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Čo všetko nám na sídlisku pribudlo

Centrum relaxu a športu pre deti na Bukoveckej ulici

Fit park v lesoparku rekreačnej lokality

Nové parkovisko a obratisko na Raketovej ulici

Venčovisko a agility ihrisko pre psov na Rovníkovej ulici

(O všetkom, čo na sídlisku pribudlo alebo sa dialo, píšeme na stranách 4 - 12)
Ak chcete byť stále informovaní, čo sa
na Jazere deje, klikajte na internetovú
stránku, ktorá je tu práve pre vás.

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

Alebo sa pridajte do skupiny
Mestská časť Košice - Nad jazerom
na stránke www.facebook.com
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Jazerská kvapka krvi potvrdila ochotu pomáhať
Prišli aj prvodarcovia
Na Jazerskú kvapku krvi prišlo tridsať
darcov. Prví už od skorých ranných hodín
postávali pred úradom a nevedeli sa dočkať. Boli tam pravidelní darcovia, študenti, manželské páry, poslanci i prvodarcovia.
„Počas odberu vládla príjemná atmosféra, pripravené bolo občerstvenie a malé
prezenty pre darcov. Veľmi si ceníme a vážime všetkých, ktorí prišli darovať vzácnu
tekutinu. V tejto ušľachtilej myšlienke mie-

nime pokračovať, najbližší odber je naplánovaný na 7. apríla budúceho roku,“ povedala starostka Lenka Kovačevičová.
MUDr. Adriana Slivková z Národnej
transfúznej služby bola s odberom spokojná. „Jazerská kvapka krvi je na Jazere
v tomto roku druhýkrát. Nadšenie medzi
občanmi sa stupňuje, prišlo viacej darcov
ako v apríli. Teší nás, že aj mladí ľudia sa
odhodlali urobiť dobrý skutok. Je to signál,
že v začatom treba pokračovať. Je tu príjem-

ná atmosféra a skvelí ľudia, takže už teraz
sa tešíme na budúcoročný apríl.“
Kamarátky zo Súkromnej strednej odbornej školy na Bukoveckej ulici sa na odber tiež veľmi tešili „Máme dobrý pocit,
že naša krv možno niekomu pomôže. Hneď
ako sme sa dozvedeli, že bude odber, ani
chvíľu sme neváhali a prišli sme všetci,
čo sme mohli,“ hrdo prehlásili.
Všetkým, čo prišli darovať krv, patrí
obrovské ĎAKUJEME.

Starostka ocenila úspešných športovcov klubu Trixen
Zaslúžia si obdiv a uznanie

Ich láskou sa stala voda. A lyže. Keď to spojíme, sú z toho
úspešní vodní lyžiari, ktorí patria do Klubu vodného lyžovania Trixen. Desiatku z nich pred pár dňami privítala starostka
na pôde miestneho úradu, aby im za úspechy, aj reprezentáciu
mestskej časti i mesta, poďakovala.

Uznanie patrilo reprezentačnému trénerovi a predsedovi
Slovenského zväzu vodného lyžovania a wakeboardingu Alexandrovi Vaškovi staršiemu, ktorý sa aktívne a so zanietením
venuje športovej príprave a výchove mládeže práve v Klube
vodného lyžovania Trixen. Tento klub je obrazne povedané už
šestnásť rokov jeho druhým domovom. Ocenená bola i trénerka a bývalá majsterka Európy v akrobatickej jazde Temenujka
Csokasová. V kategórii mládež starostka odovzdala diplomy
Miroslavovi Hríbikovi, Jurajovi Kerpčárovi a Samuelovi Saxovi.
K tejto trojici ešte patria veľmi úspešní lyžiari Richard Marčinčin
a Alexander Vaško mladší, ktorým zdravotné problémy nedovolili prísť na stretnutie so starostkou. Voda a lyže lákajú aj dievčatá, takže na milej slávnosti boli i Karin Bořiková, Veronika Cseploová a Lucia Fedorová.
Sme hrdí na to, že v našej mestskej časti máme šikovných
ľudí, ktorí sa s láskou a entuziazmom venujú tomuto vodnému
športu.

Mestská časť pripravila novembrové stretnutie s detičkami
Uvítali sme 58 malých Jazerčanov
Narodenia dieťatka je určite najväčšia udalosť, aká sa v rodinách
udeje. Veľkou je aj v našej mestskej časti, a tak sme v júni tohto roku
začali písať novú tradíciu – slávnostné uvítanie malých Jazerčanov
do života. V prvom polroku úprimné slová starostky na milom podujatí v Kultúrnom stredisku Jazero „počúvalo“ 41 drobcov. Dievčatiek bolo 22, takže nad chlapcami o trochu viedli.
Na novembrovom stretnutí s nádhernými ružovými a modrými
batôžtekmi sa pomer zmenil, slečien bolo 24 a malých pánov o desať viac. Rebeca, Nellie, Hugo, Timotej... vymenovať mená všetkých
detičiek sa nedá. Dá sa im však popriať nech ich choroby obchádzajú, nech sa im v živote iba darí a nech prinášajú všetkým len radosť
a pohodu.
Uvítanie bábätiek do života bude pripomínať i kronika mestskej
časti, do ktorej sa zapísali rodičia detičiek. K ich podpisom pribudnú
fotografie zachytávajúce túto krásnu udalosť.
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Milí Jazerčania,
bované schody v tomto trakte centraza nové. Opravili sme
súvislé plochy chodníkov na Stálicovej či Amurskej ulici.
Počas roka sme podporili činnosti desiatky občianskych
združení, neziskoviek, škôl i jednotlivcov, ktorí aktívne pôsobia v mestskej časti a starajú sa o rozvoj.

v tomto roku prichádzame s posledným vydaním obľúbeného občasníka Jazerčan. Pri písaní týchto riadkov som
si opäť pripomenula ako čas neskutočne letí. Už len čosi
viac ako mesiac a sú tu Vianoce aj koniec roka. Pre mňa
je to obdobie, kedy bilancujem a hodnotím, čo sa nám
počas roka podarilo v mestskej časti pripraviť, opraviť
či zrealizovať. Zároveň je to čas, kedy pripravujeme rozpočet na ďalší rok.
Aký teda bol rok 2016 v mestskej časti?
Bol rokom, v ktorom sme žali úrodu, bol bohatým na
investičné akcie, ktoré sme si dali do cieľov a podarilo
sa nám ich aj zrealizovať. Začiatok roka patril rozsiahlej
údržbe sídliska. Opravovali sme po sídlisku lavičky, ktorých máme viac než 400, mnohé sme vymenili za nové,
opravovali sme detské ihriská či výtlky. V lesoparku a v rekreačnej lokalite Jazero sme inštalovali nové lavice a stoly,
pribudli aj nové ohniská na opekačku. Leto v tomto roku
patrilo opäť revitalizácii vody v jazere. Počas leta nás trikrát
pracovne navštívil odborník na sinice profesor Maršálekaj
so svojou pracovnou skupinou. Na Raketovej ulici sme
zrealizovali najväčšiu tohtoročnú investíciu mestskej časti, vybudovali sme 44 nových parkovacích miest s novým
obratiskom, čím sa vyriešil dlhoročný problém obyvateľov
tejto lokality i rodičov žiakov ZŠ a MŠ na Družicovej ulici. Nové detské ihrisko na rozlohe 1 000 m2 sme postavili
na Bukoveckej ulici. Najväčší Fit park v Košiciach sme postavili v lesoparku so 16 exteriérovými strojmi, vo výstavbe je workautové ihrisko pre mladých.
Nezabudli sme ani na veľkú komunitu psičkárov.
Na nevyužitej ploche torza schátralej fontány na Rovníkovej ulici sme vybudovali nové moderné venčovisko a agility ihrisko pre psov. Je prvé takéhoto typu v Košiciach.
Rozsvietili sme Jenisejskú – Čingovskú ulicu, aktuálne sa
realizuje inštalácia nových stĺpov verejného osvetlenia
na Važeckej – Galaktickej ulici. Rekonštruovali sme Denné
centrum seniorov v B trakte OC Branisko i vymenili opotre-

