohu v prevenvýznamnú úloh
cii trombózy. Prečisťuje
rozpúšťa cievne
cievy, rozp
usadeniny.
u
„Enzýmy
ukryté
v ananáse
sú pri prevencii srdcového
infarktu účinin
nejšie
ako
ne

niektoré lieky“ - myslí si Dr. Hans Nieper.
Ananás by mal určite patriť do výživy ľudí
ohrozených srdcovým infarktom, aj v rekonvalescencii.
Hovorí sa, že choroby sú dôsledkami
našich nesprávnych stravovacích návykov. O močových kameňoch to platí doslovne. Patria medzi choroby, ktoré vznikajú z drobných kryštálikov tvoriacich
sa v obličkách. Muži ich mávajú štyrikrát
častejšie. Tri štvrtiny kameňov sú z kalciumoxalátu. Zvýšenie príjmu vody je prvoradá vec pri liečení i prevencii močových
kameňov. Kto pije vodu zvyšuje objem
moču a znižuje koncentráciu látok v ňom.
Ideálne je vypiť okolo 2,5 litra vody s vyšším obsahom magnézia a kalcia a nižším
obsahom sodíka. Žiaduca je aj redukcia
potravín s vysokým obsahom kyseliny šťaveľovej. Medzi typické „oxalátové
bomby“ patria: káva, čokoláda, fazuľa,
špenát, čierny čaj. Lekári upozorňujú
pacientov, aby jedli menej mäsa, údenín

A to nie je koniec, pretože projekt trvá
do marca tohto roku. Každé vytvorené
dielo bude originálom a kroniky po marci vonkoncom nemusia byť ukončenou
prácou o rodinách senioriek. Ďalšie pokolenia v nich môžu pokračovať. Tento
pilotný projekt únie žien podaný predsedníčkou a Jazerčankou Ing. Boženou
Géciovou finančnou dotáciou podporili
poslanci nášho miestneho zastupiteľstva.
Aj oni fandia „pátračkám“ pri zisťovaní
minulosti a spoznávaní ich koreňov.
a vnútorností. Strava, ktorá je chudobná na pyridoxín (vitamín B6) je ideálna
pre vznik močových kameňov. Medzi potraviny, ktoré obsahujú veľa pyridoxínu
a málo kyseliny šťaveľovej patria ananás,
figy, karfiol, cesnak, kyslá kapusta, zelený
šalát a celozrnné pečivo. Ananás je zásadotvorným ovocím, ktoré má význam
pri všetkých ochoreniach z prekyslenia.
Prekyslené telo je továrňou na ochorenia.
Cukrovka, reumatické a srdcové ochorenia, obezita, rakovina... všetky tieto stavy
majú svoj začiatok v prekyslenom organizme. Najlepšou protilátkou na takýto
chorobný stav tela je ovocie. „V čerstvo
vylisovaných šťavách je ukryté neuveriteľné množstvo liečivých látok, ktoré
nádorové ochorenia neznášajú. Vytrvalým pitím získate úžasnú energiu, ktorú
vaše telo tak veľmi potrebuje.“ „Nejde iba
o to, zostarnúť za každú cenu, ide to, žiť
aj vo vyššom veku kvalitatívne hodnotný
život“ - radí Dr. Taussing, ktorý sa venuje
výskumu vplyvu bromelainu na telesný
organizmus. Ananás je perfektné ovocie! Každý, kto po ňom siahne, robí veľa
pre svoje telesné zdravie.
MUDr. Michal Slivka
predseda sociálno-zdravotnej komisie
poslanec miestneho zastupiteľstva
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Jazerské Vianoce
Čertice sa snažili, ale Mikuláš
i tak prišiel
Čertice Dudu a Bubu sa snažili o to, aby sa Mikuláš medzi
deti nedostal. Ich pikle ale nevyšli, Mikuláš medzi deti do Kultúrneho strediska Jazero prišiel. A tak sa s dlhým nosom pobrali
preč...

