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

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

Jazerčan

Pred mesiacom sa podľa kalendára začala jeseň. Lístie padá zo stromov, hladina jazera pokojne oddychuje, príroda sa 
chystá na zimu. Meteorológovia predpovedajú, že bude silná, mrazivá. Leto sme mali pekné, slnečné, občas až veľmi 
dusné, tak uvidíme, čo nám aj v skutočnosti zima prinesie. Okrem mrazov a snehu to určite budú i pekné chvíle. Mikuláš, 
Vianoce, zimné prázdniny, lyžovačka, sánkovačka, stretnutia s blízkymi. 

Každé obdobie roka má svoje čaro. Aj to jesenné, ktoré je teraz. Hoci je občas pochmúrne, melancholické, daždivé, 
býva i krásne a farebné...

Čaro jesene
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Viac ako stovka seniorov navštívila našu mestskú časť 

Potulka sa páčila a trochu aj závideli...

Seniori zo Šace, Sídliska Ťahanovce, Starého Mesta i  ďalších 
mestských častí si u nás dali začiatkom júna rande. V rámci pro-
jektu, ktorý je zameraný na výmenné návštevy venované spo-
znávaniu sa, tentokrát totiž vyšiel rad na Jazero. Potulka viac ako 
stovky seniorov, ku ktorým sa na celé predpoludnie pridala i vi-
ceprimátorka a Jazerčanka Renáta Lenártová, sa začala v Kultúr-
nom stredisku Jazero. Starostka predstavila mestskú časť, jej his-
tóriu, súčasnosť i to, čo by malo pribudnúť v blízkej budúcnosti. 
Po kultúrnom programe, ktorým ich pozdravili Jazerské mažo-
retky a spevokol Jazerčan, sa vybrali na prechádzku po mestskej 
časti. Začali návštevou farnosti sv. Košických mučeníkov, kde ich 
čakal a venoval sa im pán farár ThLic. Peter Kentoš. Po ceste späť 
k rekreačnej lokalite sa zastavili v lesoparku a obdivovali fi tnes 
v prírode, workoutové ihrisko i ľudí, ktorí na zariadeniach cvičili. 
Odtiaľ zamierili do Vodnolyžiarskeho strediska Trixen. Alexander 
Vaško ml., ktorý je majstrom Európy i sveta vo vodnom lyžovaní, 
im porozprával čosi o sebe, a potom ukázal ako ho lyže na vode 
poslúchajú. Záverečnou bodkou za potulkou po mestskej časti 
bol kultúrny program. Spevom, tancom i hrou na hudobné ná-
stroje sa seniorom - hosťom predstavila jazerská mladá generá-
cia zo základných a umeleckej školy. 

U seniorov veľmi bodovala „telocvičňa“ v prírode.
Tiež by niečo také chceli mať.

„Zariadenia na cvičenie v prírode, to je niečo, čo by sme ur-
čite aj u nás privítali. Žiaľ, realitou sa to asi nestane,“ poťažkala 
si predsedníčka Klubu seniorov zo Sídliska Ťahanovce Mária Bo-
rovská. „Radi by sme nápad odkukali, lebo aj u nás by seniori ur-
čite chceli cvičiť, a dokonca to u vás majú zadarmo, no... Výborný 
bol aj kultúrny program. Nikde inde, kde som bola, taký nebol. 
S celou návštevou som veľmi spokojná.“ Súhlasne kývala hlavou 

i ďalšia Ťahanovčanka Helena Olexová. Všetko, čo na Jazere vi-
dela a zažila, sa jej veľmi páčilo.

So všetkým boli spokojné, ale najviac „zabodovala“ možnosť 
cvičenia v prírode, aj medzi dôchodcami zo Šace. „Chceli by sme 
to mať, ale kvôli niektorým občanom asi by to nemalo dlhú ži-
votnosť,“ zvažovala realitu predsedníčka Denného centra z tejto 
mestskej časti Eva Beneová. „Aj tak sa možno skúsim porozprá-
vať s naším starostom, lebo pohyb je pre nás, vekovo starších, 
veľmi dôležitý, a možno by tieto zariadenia využívali aj mladší 
obyvatelia.

Niektorým chýbajú vlastné
a dôstojné priestory na činnosť.

„Hoci je teplo, na potulku na Jazero sa mi aj s ďalšími senior-
mi chcelo prísť, pretože sa priznávam, že okrem kostola sídlisko 
nepoznám. A mala by som, veď som Košičanka. Všetko, čo som 
od návštevy očakávala, sa splnilo. Len je mi ľúto, že u nás, na Se-
vere, sa asi nepodarí nič od vás odkukať. Aspoň keby sme mali 
vlastné a prijateľne veľké priestory,“ smutná bola predsedníčka 
severského Denného centra Magdaléna Harčáriková.

Vážili si, že po celý čas
s nimi chodila jazerská starostka.

Ani jediné zlé slovo či negatívum z potulky po našom sídlisku 
neodznelo ani od senioriek z Denného centra zo Starého Mes-
ta. Boli plné očakávania, ale to, čo videli, ho prekonalo. „Zvlášť 
sa nám, a  to musíme podčiarknuť, páčilo, že po celý čas bola 
s nami pani starostka. I keď má určite tiež veľa práce, úctu, ktorú 
nám takto prejavila, si vážime a  závidíme vám ju. Rovnako by 
sme od vás k nám preniesli aj toto prostredie pri jazere, kde je 
veľa možností na relax i športovanie. Všetko u vás bolo perfekt-
né,“ zhodli sa predsedníčka Denného centra Mária Küchelová 
a členka centra Erika Priščáková. Dokonca už dohodli, že by sa 
ich a naše jazerské centrum mohli stretnúť vo fi tnesku v prírode 
na priateľskom športovom zápolení. 

I keď slová seniorov na našu adresu možno vyznievajú, že nás 
snáď prehnane chvália, podľa predsedu Rady seniorov mesta 
Košice JUDr. Jána Cabana, sú na mieste. Mestská časť vyzdvihla 
latku náročnosti pri zorganizovaní potulky vysoko a  iné mest-
ské časti budú vraj mať čo robiť, ak ju chcú prekonať. Nejeden 
senior tiež priznal, že sídlisko vôbec nepoznal. Aj preto sú vďač-
ní, že projekt potuliek existuje. Dáva im priestor aj takto spo-
znávať Košice, činnosť denných centier i jeden druhého. A tiež, 
že od každého môžu niečo dobré odkukať a skúsiť to preniesť 
do života vo svojom centre. 
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prichádzame s tretím tohtoročným vydaním obľúbeného ob-
časníka Jazerčan v čase, kedy príroda už dávno dala bodku za le-
tom a ponúka čaro pestrofarebnej jesene. 

Aj v tomto čísle prinášame informácie, čím žila mestská časť 
počas leta, čo sa nám podarilo zrealizovať, čo nás ešte čaká 
do konca roka i na čom aktuálne pracujeme. 

Čaro jesene si môžete vychutnávať aj počas jesenných pre-
chádzok v lesoparku mestskej časti, ktorý sa nám len pred pár 
dňami podarilo rozsvietiť a splniť tak takmer sídliskový sen 
mnohých Jazerčanov. Rozsvietili sme aj chodník popri hrádzi 
pri splave. Večerný beh, korčuľovanie či bicyklovanie už budu 
komfortné aj po zotmení a zvýši sa aj bezpečnosť v tejto lokalite. 
Spolu pribudlo 29 svetelných bodov i nové lavičky v lesoparku. 

Počas leta pokračoval proces revitalizácie vody v jazere. 
Pracovne nás navštívil profesor Maršálek so svojím odborným 
tímom. V auguste sme uviedli do prevádzky zrekonštruované 
detské ihrisko na Meteorovej ulici. 

September a október patrili aj údržbe na sídlisku, bežným 
opravám mobiliáru, riešeniu vašich podnetov i čistote, opätov-
ne sme dali do poriadku zastávky električiek, ktoré padli za obeť 
vandalom. V septembri boli osadené nové schody v OC Branisko 
v trakte A. 

Kompletná rekonštrukcia a oprava promenádneho chodní-
ka na Bukoveckej ulici bola úspešne zrealizovaná. Ešte tu budú 
osadené nové lavičky a parkové koše. 

V októbri bola posledná tohtoročná kosba trávy a musíme 
uznať, že prvýkrát po rokoch sme boli s prácou koscov a fi rmou, 
ktorá to zabezpečovala, spokojní. I počet kosieb bol Správou 
mestskej zelene navýšený takmer o 100 %, čo prinieslo želaný 
efekt.

Výsledkom dlhodobého úsilia a vítanou novinkou v mestskej 
časti je výmena všetkých prístreškov na autobusových zastáv-
kach za nové i osadenie prístreškov, ak to technické parametre 
dovoľujú, na miesta, kde predtým chýbali. Aktuálne prebiehajú 
stavebné práce. Celý proces by mal byť ukončený do konca ok-
tóbra. 

Počas uplynulých mesiacov sme pripravili a boli aj hostiteľmi 
viacerých kultúrnych i športových aktivít. Viac o tom sa dočítate 
v čísle. 

Pracujeme ešte na týchto investičných aktivitách mestskej 
časti: do konca roka budú ešte postavené tri uzamykateľné kon-
tajneroviská, dve venčoviská i parkovisko na Levočskej ulici. 