Pripravili sme viacero úspešných kultúrnych, športových podujatí, o ktorých sa dočítate v čísle. Nemôžem
však zabudnúť na podujatie Košické Benátky, ktoré zožali
veľký úspech a prvýkrát boli na u nás na vodnej ploche
jazera. Na akcii sme participovali spoločne s mestom Košice. Tohto roku sme zaviedli Vítanie bábätiek do života. Pozvanie prijalo viac než 100 rodín z mestskej časti a privítali
sme do života malých jazerských občiankov. V súčinnosti
s Mestskou políciou, stanica Košice - Nad jazerom, sme sa
počas roka aktívne venovali aj problematike vrakov a ich
odstraňovaniu. Aj v tomto roku som privítala mnohých
z vás, ktorí ste potrebovali s niečím pomôcť, vyriešiť životnú situáciu či sa len stretnúť a porozprávať sa. Dvere mojej
kancelárie budú pre vás, občanov, aj naďalej otvorené.
Čo nás čaká v nasledujúcom období a čo pripravujeme na rok 2017?
Pokračovať budeme v udržiavaní poriadku a čistoty,
pilotne prichádzame v mestskej časti s prvými uzamykateľnými kontajnerovými stojiskami na Levočskej, Ždiarskej
a Meteorovej ulici. Pokračovať budeme v príprave projektov na ďalšie, keďže sa plánujeme uchádzať o zdroje
financovania z európskych štrukturálnych fondov. Hneď
na začiatku jari rozsvietime lesopark i hrádzu popri splave.
V lesoparku ešte pribudne športové ihrisko pre deti a nový
mobiliár. V príprave budú aj projekty na investičné aktivity výstavby parkovísk, detských ihrísk, venčovísk i štúdia
rozvoja rekreačnej lokality Jazero, v ktorej už v budúcom
roku pribudne pre deti ihrisko - námorná loď. V spolupráci
s mestom Košice budeme ďalšími krokmi a opatreniami
v rámci revitalizácie vody v jazere pokračovať v „boji“ so sinicami.
Najkrajšie sviatky roka pomaly klopú na dvere, preto milí Jazerčania,
želám vám, aby ste strávili Vianoce s najbližšími, s rodinou, priateľmi či s niekým, koho máte radi. K príjemnej
predvianočnej pohode prispejeme Jazerskými Vianocami,
ktoré budú od 14. do 16. decembra na Spišskom námestí
a na ktoré vás srdečne pozývam.
Pokojné a požehnané vianočné sviatky
praje starostka Lenka Kovačevičová

Na Jazere platené parkovanie NEZAVÁDZAME!
Chcela by som informovať vás, obyvateľov, vzhľadom na rôzne sa šíriace dezinformácie, hlavne po sociálnych sieťach,
v tomto znení: Platené parkovanie sa
v mestskej časti Košice - Nad jazerom
NEZAVÁDZA, mestská časť je dostatočne
vzdialená od centra mesta, k nám nikto

nezaparkuje auto a nevydá sa potom pešo
či MHD do centra mesta. V mestskej časti vo vnútri sídliska nesídlia žiadne veľké
spoločnosti, ktorých zamestnanci by domácim húfne zaberali parkovacie plochy.
Väčšina vlastníkov motorových vozidiel
v mestskej časti, ktorí parkujú pred blok-

mi, sú domáci obyvatelia. Mestská časť
tohto roku postavila z vlastných zdrojov
44 nových parkovacích miest, riešila reorganizáciu parkovania na Čiernomorskej
ulici, v ďalších rokoch plánujeme ďalšie
investície do výstavby parkovacích plôch.
starostka
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Čím žije mestská časť
Profesor Maršálek bol toto leto opäť na jazere
Vlani začatá revitalizácia pokračovala
Posledných pár rokov vo vode jazera
nad počtom plavcov vyhrávali veľmi nepríjemní spoločníci - sinice, ktorí môžu
mať na zdravie človeka negatívne vplyvy. Mestská časť preto vlani investovala
do kúpy prevzdušňovacej fontány, ktorú
umiestnila na vodu. Druhým krokom bolo
rozhodnutie mesta pozvať do Košíc profesora Ing. Blahoslava Maršáleka, PhDr.
z Masarykovej univerzity v Brne. Vo svete

sa jeho metóda ničenia siníc osvedčila,
a tak ju minulý rok po prvýkrát aplikoval
na našom jazere. Po lete bol s dosiahnutým výsledkom spokojný.
Toto leto s vlani úspešne začatou revitalizáciou pokračoval. Podľa výsledkov
z odberov vzoriek vody, ktoré robí košická
pobočka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, sa v jazere dalo kúpať.
Na dosiahnutom pozitívu má opäť veľký

podiel mesto Košice, ktoré na čistenie jazera, podobne ako vlani, schválilo finančné prostriedky. V budúcom roku by sa
malo s revitalizáciou pokračovať. Už teraz
sa dohodli viaceré kroky, aj v spolupráci
s košickou mestskou organizáciou rybárskeho zväzu. Snahou všetkých zainteresovaných je, aby sa dalo v jazere konečne
kúpať bez obáv.

Čistota naša každodenná
Sú medzi nami a volajú sa „bordelári“
Mestská časť pravidelne kontroluje zber
a odvoz nadrozmerného odpadu, ktorý zabezpečuje spoločnosť Kosit. Niektorým občanom však rozpis rozmiestnenia kontajnerov na tento odpad po sídlisku nič nehovorí.
Staré skrine či sanitu položia bez mihnutia
oka ku kontajnerom na komunálny odpad,
lebo im sa to práve teraz a takto hodilo.

Keď nechceme mať na sídlisku „vetešníctvo“,
teda bazár, no hlavne neporiadok, mestská
časť sa aj za týchto občanov stará o zvážanie takýchto veľkých harabúrd. Pravidelne
tiež sleduje čistotu na zeleni i trhoviskách,
dbá o vyprázdňovanie košov, čistenie zastávok MHD, kanálov i ďalších miest, kde sa
sústreďujú nečistoty.

Nové lavice, stoly a ohniská
Lavice i stoly v lesoparku rekreačnej
lokality dožili, boli prehnité, nepoužívateľné, nebezpečné.
A tak prišiel čas vymeniť ich. Na ich
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mieste je dnes 7 nových stolov, lavice
a šikovné ruky pracovníkov na aktivačných prácach sa postarali aj o murované
ohniská.

Znovu tak boli vytvorené miesta
na príjemnú opekačku v prírode. Rovnaké
vybavenie bolo opravené aj v rekreačnej
lokalite.

Čím žije mestská časť
Opravy chodníkov, obnova farieb i čiar
Prídomový chodník na Stálicovej ulici
dostal na rozlohe 331 štvorcových metrov nový povrch. Podobne sa opravy dočkalo aj viac ako 200 štvorákov chodníka
na Amurskej ulici.

Po sídlisku je rozmiestnených viac
ako 400 lavičiek. Aby boli všetky funkčné,
mestská časť 120 z nich opravila, premaľovala alebo nové, podľa požiadaviek vás,
obyvateľov, osadila.

Na Uralskej a Poludníkovej ulici namaľovala 50 vodorovných značení. Odstránila prebytočnú zeminu a upravila parkovaciu plochu na Baltickej ulici. Viaceré prvky
na detských ihriskách dostali nový náter.