Deti za nimi neplakali, sledovali a aj sa zapojili do hudobno – zábavného programu, ktorý pre ne pripravilo Divadlo Haliganda. K tomu súťaže, prednes básničiek, vystúpenia nájdených
speváčikov a radosť z cien a balíčkov, to všetko patrilo k príjemnému stretnutiu detí našej mestskej časti s Mikulášom. Špeciálnou cenou k pohode prispelo interiérové detské ihrisko Yamo,
ktoré deti obdarovalo vstupenkou na bezplatnú dvojhodinovú
návštevu.

Na Košických Rozprávkových Vianociach vystupovali aj Jazerčania
Mesto Košice každý rok organizuje pri Immaculate celomestskú oslavu blížiacich sa Vianoc. Tie vlaňajšie sa niesli
pod názvom Košické Rozprávkové Vianoce. Do sviatočnej zmesi
programu sme v pondelok (14. decembra) prispeli aj my. Vplietli
sme do nej vystúpenia mlade z materských, základných i stredných škôl, tanečné súbory Unostar, Gmini, G6, Art Street Crew
a spevácky súbor Jazerčan. Spolu sa na takmer dvojhodinovom
programe podieľalo viac ako 240 účinkujúcich.
K jazerskému podvečeru pri rozsvietenom stromčeku
prispeli aj viacerí naši poslanci, ktorí spolu so starostkou čapovali primátorský punč. Obyvatelia mesta i našej mestskej časti,
ktorých tam bolo naozaj veľa, ho kupovali. Spolu sme tak okrem
výbornej atmosféry podporili aj charitatívny rozmer Vianoc, keďže výťažok z primátorského punču sa každý rok delí medzi organizácie najmä tretieho sektoru.
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Jazerské Vianoce potešili

Ani sme si poriadne nestihli vydýchnuť z náročného, ale
úspešného podvečera v centre mesta, kde sme vystúpili s bohatým programom v rámci Košických Rozprávkových Vianoc, a za-

čal sa ďalší kolotoč – naše Jazerské Vianoce. Patrili k nim stánky
s predajcami rôznych vecí s vianočnou tematikou, hlavne však
každý zo štyroch podvečerov s inak ladeným kultúrnym programom. Čapoval sa aj starostovský punč.

sa potom prihovorila starostka Lenka Kovačevičová,
ktorá mala hneď
niekoľko dôvodov
na radosť. Okrem
iného si pripomenula presne rok,
čo sa ujala starostovskej
funkcie.
Divákov vo svojom
mene a v mene
primátora pozdravila tiež viceprimátorka a jazerská poslankyňa
Renáta Lenártová a zdravicu pripojil aj zástupca starostky Bernard Berberich. V trojici potom sfúkli sviečku na narodeninovej
torte venovanej spomínanému ročnému pôsobeniu starostky
a poslancov. Po ich pozdravoch sa na javisku začal program
pod názvom Ako to bývalo kedysi na Vianoce – staré zvyky a tradície. Starostka s poslancami po celý podvečer ponúkala punč.
V stredu, v druhý deň, bol program pod názvom Vianoce ako

u babičky. Ladením potešil hlavne seniorov. Štvrtok bol venovaný mladi. A piatok hlavne detičkám, medzi ktoré prišiel Mikuláš
a za básničku či pesničku ich obdaroval balíkom sladkostí. Radosť a rozžiarené detské očká bolo vidieť na každom kroku.
Na naše sídlisko došiel aj primátor Richard Raši, ktorý, keďže naša mestská časť podporila mestské oslavy Vianoc, cítil, že
sa patrí to oplatiť. Spolu so starostkou ponúkal punč a podával
kapustnicu.