Chcem vám dať do pozornosti, a zároveň vás pozvať na Ko-
šické Rozprávkové Vianoce na Hlavnej ulici v réžii nás, Jazer-
čanov, v piatok 8. 12. 2017 od 17:00 hod. I na naše Jazerské 
Vianoce, ktoré budú na Spišskom námestí pri poliklinike 
od 13. 12. do 15. 12. 2017, s pestrým, zaujímavým programom 
i prekvapením pre najmenších. 

To, čo bude najbližšie, je veľká Prázdninová korčuľovačka 
Jazerčanov v Crow Aréne 28. 10. 2017 od 12:45 h, na ktorú vás 
srdečne pozývame. Bezplatné lístky sú k dispozícii na miestnom 
úrade i v našich kultúrnych strediskách Jazero a Iskra. Čakajú 
nás aj voľby do orgánov samosprávnych krajov vyhlásené na 
4. 11. 2017. Viac k tomu na str. č. 10 – 11. 

Milí Jazerčania, prajem vám pohodové čítanie a príjemné je-
senné dni v kruhu rodiny a blízkych. 

S úctou starostka
Lenka Kovačevičová

Milí Jazerčania, 

Už druhé privítanie malých Jazerčanov v tomto roku

..... je nás zase viac

Alex, Šimon, Peter, Vladimír, Martin, 
Brian, Oliver, Teo, Julian. Z dievčatiek Ade-
la, Nina, Zuzana, Asima, Emília, Natália. 
Sára, Paula, Olívia. Niektoré mená bež-
nejšie, iné s  nádychom exotiky, ale všet-
ky krásne. Sú to mená tridsiatky drobcov, 

ktorí svojím príchodom na svet priniesli 
rodičom neopísateľnú radosť. 

Radosť z  ich príchodu vyslovila v  prí-
hovore na privítaní malých Jazerčanov 
i starostka Lenka Kovačevičová. „Narode-
nie dieťaťa je pre rodičov najcennejším 

obohatením, novým impulzom, spokoj-
nosťou, ktorá sa slovami nedá opísať. Je 
to ale aj zodpovednosť, lebo to bezbran-
né bábätko treba chrániť, starať sa oň, vy-
tvárať mu bezpečný domov a podmienky 
pre spokojné, šťastné detstvo i dospieva-
nie.“ 

V tomto roku to bolo už druhé privíta-
nie malých Jazerčanov a opäť boli chlapci 
v  prevahe. K  milej udalosti krátkym kul-
túrnym programom prispeli detičky z ma-
terských škôl na Galaktickej a  Azovskej 
ulici a  recitátorka zo Súkromnej strednej 
odbornej školy z  Bukoveckej ulice. Rodi-
čia sa podpísali do kroniky mestskej časti, 
ako spomienku dostali pamätný list, dar-
ček, mamky kvietok a všetci sa spoločne 
i vyfotografovali. 

Na obr. likvidácia starej konštrukcie prístrešku
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Čím žije mestská časťČím žije mestská časť
V lesoparku a na hrádzi vďaka 29 lampám tma už nebude strašiť

Ďalšia dobrá vec sa podarila...
Prostredie pri jazere je pekné po celý rok. K atraktívnym ur-

čite patrí lesopark, v ktorom vlani pribudli zariadenia fi tnes 
centra v prírode, workoutové ihrisko a pre najmenších detské 
ihrisko Ježko. Všetky tri minicentrá po celý deň a podľa veku 
navštevujú obyvatelia sídliska i cezpoľní. S príchodom jesene 
sa však stmieva pomaly o tri hodiny skôr ako sme boli zvyknu-
tí v lete. Ísť do tmy? Komu by sa chcelo? Človek nikdy nevie...

V lesoparku je 15 lámp 

Obavy z tmy i niekoho či niečoho, čo by sa mohlo stať, sú od so-
boty, 7. októbra, minulosťou. Tma už nemá šancu kraľovať a naháňať 
strach, lebo popri chodníku v lesoparku pribudlo 15 svetelných bo-
dov. Slávnostne sa rozsvietili pár minút po 18. hodine. Všetci, čo tam 
boli, mali tak šancu porovnať ako vyzeral chodník v tme a aké to je, 
keď prostredie osvetľujú pouličné lampy, ktoré vedú až k mostíku.

Starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová, námestníčka 
primátora Renáta Lenártová a za poslancov Andrea Gajdošová 
a zástupca starostky Bernard Berberich, boli pri tom. Taká udalosť sa 
predsa neodohrá každý deň. „Splnili sa priania Jazerčanov, ktorí radi 
chodia do lesoparku pocvičiť si alebo sa poprechádzať. A pravdaže, 
aj naše, miestneho úradu, čo sme sa spolu s poslancami o rozsviete-
nie parku intenzívne usilovali,“ prihovorila sa prítomným starostka. 
„Jednoduché to kvôli papierovačkám, aj fi nanciám nebolo. Pro-
jekt stál takmer 30 – tisíc eur. Aj technické zvládnutie dalo zabrať. 
Ale,... ale dobrá vec sa podarila.“ 

„Svieti“ aj promenádny chodník

Okrem 15 svetelných bodov v lesoparku je 14 lampami osvetlený 
aj promenádny chodník popri hrádzi. Bicyklisti, korčuliari, športovci, 
aj oni už majú cestu osvetlenú. 

Aké to je, ak si vidia pod nohy, sa mali možnosť presvedčiť i bež-
ci, ktorí sa v spomínanú sobotu podvečer zapojili do Behu zdravia 
a pri zdolávaní spiatočných kilometrov im už na cestu svietili lampy.

„Osvetlenie – to je veľmi dobrý krok. Rada sa chodím do lesopar-
ku prechádzať. Nevedela som o tom, že sa tu chystá montáž lámp, 
preto som milo prekvapená. Už sa s priateľkou nebudeme pri špa-
círovaní báť,“ tešila sa pani Jolana, ktorá patrí k seniorskej skupine 
Jazerčanov.

Okrem osvetlenia, čo je najmä pre starších a mamy s drobcami 
ďalšie plusové prekvapenie, popri chodníku v lesoparku pribudli 
lavičky. Namontovali ich pracovníci oddelenia výstavby a investič-
ných činností miestneho úradu spolu s aktivačnými pracovníkmi. 

Lesopark, pýcha Jazera, sa novými lavičkami i osvetlením stal 
ešte atraktívnejším a lákavejším miestom prechádzok, relaxu 
a športovania pre každého, kto sa tu hoci len na pár chvíľ zastaví. 
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Po 15 rokoch spoločnosť Eltodo Osvet-
lenie, ktorá mala v našom meste na sta-
rosti verejné osvetlenie, s touto činnosťou 
u nás končí. Zatiaľ - do konca roka - sa 
o funkčnosť svetiel bude starať Do-
pravný podnik mesta Košice. Nám, ob-
čanom, je v podstate jedno, kto má 
na starosti bezporuchový chod lámp 
v hociktorom kúte Košíc. Podstatné je, 
aby nikde nebola tma. Pokiaľ sa stane, že 
nejaké blikajúce alebo „slepé“ svetlo na 
lampe verejného osvetlenia zistíte, poru-
chu non stop 24 hodín môžete nahlásiť 
na čísle 055/640 7345. 

* * *
Dopravný podnik mesta Košice na za-

stávku Važecká čo nevidieť osadí auto-

mat na kúpu cestovných lístkov. Splní tak 
žiadosti vás, cestujúcich, i mestskej časti, 
ktorá ich DPMK viackrát tlmočila.

* * *
K požiadavke na predĺženie autobuso-

vej linky č. 19, ktorú mestská časť pred-
ložila, DPMK uviedol, že sa musela vrátiť 
do pôvodného – predvýlukového stavu, 
pretože spojenie s mestom zabezpečujú 
električkové linky č. 3, 7, 9. Súbeh električ-
kovej a autobusovej dopravy je z doprav-
ného, ekonomického a aj ekologického 
hľadiska nevhodný. Autobusová doprava 
je vzhľadom na súbeh s ostatnou auto-
mobilovou dopravou aj extrémne náchyl-
ná na meškanie.

Poruchy verejného osvetlenia opraví DPMK 

Volajte číslo 055/ 640 7345 

Naše sídlisko má už svoje roky a všeličo 
si pamätá. Históriu by určite mohli písať aj 
prvky na detskom ihrisku na Meteorovej 
ulici, kde sa podľa niektorých mám ešte ony 
hrávali, dokonca aj nejedno vnúča na nich 
vyrástlo. Od augusta je to minulosť. Detské 
ihrisko prešlo výraznou revitalizáciou. Pri-

budol nový podklad, pieskovisko i prvky, 
ktoré sú z kvalitného materiálu a bezpeč-
né zodpovedajúce stanoveným predpisom 
a normám.

„Táto časť sídliska ihrisko veľmi po-
trebovala, lebo zub času pôvodné prv-
ky na hranie riadne nahlodal. Som rada, 
že aj poslanci sa s nápadom stotožnili 

a na tento rok v rozpočte projekt opravy 
i fi nancie na ňu schválili. Z výsledku, ktorý sa 
podľa nás vydaril, sa teším,“ spokojná bola 
starostka tesne po odovzdaní ihriska. Na 
malú slávnosť spojenú s prestrihnutí pásky, 
čo bola vážna úloha pre zvedavé detičky, 
prišla i námestníčka primátora Renáta Le-
nártová a viacerí jazerskí poslanci.