Rozsvietili sme Čingovskú a Jenisejskú ulicu
Naše sídlisko sa môže pýšiť tým, že má
zelene ako máloktorá iná mestská časť.
Stromy sú fajn, spríjemňujú prostredie,
zadržiavajú horúce slnečné lúče, robia
tieň, ale tie košatejšie večer aj tmu. A tá už

príjemná nie je. Mestská časť sa rozhodla
to napraviť, a tak ešte v lete 6 svetelnými
zdrojmi rozsvietila Čingovskú a Jenisejskú
ulicu.
Aktuálne sa pracuje na osvetlení Va-

žeckej a Galaktickej ulice, aby tam pribudlo 7 lámp. V budúcom roku by malo
22 zdrojov osvetliť hrádzu a lesopark.
V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia.
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Čím žije mestská časť
Na Raketovej ulici pribudlo 44 parkovacích miest i obratisko
Dobrá vec sa podarila
Kto býva v blízkosti Raketovej ulice dobre poznal dopravnú
situáciu. Málo miest na zaparkovanie áut, k tomu blízkosť materskej a základnej školy na Družicovej ulici i nemožnosť poriadne sa
s vozidlom otočiť, to boli dennodenné hry nervov vodičov i chodcov. Lokalita patrila v čase špičky
jednoznačne k najproblematickejším na sídlisku. Cez leto sa preto začali prostredníctvom spoločnosti Ekoloservis intenzívne
stavebné práce. V júli a v auguste
sú dovolenky aj zatvorené školy, a tak tu
bol pohyb ľudí menší a každodenný sídliskový život menej skomplikovaný.

Pracovalo sa o stošesť a kým zazvonil
školský zvonec, výsledkom investičnej
akcie bol preložený chodník i inžinierske siete, vybudovaná nová komuniká-

Centrum relaxu a športu pre deti na Bukoveckej ulici
Radosť, pohyb, hry

Na ploche takmer 1 000 štvorcových metrov je od začiatku septembra na Bukoveckej ulici vybudované Centrum relaxu
a športu pre deti. Investorom výstavby je mestská časť, ktorá časť
zdrojov získala z dotácie v rámci Košice – Európske mesto športu 2016. Pre deti je vytvorený doslova raj na šantenie a zábavu.
Na ihrisku sú pieskovisko, hojdačky, preliezačky i možnosti vyskúšať si šikovnosť lezením po lanovom rebríku či „tunelom“. Ihrisko je oplotené, na dopadovej ploche i podklade je kvalitný štrk.
Komponenty vybavenia sú väčšinou z nerezu a sú certifikované,
teda bezpečné a kvalitné. V centre, ktoré postavila spoločnosť
Playsystem, sa môžu naraz zabávať deti aj ich mamičky, pretože
sú tam aj tri fitnes stroje. Na slávnostnom prestrihnutí pásky bola
starostka, viacerí poslanci miestneho zastupiteľstva, zástupca staviteľa, ale hlavne deti, pre ktoré bolo vytvorené, a ktoré aj pásku
prestrihli, a potom sa rozbehli k novučičkým atrakciám.
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cia, dopravné značenie, a hlavne
44 nových parkovacích miest.
K tomu premaľovanie pôvodných
24 miest, takže dnes majú vodiči na odstavenie áut 68 plôch.
Pri prácach pritom nepadol jediný
strom, aleja v celej dĺžke bola zachovaná. Projekt, ktorý sa pripravoval rok a pol, stál mestskú časť
takmer 69-tisíc eur. Na slávnostnom odovzdaní parkoviska boli
okrem starostky aj viacerí poslanci mestskej časti, riaditelia materskej a základnej školy i pracovníci miestneho úradu. Spoločne sa zhodli
na tom, že dobrá vec sa podarila.

Čím žije mestská časť
Jazerčania majú v lesoparku super Fit park
Cvičenie v prírode
silňovňu môžu využívať malí, veľkí, mladí i starší športovci. Vrátane seniorov, ktorí prišli aj na otvorenie a niektoré zariadenia
hneď i vyskúšali. Fit park predstavuje spojenie relaxu a pohybu
v prírode a je výbornou „batériou“ na dobíjanie energie.

V lesoparku rekreačnej lokality mestská časť nedávno otvorila Fit park - fitnes ihrisko v prírode. Je v ňom šestnásť prvkov,
takže naraz vie cvičiť až dvadsaťštyri ľudí. Najväčšiu prírodnú po-

„Chcela by som sa poďakovať mestu Košice, pretože bez Európskeho mesta športu, ktoré získalo tento titul pre rok 2016, by sme
takéto krásne ihrisko nemali. Mesto totiž v rámci projektu vyhlásilo výzvu, do ktorej sme sa zapojili a obsadili sme medzi mestskými
časťami druhé miesto, čo znamenalo výhru 10 – tisíc eur. A za ňu
sme stredisko postavili. V našej mestskej časti veľa obyvateľov trávi
voľný čas športovo, a tak som presvedčená, že Fit park budú plne
využívať,“ vyslovila nádej starostka Lenka Kovačevičová. Na slávnostné otvorenie prišiel primátor mesta Richard Raši, viceprimátorka Renáta Lenártová, viacerí jazerskí poslanci i občania, ktorých neodradilo ani chladné jesenné počasie. Zvedavosť bola
silnejšia.

Nové venčovisko a agility ihrisko na Rovníkovej ulici
Psičkári si prídu na svoje
Najlepším priateľom človeka
je pes. Pre veľkú psičkársku rodinu
mestská časť v poslednú októbrovú
sobotu otvorila na Rovníkovej ulici
na rozlohe 2 200 m2 novučké venčovisko a agility ihrisko. Je jediné takéhoto typu v Košiciach. Investorom
je mestská časť a zhotoviteľom diela
spoločnosť Kelbel agility. Otvorenie
podporili: Garfield, Zvieratkovo, PetShop, poradenstvo a prezenty poskytol jazerský veterinár MVDr. René
Mandelík.
Na milej slávnosti klubisti z Psieho centra Pozitiv predviedli
so psíkmi ukážky cvičení na agility prvkoch. To, čo s miláčikmi dokázali šikovné dievčatá z útulku v Haniske, malým divákom od nad-

šenia doslova vyrážalo dych. Ihrisko
pomôže pri zvyšovaní pohybových
zdatností psov, na tréning, voľný výbeh, hru a venčenie v rámci sídliska.
Priestor – torzo starej fontány – (na
snímke) bol vyše tridsať rokov nevyužívaný a práve na podnet občanov,
ktorí sami rozhodli, čo by na tejto
ploche uvítali, toto dielko vzniklo. Rozdelené je na agility ihrisko
a venčiacu zónu. Od seba sú oddelené oplotením. V oboch sú prvky
na cvičenie, lavičky, koše na bežný odpad a vo venčiacej aj stĺpiky na psie „značkovanie“. Radosť
z ihriska majú všetci. Majitelia aj ich chlpáči. A samozrejme, deti,
ktoré sa pri slávnostnom otvorení mohli s nimi vyšantiť.
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Čím žije mestská časť
Denné centrum v novom šate
Takmer ho nespoznali
Na poschodí v B sekcii obchodného centra Branisko už dve desiatky rokov funguje
Denné centrum seniorov. Okrem piatku sa
tam štyrikrát týždenne stretávajú rovesníci,
aby sa porozprávali, zaspievali si, zahrali biliard, karty, hry, a tak príjemne trávili chvíle
na dôchodku. Čas však, čo je pochopiteľné,
do interiéru centra stále viac a viac vtláčal
vrásky šedosti, starnutia, opotrebovania.
Dnes je to už minulý čas, priestory Denného centra boli zrekonštruované. Trvalo to
síce takmer mesiac, ale výsledok stojí za to.
Časť prác treba pripísať k dobru oddeleniu
výstavby a investičných činností miestneho

úradu, o nový strop sa postarala spoločnosť,
ktorá sa takýmito prácami zaoberá. Seniori,
keď do centra vstúpili, neskrývali prekvapenie, takmer ho nespoznávali. Ale spokojní
boli nadmieru.
Nech im Denné centrum ďalšie roky poskytuje pohodu a spokojnosť.