Prvý podvečer na Spišskom námestí otvorili známe filmové postavy Perinbaba a Zubatá, ktoré sa pri potulkách svetom
zastavili aj u nás. Chceli tu nájsť zlé detí. Také však na našom
sídlisku nebývajú.
Všetky sú dobré,
rodičov počúvajú,
úlohy si píšu a aj
zúbky si pravidelne umývajú. Perinbaba a Zubatá
sklamané
odišli
preč.

Program Jazerských Vianoc bol bohatý a hoci nám počasie
nie celkom prialo, pretože bola zima a fúkal košický „vánok“,
predvianočná oslava sa podľa nás stopercentne vydarila. Vďaka
za to patrí všetkým, hlavne účinkujúcim, ktorí sa nedali ničím
odradiť a pomohli vytvoriť prekrásnu, priam rodinnú atmosféru. Veríme, že v decembri sa na Spišskom námestí opäť všetci
stretneme.

Návštevníkom
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Mažoretky, ihriská i prvé bábätko

Do bežného programu starostky patria okrem riadenia chodu úradu
stretnutia s občanmi, ktorí potrebujú
pomoc. Priestor si pravidelne necháva
i na stretnutia s predstaviteľmi cirkví pôsobiacimi v našej mestskej časti ThLic.

Petrom Kentošom z Farnosti sv. Košických mučeníkov a Vladimírom Vargom
z Farnosti Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. A tiež s učiteľmi škôl a zástupcami
organizácií a združení, ktoré v rôznych
oblastiach vyvíjajú aktívnu kultúrnu
a spoločenskú činnosť. K takým patria
aj Jazerské mažoretky, o ktorých chýr už
dávno prekročil hranice sídliska. Na prahu nového roku ich starostka navštívila, aby ocenila ich prínos pri propagácii
mestskej časti aj pri vytváraní obrazu, že
vek vôbec nemusí byť v aktivite seniorov
rozhodujúci. Stačí elán a túžba prekonať
samú seba a všetko sa dá...

trávy, likvidácii buriny a výsadbe novej
zelene.
K milým momentom v pracovnom
živote starostky patrilo stretnutie s mladou rodinkou, ktorá sa 3. januára rozrástla o dcérku Adrianku. Aďka je prvým
jazerským bábätkom roku 2016. Rodičia
mama Ivana a otec Peter ju pyšne ukázali svetu. Ako pamiatku na stretnutie si
domov odniesli zopár pre novorodenca
potrebných vecí.

Prednedávnom sa starostka stretla
tiež so zástupcami Správy mestskej zelene, ktorá má na starosti starostlivosť
o zeleň i detské ihriská. Mestská časť
vlani vypracovala komplexnú analýzu
stavu detských ihrísk vrátane fotografickej dokumentácie. Na jej základe sa
bude hľadať spoločné riešenie pri údržbe
a opravách týchto miest hier malých Jazerčanov. K najväčším úlohám v tomto
roku patrí revitalizácia detského ihriska
na Bukoveckej ulici. Hovorili aj o kosení

NAJCERSTVEJSIE MÄSO V KOSICIACH

BEZALERGÉNOVÉ MÄSOVÉ VÝROBKY
Â
Potraviny KLAS - Uralská 3, Kosice
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rekonštrukcie bytov,
domov

solárne kolektory,
tepelné čerpadlá

montáž kotlov Viessmann,
Immergas, Protherm...

voda, kúrenie, kanalizácia,
stavebná činnosť
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Otvorené denne od 7.00 do 21.00 hod.

Akcia platí od 1. 2. 2016
do 29. 2. 2016
alebo do vypredania zásob.

zľava

4,79
€
- 21%

KÁVA MLETÁ EXTRA ŠPECIÁL
500g POPRAD

OC VAŽEC
Važecká 8,, 040 12 Košice

TIP na FEBRUÁR

OC BUKOVECKÁ
Bukovecká 4,, 040 12 Košice

2x na sídlisku Nad Jazerom

Supermarket
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