Deti majú na Meteorovej vynovené ihrisko

Bol čas dovoleniek a prázdnin, keď sa 
z 20. na 21. augusta bežné leto zmenilo 
na horúce a tragické hodiny a dni. Vojská 
Varšavskej zmluvy prekročili naše hrani-
ce a vstúpili na územie vtedajšieho Čes-
ko-Slovenska, aby nás obsadili a zvrátili 

prebiehajúce demokratizačné reformy. 
Mnohí si tieto udalosti i v našom meste 
dodnes pamätajú a spomínajú aj na deväť 
hrdinov, ktorí sa stali obeťami vojenskej 
okupácie. Ich mená sú na pamätnej tabuli 
umiestnenej na budove na Hlavnej ulici. 
Každý rok sa pri nej koná malá spomien-
ková slávnosť. Kyticu kvetov k pamätnej 
tabuli ako pripomenutie tejto tragédie, 
od ktorej uplynulo 49 rokov, položila 
i naša starostka Lenka Kovačevičová.

Starostka spolu s ďalšími predstaviteľ-
mi mesta vzdala pri pamätníku mjr. Ľudo-
víta Kukorelliho v Mestskom parku úctu 
aj tým, ktorí sa vypuknutím Slovenské-
ho národného povstania (SNP) odvážili 
29. augusta 1944 postaviť proti nemec-
kým okupantom. Hoci nemecké jednotky 
povstaleckú armádu porazili, partizáni 
pokračovali v bojoch až do nášho oslo-

bodenia. SNP sa stalo symbolom jednoty 
a boja slovenského národa proti útlaku 
a krutovláde a zapojili sa do neho nielen 
ľudia so zbraňou v ruke, ale i civilné oby-
vateľstvo, ktoré neraz pod hrozbou smrti 
pomáhalo partizánom. 

Spomienky na augustové udalosti
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Stavajú, opravujú, čistia, upratujú

Oddelenie výstavby a  investičných činností, ktoré je sú-
časťou miestneho úradu, sa zaoberá všetkým, čo sa na síd-
lisku týka plánovania, výstavby, renovácie, čistoty i  malých 
a väčších investícií. Hoci pracovníci majú svoje kancelárie, 
na úradníckych stoličkách nevysedávajú, väčšinou sú v teré-
ne. Výnimkou je pondelok ráno, vtedy je u starostky porada. 
Na nej sa pripraví rámcový program, čo sa počas týždňa bude 
robiť, opravovať, meniť, zlepšovať.

Oddelenie sa ním potom riadi. Pravda, len do chvíle, kým ne-
zazvoní telefón alebo sa v mailovej pošte neobjaví postreh, po-
známka, pripomienka občana, že tam a tam.... Operatíva je rovnako 
dôležitá ako rámcové plánovanie činnosti na papieri. Práve vďaka 
kontaktom s  vami, obyvateľmi sídliska, keďže pracovníci oddele-
nia nemôžu byť všade, získavajú prehľad o  sídlisku a dozvedia sa 
o negatívu, ktoré ste si všimli. „Niekedy, to nepopieram, je to trochu 
kontraproduktívne, pretože niečo by sa dalo vyriešiť aj bez nášho 
oddelenia. Na mysli mám napríklad detské ihriská. Hoci pri každom 
je minimálne jeden smetný kôš na bežný odpad, stane sa, že viac 
papierov a papierikov sa povaľuje okolo ako je ich v koši. Naši pra-
covníci spolu s aktivačnými to síce po sídlisku pozbierajú, ale za ten 
čas mohli opraviť lavičku, detskú preliezačku alebo smetný kôš, na 
ktorých si niekto vybíjal energiu. Vandalizmus na sídlisku žiaľ, po-
známe, “ popisuje situáciu vedúci oddelenia Ing. Milan Derfi ňák.

O drobnom odpade i o nadrozmerných veciach z našich domác-
ností vie toho dosť vedúci referátu čistoty, poriadku, údržby a verej-
noprospešných prác Ing. Ján Vozár. U neho sa sústreďujú vaše kritiky 
a sú dôvodom pomerne častej zmeny pôvodného plánu práce. 
„O tom, že skriňa, sanita alebo „epedy“ k bežným smetiakom nepat-
ria, sa napísalo i nahovorilo viac ako dosť, a predsa ich odvoz mini-
málne raz za týždeň musí naše oddelenie riešiť. Niektorí občania si 
stále nevedia (nechcú?) uvedomiť, že obmedzené možnosti miestne-
ho úradu a  fi rmy Kosit, ktorá odváža odpad, vysoko prekračujú neob-
medzené možnosti vzniku neporiadku.“ Mestská časť má v spolupráci 
s Kositom vypracovaný harmonogram rozmiestnenia kontajnerov na 
nadrozmerný odpad, do ktorých treba dať práve rôzne väčšie nepo-
trebnosti. To by však obyvateľ musel počkať, kým príde čas, aby boli 
na tej – ktorej ulici zložené. Čiže trochu skoordinovať deň veľkého 
domáceho upratovania s pristavením nadrozmerného kontajneru.

Podľa Ing. Vozára na našom sídlisku žijú tri skupiny občanov. Prvá 
sú tí, ktorí poukazujú na neporiadok, no aj sami prispievajú k jeho 
odstráneniu a k udržiavaniu čistoty, takže im patrí pochvala. Druhá 
skupina neporiadok a odpad kritizuje a sťažuje sa, ale za žiadnych 
okolností sama nič pre čistejšie prostredie nespraví. Tretiu skupinu 
tvoria ľudia, ktorým je jedno v akom životnom prostredí žijú. Odde-
lenie začína mať podľa ulíc pomaly prehľad, kde akí ľudia bývajú. 
Niekde si totiž vedia udržať poriadok a inde, napríklad na uliciach 
Tallinská, Stálicová, Ždiarska, Amurská i niektorých ďalších, škoda 
hovoriť... 

Čistota a poriadok sú jedným z okruhov práce oddelenia. Grom 
jeho činnosti sú opravy starého a montáž nového mobiliáru, teda 
vybavenia ako sú smetné koše či lavičky. A tiež investície väčšieho 
charakteru – napríklad výstavba venčovísk pre psov, nových det-
ských ihrísk, parkovísk alebo ako sú fi tnes centrá v lesoparku, ktoré 
už aktívne využívajú mladí i starší obyvatelia.

Práca oddelenia sa riadi plánom investičnej výstavby a rozpoč-
tom, ktoré na začiatku kalendárneho roka poslanci miestneho 
zastupiteľstva schvália a pre miestny úrad sú záväzné. Poslanci sú 
teda tí, ktorí odsúhlasia, čo sa bude realizovať a čo musí ešte počkať. 
Kým sa z plánov niečo urobí, nemálo času sa musí venovať prípra-
ve a podkladom. Nič na sídlisku „nevyrastie“ len tak, samo od seba. 
Oddelenie absolvuje nespočetne rokovaní s kompetentnými inšti-
túciami, fi rmami i stavebníkmi, pripraví fascikel podkladov, plánov, 
vybaví súhlasy, zváži a preráta koľko by to asi mohlo stáť a cez verej-
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né obstarávanie vyberie dodávateľa. Vyhlášky, predpisy, normy sú 
neraz brzdou, aby sa niečo skôr zmenilo, opravilo, postavilo. Stačí 
spomenúť trebárs budovu i územie tzv. bývalého Humalabu. Boli 
vo vlastníctve súkromnej osoby a dlhé roky trvalo, kým sa konečne 
veci pohli správnym smerom a opacha na sídlisku defi nitívne pre-
stala strašiť. 

„Podobných mŕtvych alebo na prvý pohľad budov nikoho je 
v mestskej časti viac,“ uvádza ďalej vedúci oddelenia. „Väčšinou sa 
stali v noci „bývaním“ pre ľudí, ktorí tiež prispievajú k neporiadku 
na sídlisku a cez deň sa potulujú alebo oddychujú v zeleni pozdĺž 
promenádneho chodníka. Ak robia šarapatu a obyčajné upozorne-
nie nezaberie, k slovu musí prísť zákon. Naša spolupráca s jazerskou 
stanicou Mestskej polície i jazerského oddelenia Policajného zboru 
SR je preto namieste a treba povedať, že s oboma je viac ako dobrá.“ 

Oddelenie má počas roka okrem vlastných zamestnancov i po-
mocníkov v podobe aktivačných pracovníkov. Nájdu sa medzi nimi 
pracanti, ktorí nechcú doma len tak nečinne vegetiť. Väčšina však 
vníma svoje zaradenie aktivačného z úradu práce, že sa dostali na 
nútené práce ... Radšej sa zašívajú ako by pomohli pri oprave alebo 
zbieraní odpadkov. Ak ich občania kdesi vidia nečinne posedávať, 
volajú na miestny úrad a poukazujú, že úradníci sa fl ákajú. Logické. 
Obyvateľ nerozlišuje, kto je aktivačný a kto riadny zamestnanec. 

Pracovníci oddelenia výstavby spolupracovali pri čistení vody 
v jazere, na ktoré sa už tretie leto podujal odborník na sinice z Ma-
sarykovej univerzity v  Brne profesor Maršálek. Po zime oddelenie 
zmapovalo všetky chodníky a cesty, čo treba opraviť a zoznam po-
stúpilo mestu Košice, ktoré má väčšinu opráv vo svojej kompeten-
cii. Počas roka niektoré diery „výstavba“ aj sama opravila. Rovnako 
vdýchla život rozbitým lavičkám, smetným košom, detským ihris-
kám,  pieskoviskám. V  lesoparku pribudlo moderné detské ihrisko 
Ježko, na pláži pirátska loď. 