Schodisko v Branisku
je už opravené
Od výstavby obchodného centra Branisko uplynulo veľa rokov. Za ten čas sa
zub času riadne zahryzol do schodiska
v jeho B sekcii. Kto išiel do Kultúrneho
strediska Jazero alebo do Denného centra, musel si zlý stav všimnúť. Mestská časť
dala preto schodisko opraviť.
V budúcich rokoch by sa malo nápravy
dočkať aj schodisko v A sekcii obchodného centra.

Reorganizácia na Čiernomorskej ulici
Nový povrch parkoviska
V oblasti Čiernomorskej ulice je
3,5 metra široká obojsmerná cesta, ktorá nemá pokračovanie. A potom je tam
4 metre široký chodník okolo jazera.
Za 40 rokov aj tu počet motorových vozidiel výrazne pribudol, ale keďže sa
priestor nezmenil, parkovalo sa, kde sa
dalo. Bez ohľadu, či tade prejdú autá Kositu, hasičov, zdravotníkov. Kontajnery
na odpad niektorí obyvatelia presunuli
do trávy vedľa chodníka. A neporiadok
lietal všade naokolo, aj do jazerskej vody.
Auto Kositu, ak sa chcelo dostať ku kontajnerom, muselo jazdiť po chodníku, čím
ohrozovalo chodcov. Neraz sa k smetiakom ani nedostali, a komunálny odpad
neodviezli. Alebo okolo nich neurobili poriadok. Nemuseli, pretože to nebolo oficiálne kontajnerovisko. Na tento po každej stránke nepriaznivý stav sa väčšina
občanov často sťažovala, musel sa teda
hľadať kompromis medzi parkovaním,
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chodcami a spomínanými službami. A tak
sa rozhodlo o reorganizácii parkovania,
čím sa ulica spriechodní. Rozmery parkovacích miest boli zakreslené v zmysle
platných noriem a možnosť parkovania
na chodníku umožňuje zákon 8/2009 Z.
z. o cestnej premávke za podmienky, že
vodič nechá pre chodcov priestor v šírke
1,5 metra. Na Čiernomorskej ulici je to
od 1,7 metra do 2,2 metra. Opravené bolo
aj priľahlé parkovisko.

Prostredníctvom
dodávateľov
sa mestská časť postarala o opravu lámp
verejného osvetlenie po vandaloch
na pláži i po sídlisku, o dopadové zóny
na detskom ihrisku na Poludníkovej ulici,
i riešenie dopravnej situácie pred Základnou školou na Bukoveckej ulici.

Čím žije mestská časť
Miestni poslanci
schválili dotácie
Snahou poslaneckého zboru a mestskej časti je všemožne podporovať aktivity, ktoré na sídlisku vyvíjajú občianske združenia, školy a organizácie, lebo
prispievajú k rozvoju mestskej časti
a k spestrovaniu jej každodenného života.
Aj v druhom polroku preto poslanci
miestneho zastupiteľstva schválili dvanástim žiadateľom finančný príspevok
na podporu ich činnosti.

V boji s vrakmi
pokračujeme
Autovraky a dlhodobo nevyužívané
autá predstavujú vážny problém. Zaberajú parkovacie miesta, ktorých je nedostatok, hlavne však špatia vzhľad sídliska.
V našej mestskej časti od januára minulého roku zaevidovali policajti zo stanice
Mestskej polície Nad jazerom 81 vrakov
motorových vozidiel. Od začiatku tohto
roku ich mali vo svojom rajóne 37, z toho
35 na našom sídlisku a po jednom v MČ
Krásna a Vyšné Opátske. V priebehu tohto
roku sa im intenzívnou prácou a úspešným riešením na základe výziev majiteľom, vlastnou iniciatívou, odťahmi i susedskými dohovormi podarilo ich počet
o 20 vrakov znížiť. Dnes, čo je potešiteľné
zistenie, je v našej mestskej časti už len
15 opách a po jednej strašia v Krásnej a vo
Vyšnom Opátskom.

Nákupná galéria Naša
Vlani bolo otvorené obchodné centrum Kaufland, v auguste tohto roku
k nemu pribudla Nákupná galéria Naša.
Je v nej desať prevádzok: TAKKO, PEPCO,
DM drogerie, KIK, 3N PLUS, Deichmann,
Planeo, Exisport, SUPER ZOO, TEDi. Motoristi majú k dispozícii 119 kolmých parkovacích miest, z toho je 6 pre imobilných
kupujúcich a 5 pre rodiny s deťmi. Pred
Nákupnou galériou Naša je oddychová pešia zóna s lavičkami a 2 mobiliáry
pre cyklistov na uzamknutie bicyklov.

Manželia Klimovi
oslávili 60 rokov
spoločného žitia
Manželia Oľga a Michal Klimovi žijú
na našom sídlisku prakticky od začiatku
jeho výstavby, čo je viac ako 40 rokov.
Ešte o 20 rokov viac sú manželmi.
„Diamantová svadba? Nemysleli sme
si, že spolu toľko vydržíme,“ zhodli sa
pri otázke, aký mali recept na ich dlhé
spolužitie. Dopredu nikto nevie odhadnúť, či mu to s partnerom vyjde alebo
nie. A tiež či zdravie vydrží. Pre nich boli
základom porozumenie, láska, ohľaduplnosť a zmysel pre humor. Najmä pán
Michal má občas nápady na zasmiatie.
Napríklad na vchodových dverách mal
napísané ako titul Min, o čom si niektorí
susedia mysleli, že je minister. V skutočnosti to bola skladačka začiatočných
písmen jeho povolania. Vychovali dve
dcéry, ktoré ich obdarovali 5 vnukmi
a už aj jedným pravnúčatkom.
K prekrásnemu jubileu im poblahoželala starostka Lenka Kovačevičová.
Popriala im ďalšie krásne roky spoločného života aspoň po vyšperkovanú
svadbu, čo je 75 rokov manželstva.

Prvé príspevky na predzáhradky majú adresátov
Krajšie budú Ždiarska ulica 21 a Čingovská ulica 9
Naša mestská časť je plná zelene,
ale môže byť ešte krajšia. Najmä priestranstvá pred a za blokmi sú niekde pusté,
bez kvetov, kríkov. Aj preto mestská časť
vyhlásila program revitalizácie verejných
priestranstiev. Jeho cieľom je vytvoriť obyvateľom lepšie podmienky na oživenie
týchto priestranstiev a výraznejšiu starostlivosť o predzáhradky pred bytovými domami. Zapojením sa môžu záujemcovia
získať finančný príspevok na nákup sadeníc,

kvetov, kríkov a ďalšej zelene. Prvé žiadosti
miestny úrad už aj dostal a schválil.
Finančný príspevok vo výške 200 eur
išiel pre Bytový podnik mesta Košice, s. r. o.,
Južné nábrežie, z ktorého sa kúpia sadenice,
kvety, kríky a ostatný materiál do predzáhradky pred bytovým blokom na Ždiarskej
ulici č. 21. Druhých 200 eur ide SBD na Čingovskej ulici na predzáhradku pred blokom
na Čingovskej ulici č. 9. Na Čingovskej sú už
prvé kvety vysadené.
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Oficiálna pracovná návšteva primátora mesta Richarda Rašiho
a jeho námestníčky Renáty Lenártovej v našej mestskej časti
ská zeleň. Jazerčanov asi najviac trápi úsek Slaneckej cesty,
na ktorom sa v čase rannej špičky, popoludní, ale už aj počas
dňa, vytvárajú kolóny áut. Ak sa stane dopravná nehoda Jazerčania sú doslova uväznení a niet sa kade dostať von alebo
na sídlisko. Je to aj úsek smerom do Krásnej, kde je stavebný boom, a tak Slaneckou cestou prechádza ešte väčší počet áut. Zaujíma ma preto, ako mesto pokročilo s prípravami
na rozšírenie tohto úseku.

•
•
•
•
•

Primátor: V súčasnosti už máme aktuálny znalecký posudok na pozemky pod Slaneckou cestou. Ukončená bola súťaž
na spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať výkup pozemkov.
Podpísaná je zmluva a dohodnutý postup s katastrom, aby
proces zmeny majiteľov prebiehal bez ťažkostí. V riešení je
približne 100 parciel. V rámci prípravy rozpočtu mesta Košice
na rok 2017 vyčleníme podstatnú sumu peňazí na samotný
výkup. Väčšia časť pozemkov by sa mala vykupovať, menšiu
chceme riešiť zámenou. Celý proces výkupu a zámeny pozemkov je už rozbehnutý.

o Slaneckej ceste a začatom procese vysporiadania
pozemkov
o opravách chodníkov
o nových autobusových prístreškoch na Jazere
o investíciách do školských zariadení
o kosení

Vedenie mesta Košice navštívilo začiatkom októbra na
pozvanie starostky Lenky Kovačevičovej našu mestskú časť.
Diskutovali o práci miestneho úradu, o dosiahnutých výsledkoch za uplynulé dva roky, ale najmä o rozvoji, budúcnosti
mestskej časti a nevyhnutných investíciách. Navštívili Detský
domov na Uralskej ulici i Denné centrum seniorov pri mestskej časti, v ktorom pôsobia spevácky súbor Jazerčan a Jazerské mažoretky. Prešli sa aj po sídlisku. Starostka im ukázala
pekné miesta, i to, čo mestskú časť najviac trápi a je potrebné
to riešiť.
Prinášame časť rozhovoru z pracovného stretnutia
s primátorom mesta Richardom Rašim a jeho námestníčkou Renátou Lenártovou.
Starostka: Veľa kompetencií i zodpovednosti v rámci samosprávy spadá priamo pod mesto Košice a jeho mestské
podniky. Či už je to doprava, komunikácie v mestskej časti,
chodníky, zastávky MHD, správa verejného osvetlenia, mest-
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Starostka: Obyvateľov Jazera, a aj mňa zaujíma, či sa dá
určiť konkrétny termín, kedy sa môže tak povediac´ začať
„kopať“ a rozširovať Slanecká cesta.
Primátor: Všetko záleží od úspešnosti vysporiadania pozemkov a vypisovania výziev zo strany riadiaceho orgánu
(ministerstva dopravy). Brzdou v celom procese vysporiadania môžu byť iba vlastníci pozemkov, tí by, aj zo špekulatívnych úmyslov, mohli toto celé spomaliť.
Starostka: Ak sa podarí zavŕšiť proces vysporiadania pozemkov, kto bude platiť samotné rozšírenie Slaneckej cesty?
Primátor: Ide o niekoľko miliónovú investíciu, podstatná
časť by mala byť financovaná z európskych štrukturálnych
fondov. Z pohľadu čerpania zdrojov sú nachystané technické podklady na obstaranie projektovej dokumentácie
pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu. Riešime
súťaž na externého verejného obstarávateľa.
Starostka: Urobili sme v mestskej časti kontrolu technického stavu autobusových prístreškov a električkových zastávok. Viaceré z nich sú po životnosti alebo ostali len torzá
zhnitých konštrukcií. Osobne som bola aj s celým materiálom
z auditu na rokovaní v Dopravnom podniku mesta Košice.
Primátor: Mám informácie z dopravného podniku, že už
začali na električkových zastávkach nevyhnutné opravy ako
je opláštenie chýbajúcich výplní, natieranie skorodovaných

Primátor: Spoločnosť, ktorá zabezpečovala vo vašej
mestskej časti kosenie dodávateľským spôsobom, dostala výpoveď. Odporúčam, pani starostka, aby ste si dohodli
stretnutie s novým riaditeľom Správy mestskej zelene a všetky nedostatky, ktoré boli v tomto roku, i vaše nové požiadavky, s ním osobne prešli.
Starostka: Ročne sa nám narodí v mestskej časti približne
230 detí. Sú to naši budúci škôlkari či školáci. Zaznamenávame viac žiadostí na miesta v materských školách ako je reálny
počet voľných miest. Rodičia detí stoja od štvrtej ráno na zápis, aby sa im podarilo svoju ratolesť umiestniť do škôlky. Je
reálna možnosť rozšírenia kapacít miest v jazerských materských školách?

častí či oprava strešných podhľadov. Čo sa týka autobusových prístreškov tie budú u vás v budúcom roku vymenené
za úplne nové, moderné, komfortné. Tam, kde prístrešky chýbali a technicky nebude problém ich umiestniť, tak sa ďalšie
umiestenia.

Námestníčka primátora: V rámci národného programu
rozšírenia kapacít v materských školách a podmienok na rozšírenie, ktoré škôlka musí spĺňať, je zapojená Materská škola
na Azovskej ulici, kde po rekonštrukčných prácach pribudne
22 miest pre detí.

Starostka: Električkové trate a ich rekonštrukcia v mestskej časti. V akom časovom horizonte by sa to mohlo celé realizovať?
Primátor: V programovom období 2014 - 2020 mesto
stavebne realizuje MET, ktorá je naprojektovaná, odsúťažená a čakáme na zmluvu o nenávratný finančný príspevok.
Tá sa mestskej časti dotkne len okrajovo, riešením križovatky pri VSS. V rámci tohto programovacieho obdobia máme
ambíciu z eurofondov zabezpečiť projektovú dokumentáciu
pre ďalšiu etapu MET týkajúcu sa električkových tratí Nad
jazerom.
Starostka: Chodníky, to je problém celého mesta, ani nás
na Jazere neobchádza. Na mnohých je veľký sieťový rozpad,
inde vypukliny a iné poškodenia. Jednoducho, zub času ich
nahlodal a dnes si to vyžaduje celkovú rekonštrukciu.
Primátor: V rámci možností budeme aj v roku 2017 pokračovať v opravách chodníkov vo vašej mestskej časti. Pôjde
o opravy väčších súvislých chodníkov, ale riešiť budeme aj
nevyhnutné havarijné stavy komunikácií. Zo zoznamu, ktorý
ste predložili na magistrát, budeme vychádzať a v takom poradí chodníky opravovať.
Starostka: Počas tohto roka sme zaznamenali veľa sťažností obyvateľov na spoločnosť, ktorá dodávateľským spôsobom kosí v mestskej časti zarastené trávnaté plochy. I ja
osobne som podala sťažnosť Správe mestskej zelene, lebo
ich výkon i spôsob ako to celé zabezpečovali, bol veľmi slabý.
Doslova mizerný.