A  to nie je podľa Ing. Derfi ňáka koniec. Zlikvidovali trho-
visko na Bukoveckej ulici, opravené je schodisko v  pavilóne A 

obchodného centra Branisko. V  rekreačnej lokalite pribudlo 
29 moderných lámp, ktoré rozsvietili hrádzu aj lesopark. V  budú-
com roku sa osvetlia Kaspická a  Baltická ulica. Znásobí sa systém 
ochrany verejného priestranstva kamerami. „Pouličná krimina-
lita, pri ktorej na zlobu a  agresivitu zločincov doplatia nevinní, 
motivuje policajné zložky, aj našu mestskú časť, aby sa rozširoval 
a modernizoval kamerový systém. Postupne sa darí pokryť celé síd-
lisko. Hlavne tie miesta, kde sa zgrupuje viacej ľudí alebo problémo-
vé skupiny. Najmodernejšie kamery majú optický dosah niekoľko ki-
lometrov, takže operátor dokáže z výškového domu na Rovníkovej 
ulici monitorovať splav, hať či dokonca územie vedľajšej mestskej 
časti.“ Pri kamerách i pri výstavbe osvetlenia na hrádzi, v  lesopar-
ku aj na Galaktickej ulici patrí podľa vedúceho oddelenia poďako-
vanie všetkým, ktorí mestskej časti umožnili využiť ich pozemky 
na osadenie lám verejného osvetlenia alebo objekty na umiestne-
nie kamier.

Tak ako počas roka, tak aj v decembri, kedy chystáme Jazerské 
Vianoce, budú stavať i likvidovať stánky, dbať o vianočnú výzdobu, 
aj o to, aby všade fungovalo verejné osvetlenie. Oddelenie výstav-
by a investičných činností sa snaží robiť všetko preto, aby sme mali 
pekné, čisté, rôznymi zariadeniami spestrené, a hlavne všade a vo 
všetkom funkčné sídlisko, kde sa cítime spokojne a komfortne. 
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„Dnes si povieme čo sme včera urobili pre svo-
je zdravie. Napríklad či sme cvičili a nezabudli tiež 
siahnuť po ovocí a zelenine. V centre začíname kaž-
dý deň spoločným posedením v komunitnej miest-
nosti, kde si  porozprávame, čo sme deň predtým 
urobili a zažili. Každý tiež spomenie, či okrem seba 
spravil niečo pozitívne aj pre iných. Dobrá vec sa za-
píše do „zážitkového“ zošita. Pochvaly sú dôležité. 

Klientom pomáhajú vnímať, že vedia robiť dobro a zapájať sa do ži-
vota rodiny, a nám zase ukážu, či ideme správnym smerom a blíži-
me sa k prvým úspechom,“ vysvetlila význam ranného rozprávania 
odborná terapeutka Mgr. Monika Rusnáková, PhD. Do zhodnotenia 
predchádzajúceho dňa sa zapájajú všetci. Klienti, rodičia, ktorí prišli, 
aj pracovníci centra, vrátane riaditeľky. Nemajú pred sebou tajnosti, 
každý všetko otvorene povie.

Otvorenosť, komunikatívnosť, 
pochvala = práca s klientmi 

Denný stacionár Tvoja šanca pri občianskom združení Tvoja šan-
ca Košice, v ktorom sme po roku existencie na návšteve, je neverej-
ným poskytovateľom sociálnych služieb pre dospelých so zdravot-
ným znevýhodnením od 16 do 50 rokov. Či už je telesné, mentálne, 
duševné, zmyslové, civilizačné i kombinované obmedzenie. Ponúka 
priestor na zmysluplné trávenie voľného času, oddych a načerpanie 
síl pre zvládanie každodennej reality. V rámci odborných činností 
podľa možností a potrieb klientov rozvíja ich schopnosti a zručnos-
ti. Cieľom centra je obohatiť už existujúce záujmové aktivity a rozši-
rovať ich o niektoré inovatívne a menej tradičné formy, vrátane en-
vironmentálnej edukácie. Ráno klient do centra príde a popoludní 
sa vracia domov. Nie je tu teda rodinou „odložený“ nech sa o neho 
iní starajú...

Viktor a Peter, no chce, aby ho volali Pepo, sú dvaja mladí muži, 
ktorých sme v  centre zastihli. Vekovo sú skoro rovnakí, možno 
aj preto sa vzájomne ťahajú. Niečo vie jeden, niečo druhý, a odku-
kávaním si to odovzdávajú a osvojujú. Pepo ale nemal svoj deň. Má 
problémy s kolenom, bolí ho, obmedzuje v pohybe, a bol aj nevy-
spatý. „Neviem ho zatiaľ odučiť od ponocovania pri počítači. Keď 
prešvihne hodinu, kedy by zaspal, potom už snívanie nie a nie prísť,“ 
bonzuje na Pepa otec Miroslav Bernát. „Odkedy chodí do centra, 
prvé pokroky už aj doma vnímame. Začína pomáhať pri drobných 
prácach. Pre iného sú väčšinou samozrejmosťou, no Pepo sa via-
cerým veciam, aj chodu v domácnosti, len učí prispôsobiť,“ dopĺňa 
otec. 

Viktor sa v rámci spomínania dobrých počinov pochválil, že plas-
tovú fľašu nehodil do kríka, ale do kontajneru na plasty. V centre je 
akýmsi správcom, človekom, ktorý dbá o  čistotu a  poriadok. „Za-
metať musím hlavne vonku, lebo mladí tu večer sedia na schodoch 
a ráno je po nich nepekne,“ sťažoval sa na neporiadnych tínedžerov. 
Miluje prepisovať plány, cestovať MHD a recyklovať staré reklamné 
plagáty, ktoré odnáša do zberu. Viktorov otec Štefan Jambrich, kto-
rý je spoluzakladateľom združenia, sa zapája do všetkého, čo pomá-

ha ísť dopredu. „O Viktora nemám obavy, keď sám cestuje po meste 
alebo z Ťahanoviec na Jazero. Je to samostatná jednotka. Doma sa 
rád zapája, hlavne do toho, čo ho špeciálne zaujíma a baví. Rovnako 
ako pán Bernát hovorím, že centrum Viktorovi výrazne pomáha. Ur-
čite by pomohlo aj iným, ak by sem ako oni chodili.“

Sú rodinou, inak to nemôže byť

Po posedení v komunitnej miestnosti nasleduje cvičenie. Chvíľ-
ku cvik predvádza jeden, potom ďalší, každý teda dostal príležitosť 
a priestor na precvičenie. Chod centra sa vo všetkom prispôsobuje 
možnostiam a potrebám klientov. Od septembra v ňom pracuje ako 
sociálna pracovníčka Mgr. Miroslava Mihaľová. „S prácou sa len zo-
znamujem. Prvé dni som sa domov vracala unavená, pretože som 
chcela naraz všetko vedieť. Dnes som v  pohode, spolu s  klientmi 
som „nabehla“ na spoločný režim a je to krása. Hlavne, keď vidieť 
pokroky, ktoré dosahujú. Pre mňa je táto práca i úžasným obohate-
ním, ktoré ma vedie k prehodnocovaniu hodnôt aj vlastného živo-
ta.“ V stacionári spoločne pracujú na pevnom režime dňa. Inak by 
sa mohlo stať, že klienti by boli najradšej v jedálni, útoky na chlad-
ničku majú radi rovnako ako oddychovať na váľandách. Pohodlnosť 
je ešte ich obľúbenou partnerkou, a tej ich treba odnaučiť. Rozprá-
vanie, otvorenosť, cvičenie, tvorivé dielne, muzikoterapia, odbor-
né terapie, spoločné výlety. Plánujú ísť na Kojšovskú hoľu a v zime 
do Vysokých Tatier. Snažia sa robiť všetko tak ako to býva v  rodi-
nách. Alebo ako by aspoň malo byť... 

Denný stacionár, 
komunitná záhrada i ihrisko na pétanque

Klienti centra nenapredujú míľovými skokmi, ale krôčik po krôči-
ku. Viktor je usadenejší, hĺbavejší typ, ktorý sa snaží, nech je všade 
čisto a poriadok. Pepo skončil školu ako grafi k počítačových médií 
a absolvoval i masérsky kurz. V živote by sa vedeli uplatniť, potrebu-
jú však usmernenie. Popri odborných terapiách majú tvorivé dielne, 
záujmové alebo športové aktivity. Od jari budú pestovať zeleninu 
v  komunitnej záhrade, môžu využívať telocvičňu a majú i  ihrisko 
na pétanque, ktoré im pomáha cibriť presnosť, trpezlivosť, posilňu-
je fyzickú silu, pretože gule nie sú najľahšie, vážia 80 deka. Prispieva 
tiež k pohybu a vyvoláva túžbu zabojovať a súťažiť s ostatnými.