Starostka: V mestskej časti sa môžeme pochváliť kompletne zrekonštruovanou základnou školou či čiastočne rekonštruovanou, ale máme aj základnú školu Jozefa Urbana
na Jenisejskej ulici, ktorú navštevuje viac než 600 žiakov a nevyhnutne potrebuje výmenu okien či opravu fasády.
Námestníčka primátora: Základnú školu Jozefa Urbana
na Jenisejskej ulici som prednedávnom navštívila spolu s vedúcou oddelenia školstva mesta Košice. Prešli sme si spoločne aj s riaditeľom školy reálne potreby a požiadavky na opravy. V tomto roku sme v celej škole financovali kompletnú
rekonštrukciu hygienických zariadení, dodali nové technologické vybavenie do školskej kuchyne. Dotáciou prispejeme
na multifunkčné ihrisko v areáli školy i na novú palubovku
do telocvične. Čo sa týka výmeny okien a iných opráv, samozrejme, po vypracovaní statických posudkov a iných technických podkladov, aj toto budeme realizovať, celý proces rozbehneme v čo najkratšom čase.
Starostka: Cením si, pán primátor, že ste spoločne s pani
námestníčkou prijali moje pozvanie na pracovnú návštevu,
aby sme všetko nevyhnutné a potrebné mohli prejsť spoločne. A hlavne, aby ste to, čo trápi Jazerčanov, videli na vlastné
oči. Ďakujem za návštevu.
Primátor: Musím konštatovať, že máte jednu z najkrajších
mestských častí, veľa zelene, jazero, príjemných ľudí i pozitívnu atmosféru na miestnom úrade. Želám vám, pani starostka,
nech sa vám v starostovaní naďalej darí. A hlavne, veľa zdravia a už žiadne pády zo schodov. Ďakujem za pozvanie.
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Čím žije mestská časť
Dopravná olympiáda najmenších
Už desiaty ročník Dopravnej olympiády materských škôl zorganizovala Materská škola na Azovskej ulici. Podujatie sa dialo
pod olympijskou vlajkou a škôlkari plnili päť rôznych disciplín
– od skladania puzzle dopravných značiek cez jazdu na kolobežkách a bicykloch po poskytovanie prvej pomoci. Na podujatí
bola i naša starostka Lenka Kovačevičová a jej zástupca Bernard
Berberich, ktorí deťom silno držali prsty. „Som rada, že všetko
dobre dopadlo, nikto sa nezranil, a aj ste sa niečo nové dozvedeli,“ pochválila starostka malých olympionikov. Slová uznania im
adresoval i jej zástupca.
Dopravná výchova by sa rozhodne mala stať súčasťou každodenného života. Práve deti sú v doprave neraz tými najzrani-

teľnejšími či už ako chodci, bicyklisti alebo pasažieri vo vozidle.
Naša mestská časť toto poučné podujatie aj finančne podporila.

Materská škola na Jenisejskej ulici oslávila štyridsiatku

Prešlo štyridsať rokov odo dňa, kedy
do Materskej školy na Jenisejskej ulici vstúpili prvé možno trochu vystrašené, ale zvedavé detičky. Za ten čas sa ich vystriedali
stovky. Menil sa učiteľský zbor, i jej formova-

nie a zameranie. Dnes sa sústreďujú na environmentálnu výchovu. I názvy tried sa viažu
k prírode a k drobným živočíchom. Jedna
trieda sa volá trieda lienok, ďalšia motýlikov,
tretia slimáčikov, štvrtá stonožiek, piata žabiek, šiesta včielok, siedma rybičiek a ôsma
ježkov.
Na oslavu výročia prišli rodičia, hostia, poslanci i starostka. Deťom, učiteľkám
i rodičom v príhovore popriala, nech sa
aj do budúcnosti materskej škole len darí
a nech do života vychováva múdrych a šikovných ľudí. Riaditeľke Margite Jančišinovej odovzdala pamätnú plaketu mestskej
časti s Blahoprianím a uznaním Materskej
škole pri príležitosti 40. výročia. V kultúrnom

programe sa postupne vystriedali všetky
triedy. A potom prišla ďalšia vzácna chvíľa –
krst loga materskej školy. Na jeho tvorbe sa
podieľali učiteľky, deti, aj viacerí rodičia. Má
podobu margarétky, krstili ho lupienkami
kvetov a starostka sa stala krstnou mamou.

Mesto ocenilo aj štyroch žiakov z Jazera

Mesto Košice tento rok pripravilo už
11. ročník projektu Mesto Košice deťom.
Jeho poslaním je všímať si a oceňovať talentovaných žiakov základných škôl, základ-

ných umeleckých škôl a centra voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Medzi
mlaďou, ktorá tento rok dostala ďakovný list
a vecnú cenu, bola Zuzka Kavečanská z výtvarného odboru Základnej umeleckej školy
na Irkutskej ulici, ktorá dosiahla výrazný medzinárodný úspech. Jej obrázok Tri oriešky
pre Popolušku vyhral zlatú medailu na International Annuual children painting festivale
v Hong Kongu. Mestom boli ocenení aj Jakub Girášek zo Základnej školy z Jenisejskej
ulice, Patrícia Paudičová zo Základnej školy
z Bukoveckej ulice a Katarína Telepčáková
zo Základnej školy z Družicovej ulice. Našou

starostkou na prijatí na miestnom úrade tiež
boli odmenení. Dostali darčeky a ďakovný
list za to, že sa stali premiantmi svojich škôl
a pýchou pre mestskú časť. Odmenila aj
Zuzku Kavečanskú.

Olympijská myšlienka v Materskej škole na Galaktickej ulici
„Z jazerských materských škôl bola Materská škola na Galaktickej ulici jedinou,
ktorá zareagovala na výzvu olympijského
klubu a pripravila olympiádu. Našou snahou je od malička viesť mládež k športovaniu, vzbudiť v nej záujem o olympijskú
myšlienku aj o spoznanie olympijských
symbolov – hymny, vlajky a ohňa,“ vysvetlil
člen ústredného štábu Olympijského festivalu Slovenska Ing. Jozef Špilar prečo sa
dvor na Galaktickej ulici zmenil na dve hodiny na takmer olympijský štadión. Spokojný
bol pri pozeraní sa na súťažiace deti aj pred-

12 Jazerčan 03 / 2016

seda Olympijského klubu Košice Miroslav
Luberda. O rok by sa materská škola chcela
do olympiády opäť zapojiť, lebo olympijská

myšlienka sa má podporovať. V týchto časoch ešte viac. Bojovať v živote treba, ale len
s metrami či sekundami, a férovo...

Mgr. Róbert Schwarcz
- riaditeľ školy, predseda občianskeho združenia,
poslanec miestneho zastupiteľstva, manžel, otec

Chcem tu po sebe niečo zanechať
V poslednom čase vám k spomínaným funkciám
pribudla ešte jedna, kvôli ktorej vás ľudia kontaktujú viac mailom či SMS - kami ako zvonením mobilu. Nikto nechce, aby sa zobudila malá
slečna, dcérka Terezka, ktorá pribudla k staršej
sestričke Julke, a vy ste sa stali dvojnásobným
otcom a človekom, ktorého zastihnúť je ešte viac
nemožné. Dá sa toto všetko zvládať?
Po rokoch, ktoré som v spomínaných oblastiach
aktívny, som sa naučil efektívne plánovať čas, hľadať medzi aktivitami prieniky, prenášať kompetencie a zodpovednosť na mojich spolupracovníkov
a zoradiť si priority. Môžem preto konštatovať,
že sa to zvládať dá, a to dokonca tak, aby som sa
cítil šťastný a naplnený tým, čo robím, a aby som
zároveň necítil neprekonateľné vyčerpanie. Práve
naopak, mám to šťastie, že či už práca, organizovanie aktivít, a hlavne čas strávený s rodinou, ma
energiou nabíjajú. Veľmi mi pomáha aj uznanie
a pozitívna spätná väzba ľudí, ktorí sa na našich
podujatiach zúčastňujú a zažívajú šťastné a príjemné chvíle spojené s pozitívnymi emóciami.
Ste riaditeľom školy, ktorá si na sídlisku i v meste
vybudovala dobré meno a udržať si ho, to chce
celého človeka.
Určite áno. Keď som sa rozhodol uchádzať sa
o funkciu riaditeľa Základnej školy Jozefa Urbana
na Jenisejskej ulici, v ktorej som v tom čase už deväť rokov učil a predtým ďalších desať realizoval
mimoškolské aktivity, mal som presnú predstavu.
Do nej patrilo všetko dobré, čo škole dali moji
predchodcovia. Vedomý som si bol aj úžasného
potenciálu, ktorý je v našich učiteľoch. Keď sa to
skombinovalo s dobrou motiváciou, kontaktmi,
ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutné, a určitými
zručnosťami, skutočne sa podarilo školu posunúť
v očiach širokej verejnosti na veľmi slušnú úroveň.
Určite ale nesmieme zaspať na vavrínoch a veľmi
intenzívne pokračujeme v inováciách vo vyučovaní, v príprave a realizácii podujatí, v mimoškolskej
činnosti, zlepšení priestorového a materiálneho
vybavenia školy a v propagácii školy smerom k verejnosti. Ja vnímam funkciu riaditeľa hlavne ako
manažérsku funkciu. Snažím sa učiteľom vytvárať
čo najlepšie podmienky pre ich prácu, aby mohli
pokojne, atraktívne a efektívne učiť s využitím
moderných metód, foriem a pomôcok. Snažím
sa ich motivovať, aby ich práca bavila a napĺňala
a robiť taký marketing, aby sme boli úspešní pri
získavaní žiakov aj finančných prostriedkov z projektov či od sponzorov.
Škola sa zapája do rôznych projektov, ktoré organizujú iní, ale nejeden je výsledkom nápadu
a realizácie samotnej školy. Čo v nej „beží“ teraz?
Naši žiaci boli zapojení do žiackeho start-upového projektu I-Kid, do ktorého bolo vybraných z
celého Slovenska iba desať škôl. V minulom školskom roku postúpili do finále, ktoré sa konalo v
Bratislave. I keď nevyhrali, rozhodli sme sa ich za
celoročnú prácu odmeniť výletom do Londýna a
Dublinu spojeným s návštevou technologických
firiem. Mali sme pre našich žiakov halloweenské
podujatia, imatrikuláciu prváčikov i čitateľský festival Číta celá rodina. Boli sme na celoslovenskom

koncerte Integrácia v Poprade a 19. - 20. novembra
bude každoročný festival hier a zábavy Hravenisko.
December má patriť mikulášskym aktivitám, Detským vianočným dielňam a v sobotu 10. decembra
druhému ročníku podujatia Vianoce na Jenisejskej,
na ktorý do školy pozývame širokú verejnosť.
Predseda občianskeho združenia. V tejto funkcii
už pôsobíte riadne dlho.
V novembri tohto roku je to 25 rokov, keď som
začal pracovať ako dobrovoľník v Detskej organizácii Fénix. Keďže som bol ako dieťa odchovaný
na táboroch a krúžkoch, chcel som v tom pokračovať, preto sme vybudovali košickú pobočku tejto
organizácie. Počas desiatich rokov nám prešlo rukami niekoľko stovák, možno až tisícok detí, a našou domovskou mestskou časťou bola práve MČ
Nad jazerom, kde sme veľmi intenzívne pracovali.
Verím, že mnoho dnes už dospelákov, si spomína na naše výlety, tábory a ďalšie aktivity. V roku
2002 som založil Detskú organizáciu Frigo, ktorá
v podstate pokračovala v predchádzajúcej činnosti, no podarilo sa nám vybudovať takmer stočlenný tím dobrovoľníkov, vďaka čomu bola naša
činnosť ešte bohatšia. Pokryli sme takmer celý
Košický kraj a naši dobrovoľníci odrobili ročne približne dvanásťtisíc dobrovoľníckych hodín. V tom
pokračujeme aj teraz, realizujeme vzdelávacie
a pobytové aktivity, projekty, podujatia pre širokú
verejnosť, spolupracujeme s košickou ZOO, organizujeme charitatívne zbierky a mnoho ďalších,
myslím, zmysluplných aktivít.
A poslanec? V jazerskom miestnom zastupiteľstva si už tiež robíte čiarky. Prečo ste sa pre toto
neľahké poslanie rozhodli?
V roku 1998 som bol ako osemnásťročný, a najmladší poslanec v Košiciach, zvolený ešte do MZ
MČ Košice - Juh, keďže som vtedy býval v tejto MČ.
Keď som sa v roku 2005 presťahoval na Jazero, kde
som už predtým 13 rokov realizoval množstvo aktivít, cítil som, že môžem prepojiť moju participáciu
a aktivitu s možnosťou veci aktívne a pragmaticky
ovplyvňovať a riešiť. Už tretie volebné obdobie
som poslancom v našej mestskej časti. Momentálne aj členom komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia a predsedom komisie
kultúry a propagácie samosprávy. V rámci poslaneckej činnosti sa snažím venovať veciam, ktorým
rozumiem, s ktorými mám skúsenosti, teda hlavne
kultúre, deťom, mládeži, vzdelávaniu. Ako obyvateľ mestskej časti sa snažím zbierať podnety od
občanov, ale prichádzať aj s vlastnými iniciatívami a prispievať i k operatívnemu riešeniu situácie
spojenej s infraštruktúrou, čistotou, bezpečnosťou.
Som rád, že súčasné zastupiteľstvo je mimoriadne
pragmatické, nastavené na najdôležitejšiu prioritu,
a tou je zabezpečenie hlavných funkcií v prospech
občanov a rozvoj mestskej časti vo všetkých oblastiach. Komunálna politika na úrovni našej mestskej
časti nemôže byť o sebaprezentácii a zbieraní politických bodov. Ľudia sú vnímaví a oprávnene očakávajú riešenie ich každodenných problémov ako
sú chodníky, parkoviská, pokosená zeleň, ihriská,
lavičky. Očakávajú, že mestská časť sa bude rozvíjať,
že budú mať potrebný životný komfort. Myslím si

tiež, že ľuďom treba ponúknuť príležitosti na relax,
zábavu, ale aj na spoločné stretnutia a budovanie
nových kontaktov a priateľstiev. Naši obyvatelia
nechcú nebyť voči sebe anonymní, chcú sa baviť
a stretávať, čoho dôkazom je účasť na podujatiach
mestskej časti. To všetko sa deje aj vďaka šikovným
pracovníčkam oddelenia kultúry miestneho úradu, ktoré na vysokej úrovni akcie pripravujú a snažia sa robiť ročný plán tak, aby si všetky skupiny
obyvateľov našli to svoje.
Rodina. To je stopercentne to naj, čo vo vašom
živote rozhoduje. K staršej dcérke Julke pribudol
drobec, ktorý si vyžaduje pozornosť a starostlivosť. V čom viete manželke pomôcť?
Vo všetkom. Po pôrode sme mali trošku komplikácie, takže som si to dva týždne vyskúšal takmer
ako mamka na materskej a myslím, že som to celkom zvládol. Prebaľovanie, kúpanie či ďalšie veci
mi ťažkosti nerobia. Nevidím problém umyť riad,
povysávať, vyniesť smeti, ale ako domáci kutil som
úplne ľavý. Okrem výmeny žiarovky voláme na
všetko majstrov alebo kamarátov, ja sa potom síce
hanbím, no nemôže byť každý dokonalý... To, čo by
som ešte veľmi chcel, je naučiť sa variť. Pokusy boli,
a vyšli celkom dobre, určite by ma to bavilo, ale
v režime, v ktorom žijem, si to nechávam na neskôr.
Ste ešte mladý a predsa ste sa už dostali do opatery lekárov a „sranda“ to nebola. Úprimne, má
takéto naháňanie sa význam?
Dlho som si ako mnohí iní myslel, že som nesmrteľný a že pracovať štrnásť hodín denne je v pohode.
Žiaľ, pri životnom štýle, aký som mal takmer dvadsať rokov, som dostal riadnu výchovnú facku, keď
som pred piatimi rokmi skončil na ARO a naozaj to
vyzeralo zle. Odvtedy som niektoré veci prehodnotil, zmenil a snažím sa, aby som už kvôli sebe aj
rodine, v takejto situácii nebol. Naháňanie však má
pre mňa zmysel. Nesmierne ma nabíja energiou
a posúva, keď pripravujem podujatie a po pol roku
tvrdej práce niekoľko tisícok ľudí skonštatuje, že to
bolo fajn. V škole je to zase o každodennej spätnej
väzbe žiakov, rodičov aj učiteľov, ktorí pri mojej
prvej prezentácii nápadu alebo novinky neraz krútia hlavou, no keďže to väčšinou dopadne dobre,
tak sa potom všetci tešíme. Jednoducho, mám
v diári svetlé body, na ktoré sa teším a aj keď niečo nevyjde tak ako si predstavujem, vždy sa mám
na čo tešiť a trošku sám seba uspokojiť. To platí aj
o cestovaní s rodinou, ktoré milujem. Okrem toho
chcem tu po sebe niečo zanechať. Možno sa to
nedá chytiť do ruky, keďže ide skôr o emócie ľudí,
ale ja to jednoducho takto cítim. V mojej práci
chcem pokračovať a aj keď sú aj náročnejšie obdobia, s podporou rodiny a priateľov sa to zatiaľ vždy
podarilo zvládnuť.
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V Dennom centre sa o veku a chorobách nehovorí
Tam sa naplno žije