„Našou snahou bolo vytvoriť komunitu ľudí, ktorí si budú vzá-
jomne rozumieť, mať k sebe blízko a ochotne sa stretávať aj mimo 
centra. Každý z nás sme tu jedným z polienok, vďaka ktorým spoloč-
ný oheň horí. Program práce v centre, kde sú len dospelí klienti, je 
hlavne pracovno-profesijný zameraný predovšetkým na ich sociálne 
zručnosti a  komunikáciu s okolím. Hoci majú hendikep, máme sna-
hu im pomôcť začleniť sa do bežného života a nájsť to, čo by vedeli 
samostatne zvládnuť. Aj preto sme spolu so Štefanom Jambrichom 
denný stacionár zriadili. Chceli sme vytvoriť miesto, kde budú ľudia 
„na jednej vlnovej dĺžke“ a prevládať ľudskosť, láska, odbornosť, po-
chopenie i snaha vzájomnej si pomáhať“, vyznala sa riaditeľka ob-
čianskeho združenia Tvoja šanca Košice Katarína Hermely.

Po roku na návšteve v dennom stacionári Tvoja šanca Košice 

na Galaktickej ulici

Sú polienkami, vďaka ktorým ich spoločný oheň nezhasne



Jazerčan 03 / 2017 9

Pán Slivka, nedávno ste oslávili pekné životné jubileum. 

Aká bola oslava? Bolo medzi darčekmi to, čo ste si najviac 

priali?

Ak mám úprimne povedať, nemám záľubu vo veľkolepých 
oslavách. Okrúhle narodeniny som strávil v „komornej“ rodinnej 
atmosfére. Som vďačný Pánu Bohu za každý prežitý deň života 
a v tomto duchu som vnímal i toto životné jubileum. 

Považujete sa za šťastného človeka? Čo je podľa vás šťastie, 

v čom spočíva?

Čo je to šťastie? Ja ho chápem ako schopnosť objaviť zmysel 
svojho života, nájsť silu ho naplniť, a pritom si zachovať pokoj 
a duševnú vyrovnanosť. K tomuto cieľu sa snažím každým dňom 
priblížiť. Pri téme šťastie ma zaujal výrok: Šťastie je, keď sa ráno 
veľmi tešíte do práce a večer sa veľmi tešíte domov. Súhlasím 
s ním a stotožňujem sa. Šťastie je, keď máš svoj názor a doká-
žeš za ním stáť. Nedbáš na ľudskú mienku. Nezáleží na tom, kto 
čo o tebe povie, nepotrebuješ na kohokoľvek zapôsobiť. Necítiš 
potrebu dívať sa na seba očami druhých. Veď nie oni vytvárajú 
identitu kohokoľvek. Ak by to tak bolo, potrebovali by sme ich 
potvrdzujúce pohľady, pokyvovania hlavou a slová uznania...

Patríte medzi poslancov, ktorí sa do verejného života zapá-

jajú už niekoľko rokov. Prečo ste sa rozhodli byť poslancom? 

Čo vás k tomu viedlo?

Príležitosť pracovať ako poslanec som prijal ako možnosť po-
slúžiť ľuďom. Ponúknuť svoje schopnosti a talent a urobiť niečo 
pre naše spoločné dobro. 

Myslíte si, že sa vám darí napĺňať ciele, ktoré ste si ako 

poslanec predsavzali?

Na túto otázku si netrúfam odpovedať. Moju činnosť hodno-
tia a zhodnotia ľudia, ktorí mi dali dôveru. Verím, že som ich za-
tiaľ nesklamal.

Ste lekárom, čo je náročné povolanie. Popri práci, rodine 

a povinnostiach poslanca stíhate ešte aj písanie kníh. Aký je 

váš recept na rozdelenie dňa? Dokážete do neho dostať všetko 

vrátane oddychu?

Dvadsaťpäť rokov pracujem ako detský lekár. Hovorí sa, že je 
šťastný človek, ktorému koníček zarába na jeho živobytie. Mne 
práca priniesla vnútorné naplnenie, hoci je zodpovedná a ná-
ročná. S pribúdajúcimi rokmi stále viac cítim potrebu odpočívať. 
Keďže pracujem duševne, oddych je viac menej fyzický. 

Ako teda najlepšie oddychujete? Sú to knihy, výlety alebo 

niečo iné?

Milujem prírodu, zvlášť vysokohorskú turistiku. Každý rok vy-
stúpim vo Vysokých Tatrách na tri – štyri štíty. Dlhé roky som cho-
dieval pravidelne rekreačne behať, mám za sebou odbehnutých 
osem košických polmaratónov. Veľmi rád zbieram huby a lesné 
plody. Písanie je pre mňa tiež forma relaxu. Hlavne v zime doká-
žem celé hodiny tvoriť. V ambulancii človek v priebehu dňa vy-
šetrí množstvo pacientov a na každého má k dispozícii len zopár 
minút. Preto som si pomohol písaním kníh, ktoré dávam ľuďom 
otvoreným môjmu spôsobu liečby. Grécky lekár Hippokrates 
v dávnej minulosti ponúkol nadčasovú radu – nech tvoje jedlo 
je tvojím liekom. V tomto duchu sa snažím pristupovať k liečbe. 
Vo svojich knihách sa venujem otázkam výživy, vlastnému po-
hľadu na zdravie, na správny životný štýl, delím sa so skúsenos-
ťami zo svojej medicínskej praxe. Doteraz som napísal sedem 
kníh o ovocí, zelenine, potravinách a liečivých rastlinách aj o du-
ševnom zdraví. Tá ôsma vyjde v prvej polovici budúceho roka. 

Niektorí muži sú zruční, vedia doma veľa poopravovať. Ako 

je to s vami? Máte telefónny zoznam rôznych opravárov alebo 

sú v ňom čísla na predajne pre domácich majstrov?

Hovorí sa, že more nepreplávaš iba pozeraním sa do vody. 
Fyzická práca je pre zdravie mimoriadne prospešná. To biblické, 
v pote tváre bude jesť svoj chlieb, ukrýva v sebe veľa múdrosti. 
Nie práca totiž unavuje, ale zbytočné reči. Človek sa fyzickou 
prácou zapotí, a takto napomáha vylučovať škodliviny z tela, 
čím posilňuje svoje zdravie. Aj keď dokážem okolo domu čo - to 
urobiť, predsa len si sám nevystačím. Telefónny zoznam domá-
cich majstrov je veruže nevyhnutný. Navyše, mám veľa priateľov, 
ktorí sú v prípade núdze ochotní pomôcť.

Čo sa vám naposledy podarilo opraviť alebo urobiť a ste 

na to pyšný?

Viem uvariť perfektnú zeleninovú polievku. Zväčša ju celú 
aj sám zjem, ale aj tak si myslím, že je perfektná a som na ňu 
hrdý. Dokážem tiež namiešať liečivý bylinkový čaj na každú te-
lesnú ťažkosť. Som milovníkom liečivých rastlín, presvedčil som 
sa, že sa v nich ukrýva úžasná liečivá sila. Takmer všetko si zbie-
ram sám. Doma máme jednu miestnosť zaplnenú papierovými 
taškami s vysušenými bylinkami každého druhu. Pripravujem 
z nich tinktúry, sirupy či liečivé oleje. Počas jesenných sychra-
vých večerov u nás vždy rozvoniava chutný bylinkový čaj. Príďte 
ochutnať...

Ďakujeme za pozvanie. 
Určite sa na dobrý čajík zastavíme.

MUDr. Michal Slivka, predseda sociálno-zdravotnej komisie 

a poslanec miestneho zastupiteľstva    

Miluje prírodu, zbiera liečivé bylinky a píše knihy o zdravom spôsobe života 
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 VOĽBY do orgánov samospr

Predseda NR SR Andrej Danko Rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 
zo dňa 28. júna 2017 vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania 

na sobotu 4. novembra 2017.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 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 A VOLEBNÁ MIESTNOSŤ ÚZEMNÝ OBVOD

1
ZŠ Bukovecká, Košice, Bukovecká 17

Bukovecká 1, 2, 3
Bukovecká 5 – 17 (párne, nepárne)

2
ZŠ Bukovecká, Košice, Bukovecká 17

Baltická 1 – 36 (párne, nepárne)
Čiernomorská 1, 2, 3

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)

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)



Jazerčan 03 / 2017 11

právnych krajov v roku 2017

Oznámenie o čase a mieste konania volieb spolu 

s poučením má byť doručené do poštových schrá-

nok domácností v termíne do 10. 10. 2017. V prí-

pade, že vám oznámenie nebolo doručené do do-

mácnosti (neoznačená poštová schránka), oznámte 

to telefonicky na čísle 302 77 11 resp. mailom 

na sekretariat@jazerokosice.sk. 

Oprávnený volič, ktorý sa zo zdravotných dôvo-

dov nemôže v deň voľby dostaviť do svojej volebnej 

miestnosti, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu 

o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky na te-

lefónnom čísle 302 77 11 v pracovných dňoch v čase 

od 7:30 do 14:30 hod. a v deň volieb v čase 

od 7:00 hod. do 18:00 hod. 

Informácie k voľbám do orgánov samospráv-

nych krajov sú zverejnené na stránke mestskej časti 

www.jazerokosice.sk. 

ČÍSLO VOLEBNÉHO OKRSKU A VOLEBNÁ MIESTNOSŤ ÚZEMNÝ OBVOD

14
OA Polárna, Košice, Polárna 1

Ždiarska 11 – 20 ( párne, nepárne)
Ždiarska 22

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 Sputníková 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

Ilustračné foto
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Brave kids po roku opäť u nás

Tábor bol ako rodina

Plody jesene

Aj toto leto Jazeráčik

Hry, súťaže, tvorivé dielne, výlet

KultúraKultúra

„Po prvýkrát sme u  nás medzinárodný 
detský festival Brave kids pripravili vlani 

a  bolo tu 29 detí z  Izraelu, Iránu, Talianska 
a Poľska. Teraz sa zloženie zmenilo. Privítali 
sme 24 detí z  Ukrajiny, Poľska, Indie a  Bra-
zílie,“ priblížil medzinárodný projekt ume-
lecký riaditeľ jeho slovenskej časti Roman 
Sorger. Takéto stretnutia vedú deti a mládež 
k  tomu, aby, hoci žijú v  rozdielnych pod-
mienkach, strávili spolu dva týždne, našli 
spoločnú reč i nových kamarátov a  naučili 
jeden druhého to, čo sami vedia. Nech už je 
to tanec, spev, umelecké slovo. Z toho, čo sa 
na pobyte naučia, vznikne záverečný poby-
tový program.

Bol v Kultúrnom stredisku Jazero a mlaď 
sa v ňom predstavila v reči toho druhého, 
k tomu pridali tanec i spev. V  hľadisku ich 
vystúpenie sledovali a potleskom odmenili 
tí, u ktorých deti – účastníci projektu - 14 dní 
bývali. Andrea Danihelová s  rodinou mala 
napríklad u  seba trojicu chlapcov Vitora, 
Kriša a Marcosa z Brazílie.

Po pobyte v Košiciach odcestovali na me-
dzinárodný festival do Poľska, kde v závereč-
nom programe vystúpili mladí z 19 krajín. 

Partnerstvo, ktoré funguje medzi našou 
mestskou časťou a XV. obvodom Budapeš-
ti, sa pekne rozvíja. Aj toto leto boli jazerskí 
školáci v medzinárodnom umeleckom tábo-
re. Tentokrát do Maďarska spolu s riaditeľ-
kou PaedDr. Zuzanou Zajacovou odcestova-
la skupinka školáčok zo Základnej školy na 
Bukoveckej ulici. Prišli do medzinárodného 
umeleckého tábora v Bernecebaráti, kde na 
ne čakali tvorivé dielne, spoločné skupinové 
hry, športové programy, kúpalisko, táborák 
i Deň otvorených dverí. 

„Baby“ sa zhodli na tom, že od ubytova-
nia možno čakali čosi viac, ani jedlo nie vždy 
zodpovedalo ich predstavám. Negatíva však 
vynahradil pobyt v prírode, krásne okolie 
a fantastickí ľudia. Či už to boli animátori 
alebo ostatní účastníci tábora. S niektorý-
mi sa dievčatá vedeli dohovoriť anglicky, 
takže si preverili svoje jazykové znalosti, 
s inými pomohli tlmočníci alebo ruky 
a pantomíma. Tábor si dievčatá užívali, cítili 
sa v ňom ako vo veľkej krásnej rodine.

Počas letných prázdnin mestská časť 
zorganizovala dva turnusy prímestského 
tábora Jazeráčik. 

Na táborníkov čakala prechádzka po 
sídlisku a objavovanie miest okolo kto-
rých denne prechádzajú a predsa o nich 
takmer nič nevedia. Zručnosť a fantáziu 

uplatnili v tvorivých dielňach a pohybli-
vosť pri športových hrách v  prírode. Boli 
vo Vodnolyžiarskom areáli Trixen a stretli 
sa aj so štvornohými havkáčmi z  Únie 
vzájomnej pomoci ľudí a psov. Počas ce-
lodenného výletu navštívili hvezdáreň 
v Medzeve, Múzeum kinematografi e rodi-
ny Schusterovej. vodný hámor a kováčsku 
vyhňu i kláštor premonštrátov v  Jasove. 
Stretnúť sme mohli „Jazeráčikov“ aj na 
horolezeckej stene na Výmenníku Važec-
ká alebo pri kreslení na chodník. 

Piaty, posledný deň – to bola predpo-
ludním návšteva miestneho úradu, kde sa 
dozvedeli zaujímavosti o mestskej časti. 
Potom prešli k susedom, do Správy mest-
skej zelene. O svojej práci im porozprávali 

aj mestskí policajti zo stanice Nad jaze-
rom. Deti si mohli vyskúšať nepriestrelné 
vesty, prilbu, putá i sadnúť do policajné-
ho auta. Popoludnie patrilo Talent show a 
záverečnou bodkou oboch turnusov boli 
ceny, darčeky a diplomy, ktoré deti dostali 
za výkony v súťažiach. 

Záhradkári - seniori od jari do jesene veľa 
času trávia vo svojich kráľovstvách. Sadia, 
polievajú, plejú burinu, starajú sa o to, aby 
sa im urodili čo najkrajšie, najzdravšie a 
možno aj najväčšie plody. Tie úplne naj po-
tom každoročne v jeseni prinášajú do Den-
ného centra, kde z nich pripravia niekoľko 
dní trvajúcu výstavku pod názvom Plody je-
sene. Tohtoročný október nebol výnimkou. 
A veruže, bolo čo obdivovať. Na výsledky 
ich záhradkárskeho snaženia, umu i starost-
livosti sa prišla pozrieť aj naša starostka Len-
ka Kovačevičová. 
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Október je časom zberu vlašských orechov. „Ak máte nadvá-
hu, fajčíte, veľmi radi vylihujete v kresle a chrúmete sušienky, 
hrsť orechov päťkrát za týždeň vám zlepší zdravie a zníži riziko 
ochorenia srdca a ciev. A to bez toho, aby ste odložili diaľkový 
ovládač a vstali z pohovky a od televízora,“ vtipkuje dietológ Ste-
ven Pratt. Vlašské orechy kraľujú všetkým druhom orechov. Majú 
silné antioxidačné účinky, obsahujú dôležité omega - 3 mastné 
kyseliny, hodnotnú vlákninu, horčík, meď, kyselinu listovú a vi-
tamín E. 

Vedci z Harvardskej univerzity v 16-ročnej štúdii s 83 000 že-
nami konštatujú, že ženy, ktoré jedli päťkrát týždenne vlašské 
orechy, mali až o 20 % nižšie riziko vzniku cukrovky II. typu ako 
tie, ktoré ich jedli len sporadicky alebo vôbec nie. Orechom sa 
hovorí, že sú potravou pre mozog. Vlašský orech zbavený škrupi-
ny pripomína mozgovú hemisféru. Švajčiarsky lekár Paracelzus 
(1493 - 1541) už pred 500 rokmi pri ochoreniach mozgu odpo-
rúčal konzumovať orechy. V časopise Journal of the American 
Medical Association uvádzajú, že potrava s vysokým obsahom 
vitamínu C a E znižuje riziko vzniku zákernej Alzheimerovej 
choroby. V istej odbornej štúdii sa konštatuje, že vitamín E po-
dávaný počas štyroch rokov, znížil riziko tohto neurologického 
ochorenia až o 70 %. V hlave je mozog. V hlave sú ústa. Nakŕmme 
svoj mozog informáciami o tom, čo vkladať do úst, aby bol mo-
zog v pohode. V období štúdia na vysokej škole som absolvoval 
praktické cvičenia z  neurológie. Vyučujúca lekárka študentov 
poúčala, aby ľuďom s  neurologickým ochorením odporúčali 
zjesť denne tri vlašské orechy. „Čo všetko ľudia nevymyslia“ - 
nechápavo krúti hlavou mladá inžinierka. „Môj otec doma páli 
pálenku zo zelených orechových šupiek. Vyrobený produkt na-
zýva „najlepšia medicína“ a cení si ho ako drahocenný poklad.“ 
Pre vegetariánov môžu byť orechy zdrojom mnohých živín, kto-
ré sa zvyčajne získavajú zo živočíšnej potravy. Ich kombináciou 
so zrnovinami a strukovinami sa dá dosiahnuť vyvážený pomer 
všetkých základných aminokyselín. Vlašské orechy sa odporúča-
jú i ľuďom s nechutenstvom a v rekonvalescencii. Vysoký obsah 
tukov spôsobuje, že orechy podliehajú oxidatívnym procesom, 
ktoré sú príčinou zhorknutia. Preto je najlepšie skladovať ore-

chy na chladnom, tmavom a suchom mieste, v sklenenom alebo 
plastikovom obale. 

Známe príslovie hovorí: „Jedno jablko denne a nepotrebuješ 
doktora.“ Vďaka obsahovému zloženiu by pre orechy mohlo pla-
tiť: „Hrsť orechov denne a nepotrebuješ neurológa a kardiológa.“ 
Objavme znovu liečivú silu orechov! 

MUDr. Michal Slivka 
predseda sociálno-zdravotnej komisie 

poslanec miestneho zastupiteľstva 

PS: Nemeckého profesora Dr. Rudolfa Virchowa  (1821 – 1902) 
navštívil milionár, ktorý trpel fi xnou ideou, že ho v najbližšom 
čase raní mŕtvica. Virchow bol nielen dobrý patológ a anatóm, 
ale aj skvelý diagnostik a na jeho dôkladnú a poctivú prehliadku 
bolo spoľahnutie. Hypochondrickému milionárovi povedal: „Vá-
žený pane, ste v najlepšom poriadku a nič nenasvedčuje tomu, že 
by vás mohla ohroziť mŕtvica.“ „Nuž, dúfam, pán profesor, že hovo-
ríte pravdu“ – poznamenal neveriaci Tomáš. „Určite si uvedomuje-
te, aká by to bola pre medicínu hanba, keby ste sa pomýlili!“ 

Čas letných dovoleniek je za nami. Slnko sa z oblohy takmer 
vytratilo a hneď sa zotmelo tak trochu aj v nás. Množstvo svetla 
ovplyvňuje našu náladu. Organizmus na jeseň začína pociťovať 
únavu. 

V tomto období potrebujeme viac času na seba. Ak si ho ne-
dáme, telo zareaguje. Donúti nás spomaliť a zamyslieť sa. Ranné 
hmly, sychravé, chladnejšie počasie a skoršie stmievanie môžu 
navodzovať pocity nostalgie, melanchólie, útlmu a smútku. Svoj 
voľný čas by sme mali viac venovať kultúre, priateľom a vlastne 

všetkým ľudom, na ktorých nám záleží. Čítajte, vzdelávajte sa, 
relaxujte v prírode, stretávajte sa s priateľmi. 

Univerzálna rada ako prežiť jeseň nefunguje. Moja však je: 
každý nech si nájde čas práve na to, čo ho robí spokojným a na-
plneným.  Skúste nájsť čaro jesene. Príroda nám ešte predtým 
ako sa uloží k spánku, daruje zo svojej palety všetky farby a chu-
te. Vnímajte okolo seba farby. Listy stromov zmenia farbu zo ze-
lenej na žltú až na oranžovú a potom pomaly popadajú na zem, 
na ktorej vytvárajú farebné koberce. Vďaka všímavosti sa naše 
vedomie učí klásť pozornosť prítomnému okamihu, čo pomáha 
zvyšovať prijatie seba i života, schopnosť zvládať stres, rozširuje 
našu možnosť rozhodovať sa a účinne konať. Okrem iného to 
prináša do života viac radosti, ľahkosti a šťastia.

Ak sa predsa len objaví smútok,  melancholická nálada, prob-
lémy so spánkom (nespavosť alebo naopak prehnaná potreba 
spánku), únava, znížená výkonnosť, problém s  koncentráciou, 
dlhodobejšia zlá nálada, nechutenstvo alebo opačne prejeda-
nie sa, nechuť komunikovať, obráťte sa s dôverou na  Denné 
centrum duševného zdravia Facilitas. Sídli v poliklinike na na-
šom sídlisku. Poskytnú efektívnu pomoc, psychoterapiu, liečbu 
a  poradenstvo v  oblasti zdravia, špecializované sociálne pora-
denstvo, poradenstvo v oblasti psychohygieny i relaxácie.

PhDr. Lucia Kleinová
poslankyňa miestneho zastupiteľstva

V jeseni môžu prísť únava, melanchólia, smútok

Vlašské orechy

Zdravotné okienkoZdravotné okienko
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ŠportŠport

Projekt Active life – Spoznaj behom 
Košice – sa po roku opäť dostal na naše 
sídlisko. Pod podtitulom Spoznaj Sídlisko 
Nad jazerom sa na trať postavila takmer 
dvestovka bežcov. Rozhodli sa urobiť ďalší 
krôčik na podporu zdravia, a tí, ktorí nebý-
vajú na sídlisku, sa počas behu mohli aspoň 
letmo zoznámiť s  našou peknou mestskou 
časťou. Predtým, ako vyštartovali, mali 
malú rozcvičku a  prihovorila sa im aj naša 
starostka Lenka Kovačevičová. Pozdravila 

nadšených športovcov, privítala ich na pôde 
Jazera, vyslovila radosť z toho, že sa toľkí 
do behu zapoja a popriala im, nech im pod-
ľa dĺžky trať, ktorú si vybrali, či už 4 alebo 
7 kilometrov, rýchlo ubieha.

Po pozdravení bežcov sa spolu so zá-
stupcom Bernardom Berberichom a dievča-
tami z miestneho úradu postavila i na trať. 
Mestská časť tak popri dotácii podporila 
toto zmysluplné podujatie aj účasťou jazer-
ských bežcov.

Dávid Molko Molitoris sa tento rok 
opäť zúčastnil na Majstrovstvách sveta 
v street workoute v Moskve. Spomedzi 
60 účastníkov obsadil 19. miesto. Pre Slo-
vensko, Košice i naše sídlisko, keďže je to 
Jazerčan, určite úspech. “Majstrovstvá sú 
za mnou, s umiestnením som spokojný, 
pretože konkurencia bola silná, ale to ne-
znamená, že už budem oddychovať. Na-
opak, treba makať, makať, makať...“

A Dávid makal. Až na prestávku, kedy 

„si odskočil“ na majstrovstvá do Moskvy, 
každý pracovný deň v týždni radil 
a usmerňoval mlaď, ktorá sa zaujímala 
o cviky na workoutovom ihrisku v našom 
lesoparku.

„Nedá sa prestať, lebo záujemcov je 
dosť a čo keď medzi nimi objavím talent? 
Napríklad ako je Laura, ktorá na svoj vek 
zvláda aj také veci, čo by iní zaručene ne-
dali,“ pochválil šikovné dievčatko.

Na štart jubilejného 10. ročníka Jazer-
ného maratónu, ktorý sa bežal po sídlisko-
vom promenádnom chodníku, sa prihlásilo 
90 bežcov. Nie všetci sa rozhodli zabehnúť 
celú maratónsku trať, teda 42 195 metrov, 
ale 11 muži a tri ženy „to dali“. Spomedzi 
mužov – maratóncov vyhral Vladimír Ba-
logh z TJ Obal servisu Košice so štartovým 
číslom 8. Bežal i známy Jazerčan Peter Polák, 
ktorý reprezentoval Active life, mal číslo 19 
a cieľovú pásku preťal ako siedmy. U žien 
bola prvá Alžbeta Tiszová. 

Za účasť na podujatí si uznanie zaslúžia 

všetci bežci, ktorí opäť urobili niečo pre seba 
a svoje zdravie, a zároveň využili možnosť 
stretnúť sa s priateľmi a jeden druhého pod-
poriť. 

„Jazerný maratón dopadol podľa mňa 
veľmi dobre. Po celý čas vládla skutočne 
rodinná atmosféra, bežci sa vzájomne po-
vzbudzovali. Jazerný maratón je akousi 
predprípravou bežcov na Medzinárodný 
maratón mieru, ktorý sa v našom meste 
beží pravidelne v prvú októbrovú nedeľu,“ 
zhrnul Peter Buc podujatie, na organizácii 
ktorého sa podieľala i naša mestská časť.

Po roku Active life opäť u nás

Jazero, voda a  plavci, to bol program 
jednej zo septembrových sobôt v našej 
mestskej časti. Prvou časťou podujatia 
bola Jazerná desiatka v diaľkovom plá-

vaní. Registrovaní plavci vo vode absol-
vovali tzv. veľký alebo malý okruh, teda 
preplávanie 10 či 5 kilometrov. Vekovo 
mladší športovci mali zvládnuť 1 ale-
bo 3 kilometre. Druhá časť pod názvom 
Preplávaj jazero - to bolo premiérovo 
18 odvážlivcov – amatérov, ktorí sa roz-
hodli preplávať 360 metrov z  jedného 
brehu jazera na protiľahlý. Na ich čele 
bola Zuzana Jusková, Košičanka, ktorá 
ako prvá Slovenka preplávala nedávno 
kanál La Manche. 

Na celodennom podujatí boli aj vice-
primátorka Renáta Lenártová i  naša sta-
rostka Lenka Kovačevičová, ktoré plav-

cov na vyhlásení výsledkov dekorovali 
a pri amatérskych odvážlivcoch ich zase, 
podobne ako hasiči, v  člne sprevádzali 
a dbali na ich bezpečnosť.

Sobota patrila vode a plávaniu 

Diaľkari i odvážlivci - amatéri

Dávid Molko celé leto trénoval mladých

Medzitým si na pár dní „odskočil“ do Moskvy

Na sídlisku bol 10. ročník Jazerného maratónu 

Celú trať zvládli 14 bežci
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Na dvore Základnej školy na Bukovec-
kej ulici sa na inline dráhe na korčuľovanie 
na kolieskových korčuliach konali Majstrov-

stvá Slovenska. Zorganizoval ich Slovenský 
rýchlokorčuliarsky zväz v  spolupráci s Rol-
lerskating Race Teamom Cassovia. Účast-
níkov v  rôznych kategóriách bola takmer 
stovka a zastupovali kluby z celého Sloven-
ska, jeden prišiel dokonca z Prahy. 

Zástupcovia z košických klubov sa 
na dráhe nestratili. Predvádzali úžasné, nie-
kedy až dych vyrážajúce jazdy, pri ktorých 
divákom naskakovali zimomriavkami. 

Inline dráha na Bukoveckej po prvýkrát 
patrila účastníkom takého dôležitého kor-
čuliarskeho podujatia.  

Aj vďaka fi nančnej podpore Mesta Ko-
šice sa na jazere za účasti viac ako päťde-
siatky športovcov zo 7 krajín Európy (Bie-
lorusko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, 
Ukrajina a Slovensko) konalo 2. kolo World 
Cup 2017 - Svetového pohára a Youth Cup 
Mládežnícky pohár v kategóriách juniorov 
do 15 a do 19 rokov vo vodnom lyžovaní za
vlekom. Opäť sa zišla silná konkurencia, 
keď že pricestovali aktuálni držitelia sveto-
vých rekordov či medailisti z Majstrovstiev 
sveta a Európy.

Vo Svetovom pohári sa súťažilo v troch 
disciplínach - akrobatika, slalom a skoky. 
Ženskú kategóriu v akrobatike ovládli bielo-
ruské a ukrajinské športovkyne. Medzi muž-
mi práve v akrobacii náš Alexander Vaško 
ml. začal svoju víťaznú šnúru. A pokračoval 
i v slalome, keď vyhral v novom slovenskom 
rekorde 2,0 bóje na 9,75 metrovom lane. Vy-
vrcholením súťaženia boli skoky mužov. Na 
najvyššom mostíku 180 cm štartovala troji-
ca favoritov. Šaňo sa s výkonom 60,60 metra 
dostal do čela pretekov a prvenstvo si udr-
žal. Po prvýkrát v kariére sa mu tak podarilo 
obsadiť tri prvé miesta.

Spomenúť ale treba i našich ďalších 
úspešných vodných lyžiarov. V nabitej kon-
kurencii slalomárok sa prvýkrát dokázala 
presadiť Karin Boříková. V mužskom slalome 
zahviezdili Štefan Olšavský, ktorý skončil na 
štvrtom mieste. Hneď za ním sa vo vynikajú-
com slovenskom rekorde juniorov umiestnil 
ešte len 15-ročný Samuel Saxa. V skokoch si 
tretie miesto vybojovala domáca Veronika 
Cséploová a medzi mužmi ako piaty skončil 
Juraj Kerpčár a ôsme miesto vybojoval Da-

niel Vaško v novom osobáku 43,00 metra. 
Súčasťou Svetového pohára bola súťaž 

mladých juniorov v kategóriách dievčat 
a chlapcov do 15 a do 19 rokov. Ani tu sa 
pretekári košického Trixenu nestratili. 
V disciplíne slalom sme získali tri víťazstvá, 
a to Lucia Fedorová, Karin Boříková a Samu-
el Saxa. V skokoch sa z našich pretekárov 
na pódium dostali Daniel Vaško (U19) a To-
bias Zámbory (U15), keď v nových osobných 
rekordoch získali zhodne tretie priečky.

Mgr. Alexander Vaško st.
KVL Trixen

Minulý rok mal Deň vodných športov - 
Water sports open day na jazere premiéru 
a páčil sa. Tento rok sa preto opäť spojilo via-
cero organizátorov a Deň vodných športov 
s podtitulom Spoznaj vodné športy sa opäť 
uskutočnil. Pri jazere boli prezentované 
jachting, windsurfi ng, wakeboarding, pad-
dleboarding, kayaking, rafting. Najväčšiu ra-
dosť z podujatia mali popri organizátoroch 
školáci, ktorí si bez strachu sadali hlavne do 
kajakov a kanoe.

„Nie je to tak dávno, čo sme mali prob-
lém s mladou generáciou, ktorá by nás, star-
ších, pomaly v  týchto športoch nahradila,“ 
otvorene priznal Ing. Pavol Lopuchovský. 

Je predsedom klubu jachtingu pri Akademi-
ku Technickej univerzity v Košiciach, a záro-
veň bol manažérom projektu cezhraničnej 
spolupráce mládežníckeho športu medzi 
Ukrajinou a Nórskom. „V poslednom období 
sa situácia zlepšila, pribudlo desať či jede-
násť šikovných chlapcov i  dievčat, ktorí sa 
chcú tomuto druhu športu venovať. Ideálne 
je, ak sú v rodine pre niektorý vodný šport 
zanietení aj rodičia. Potom sú to doslova ro-
dinné pobytové podujatia, takže nielenže je 
rodina spolu, čo dnes často chýba, ale trávia 
čas užitočne – športom. A  ten by mal byť 
podstatnou súčasťou života každého člove-
ka,“ dodal P. Lopuchovský.

ŠportŠport
Svetový pohár 2. kolo Košice 2017 

Alexander Vaško ml. triumfoval

Deň vodných športov

Ideálne sú rodinné podujatia

Inline dráha na Bukoveckej miestom Majstrovstiev Slovenska

Korčuliari predvádzali úžasné jazdy
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Velvet Run – podujatie pre dievčatá 
a ženy v pohybe - to bol augustový beh 
mestom pre dámy od 15 rokov vyššie. 
Vytýčené boli dve trate 5 a 10-kilomet-
rová a štartovalo sa pri Urbanovej veži 
v nedeľu, 20. augusta o 14:00 hod. To, že 

na podobných bežeckých podujatiach zá-
stupkyne z našej mestskej časti pravidel-
ne stretnete, je už bežné. Bežali aj teraz, 
na čele so starostkou Lenkou Kovačevičo-
vou.

Dievčatá reprezentujúce mestskú časť 

mohli diváci stretnúť i na behu Active life, 
na Jazernom maratóne, na Nočnom behu 
ulicami Košíc, kde sa k nim pripojil i zá-
stupca starostky Bernard Berberich, i na 
tomto ročníku Medzinárodného marató-
nu mieru.

Je známe, že keď sa stretnú nadšení 
a oduševnení ľudia a priaznivci športu, rých-
lo sa zrodí myšlienka spolupráce. Presne tak 
to bolo aj pri nápade medzi mestskými čas-
ťami Košice – Juh a Nad jazerom zorganizo-
vať volejbalový turnaj. 

Na skutočnosť sa zmenil v posledný sep-
tembrový deň, keď sa odohral turnaj o Pu-
tovný pohár Základnej organizácie Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov 
Košice – Juh (SZPB). Pripravili ho Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a komisia 

mládeže, športu a vzdelávania pri našom 
miestnom zastupiteľstve a odohral sa v te-
locvični Základnej školy na Družicovej uli-
ci. Pod sieť sa síce postavili zástupcovia aj 
mladšej, aj   staršej generácie, ale tam, kde 
hrajú prím srdce a  láska k  športu, tam sa 
o rozdielnosti výkonov kvôli rokom narode-
nia nedalo hovoriť. 

Na treťom mieste skončilo družstvo 
pod menom Timkovci, na druhom sa 
umiestnilo družstvo SZPB a prvé miesto ob-

sadilo a putovný pohár získalo družstvo na-
šej komisie. Predseda ZO SZPB Košice - Juh 
Dušan Rybanský pri príležitosti otvorenia 
turnaja pripomenul, že podujatie je venova-
né aj vojenským operáciám na Dukle pri na-
šom oslobodzovaní, ktoré sme si v  októbri 
pripomenuli. Tešíme sa, že tradícia turnaja 
a výborná spolupráca dvoch mestských čas-
tí budú pokračovať.

Mgr. Andrea Gajdošová
predsedníčka komisie

Foto: Dušan Rybanský, Nadežda Liptáková

ŠportŠport
Jazerskí seniori kde prídu, tam berú ceny

Bežia na podporu i pre zdravie

Košickí seniori športujú veľa a radi. O tom 
už dávno nikto nepochybuje. Približne stov-
ka sa zapojila začiatkom augusta do 2. roční-
ka medzinárodnej športovej súťaže Krajskej 
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 
(JDS). Rozdelení boli do dvoch vekových 
kategórií: muži a ženy do 70 a nad 70 rokov 

a čakalo ich 5 disciplín. Napriek náročným 
klimatickým podmienkam, teplomer uka-
zoval 36 stupňov Celzia, súťažiaci podávali 
obdivuhodné výkony. Za Košice - mesto 
osmička súťažiacich, ktorá ho reprezento-
vala, spolu získala štyri zlaté, dve strieborné 
a jednu bronzovú medailu. Výrazný podiel 
na tom mali práve naši – Jazerčania. Zlatom 
bol ovenčený Ivan Hudec v šípkach a v hode 
granátom. Zlato putovalo aj do rúk Mar-
ty Lovasovej za súťaž v pétanque a bronz 
za hod granátom..

O mesiac neskôr boli jazerskí seniori 
na Letnej olympiáde seniorov, do ktorej sa 
tiež zapojila viac ako stovka dám a  pánov 
z  klubov dôchodcov a  denných centier 
mesta. Olympiádu, ku ktorej patrila i vlajka 

a  olympijský oheň, otvoril primátor mes-
ta Richard Raši. A potom sa začal boj o se-
kundy a  centimetre. „Kapitán“ Ivan Hudec 
nešetril radami a  trénerskými pokynmi, 
aby si hanbu neurobili. Radil dobre. Jarmila 
Kašeľová získala striebornú medailu, Mar-
gita Chytilová a Marta Lovasová vo svojich 
disciplínach zlato. Super baby.

Li

Volejbal spojil dve mestské časti

Rok narodenia nerozhodoval
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Lidl otvaracka A4 indd 2 23 8 17 9:06
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Potrebujete si znížiť 
svoje splátky?

Máme pre Vás riešenie.
Využite úver až do výšky 50 000 € 
bez založenia nehnuteľnosti 
a zbavte sa nevýhodných splátok.

Ďalej u nás vybavíte zabezpečenie:

 majetku
  života
 pohrebných nákladov

Kontakt: KOZ Napájadlá 18 
OC Idea - budova vedľa Tesco Nad jazerom
Ing. Mária Tkáčová 

 0915 890 566
otvorené: 
po-št 9:00-16:30 
pia 9:00-15:00

www.taxi-plus.sk
info@taxi-plus.sk
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Naytilus fit studio

0911 707 434 www.naytilusfit.sk

Kaderníctvo, kozmetika, nechtový dizajn

Turbo solárium                  tel.: 0917 509 692 

Infinite Beauty

Obchodné centrum
    www.ocidea.sk    Tel.: 0911 901 140 