O živote a aktivitách našich seniorov
sme v Jazerčane už neraz písali. Pozornosť si zaslúžia, sú aktívni, zapájajú sa do
kultúrnych, spoločenských i športových
podujatí. Nechýbali napríklad na II. zimnej
olympiáde seniorov, ktorú zorganizovalo
mesto Košice v rekreačnom stredisku na
Jahodnej. Marta Lovasová tam získala za
jazdu na klzáku a saniach striebro a bronz
a Gitka Galajdová na klzáku bronz. „Snažíme sa byť všade, kde sa niečo deje. Nech sa
o nás vie. Hlavne sa však činíme kvôli sebe,
pretože hoci sme seniori, do starého železa
ešte nepatríme“, rozhovoril sa predseda
Denného centra Ivan Hudec.
Spolu s členkou výboru Martou Lovasovou začal listovať v kronike klubu, aby
si pripomenuli, kde všade počas roka boli
a čo všetko robili. „Keď sme začali športom,
budeme v ňom pokračovať. V júni sme mali
naše, jazerské športové popoludnie. Triafali
sme loptu do bránky, strieľali z luku, hádzali
loptičku do koša, hrali pétangue. V iný deň
sme sa vybrali na Bankov, kde sme si vyskúšali ako nám ide minigolf,“ vymenúval.
V lete boli veľké športové hry. Záštitu nad
nimi prevzal predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa a ich
zorganizovaním bola poverená Okresná
organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Košice – mesto, kam patria aj jazerskí
seniori. Popri zvládnutí organizácie tvorili
najväčšiu skupinu súťažiacich, získali od
zlatej po bronzovú spolu 9 medailí, a to
ich zaradilo v zisku cien na prvé miesto.
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„Boli sme aj v Športovo zábavnom areáli na Alejovej ulici na športovo - kultúrnom
podujatí pod názvom Šport troch generácií,“ rozhovorila sa Marta Lovasová. Zapojilo sa 16 kolektívov a 48 súťažiacich. Za
jazerské centrum bojovali tímy Margity
Galajdovej a Marty Lovasovej. „Na takomto podujatí sme boli prvýkrát, a tak sa
nám na medailových miestach nepodarilo
skončiť. V kultúrnej časti sme však spomedzi 49 účastníkov ceny získali, keď Filip
Fertaľ a Anna Szekerešová v speve obsadili
1. miesto,“ hrdo dodala. Košice otvárali
Európsky týždeň športu. Do programu
patrili aj spartakiádne cvičenia. Ani tam
jazerskí seniori nechýbali a predstavovali najväčší počet cvičencov zo všetkých
klubov mesta. „V rámci športovej aktivity
sme sa zúčastnili aj na Letnej olympiáde seniorov. Súťažilo sa v desiatich disciplínach
a o dobré výsledky sa snažilo 300 seniorov
z klubov mesta,“ zobral si zase slovo Ivan
Hudec. „Z našej 15 – člennej výpravy Marta Lovasová získala za kop do brány zlato.
V hode lopty do koša vybojovala Anna Peterčáková zlato a Margita Chytilová striebro. Hanbu sme si teda neurobili. Keď sa
nedá športovať vonku, v centre máme súťaže v hádzaní šípok, hráme biliard alebo si
chodievame zahrať bowling.“
Pravidelne v centre prostredníctvom
prednášky Stanislava Mikluša hovoria
o našom meste, o jeho histórii, zaujímavých budovách. Tieto stretnutia sú
raz týždenne. Zapojili sa do zaujímavé-

ho projektu mesta – vzájomných návštev mestských častí. Už boli na Pereši,
v Krásnej i v Starom Meste. Približne raz za
dva týždne sa chodia kúpať do Aquacity
v Poprade. Na prelome mája a júna sa
vybrali na oddychový pobyt do Podhájskej. Cez leto boli na kultúrno-oddychových pobytoch v maďarských kúpeľoch.
Organizujú si opekačky alebo guľášové
párty v prírode. Na Polievkovom festivale
pre návštevníkov varili fazuľovú polievku. Položili kvety a poklonili sa pamiatke
našich vojakov, ktorých lietadlo sa zrútilo
v maďarskej obci Hejce. Pripomenuli si
Deň matiek, speváci z Jazerčana a Jazerské mažoretky svojimi vystúpeniami
spestrili Deň Jazerčanov, ktorý pripravil
miestny úrad. Mali výstavku venovanú
Veľkej noci, oslavu Mesiaca úcty k starším.
Ešte ich čaká Katarínska a možno aj Mikulášska zábava. Chystajú tiež prezentáciu
Plody jesene a výstavku vianočnej dekorácie, ozdôb a sladkostí. Veľkú radosť mali
zo zrekonštruovaného Denného centra,
o čo sa postarala mestská časť, ktorá činnosť centra výrazne podporuje. Vie, že sedieť len doma, medzi štyrmi stenami, to
má na psychiku človeka veľký vplyv. Hlavne ľudia v dôchodkovom veku sa nesmú
nudiť ani cítiť osamotení. Aj pre nich musí
mať život zmysel, ponúkať im možnosť
prejavovať kreativitu, súťažiť a stretávať
sa s rovesníkmi.
STALI SA KLUBOM ROKA
V Spoločenskom pavilóne boli nedávno naši seniori na stretnutí zorganizovanom mestom Košice v rámci Mesiaca
úcty k starším. Na podujatí Mária Rošková a Vojtech Csordás (na snímke) prevzali
ocenenia za aktivity v prospech seniorov
a Ivan Hudec z rúk primátora ocenenie
Klub roka. O tom, že si to zaslúžili, niet pochýb.
CHCETE SA K SENIOROM PRIDAŤ?
Denné centrum je v OC Branisko
(zadný trakt), na 1. poschodí.
Otvorené je každý deň, okrem piatku,
od 13:00 do 16:00 hodiny.

Kultúra
Návrhárka a dizajnérka Odette Kmeť Fedorová má talent na rozdávanie
Miluje staré veci, lebo aj po rokoch z nich cítiť dušu

Odette Kmeť Fedorová je módnou
návrhárkou a dizajnérkou. A tiež sympatickou mamičkou trojročného chlapčeka,
rodáčka z Jazera plná energie, entuziazmu a elánu. Talentovaná mladá žena má
za sebou mnoho módnych prehliadok,
na ktorých boli predvádzané jej návrhy.
Každý je originál, ktorý nepodlieha trendom. Okrem módy sa venuje aj dizajnérstvu interiérov. Práca ju napĺňa a dodáva
jej životu ešte väčší význam a zmysel. Už
na prvom stretnutí bolo jasné, že Odette svoju prácu miluje a všetko, čomu sa
venuje, robí so srdcom. Z jej tvorivých
kúskov vyžarujú láska a pozitívna energia. Ateliér dýcha romantikou, nádherné
doplnky, krásne vankúšiky na sedačkách,
úžas a symbióza v jednom.
„Mám dojem, že už v kolíske som mala
predurčené, akým smerom sa budem
uberať. Keď bola moja mama v pôrodnici
stretla sa tam s jednou umelkyňou, ktorú
obdivovala. Narodila sa jej dcérka a dala
jej meno Odette. Mama bola tým menom
aj samotnou ženou fascinovaná a rozhodla
sa, že, keď ona bude mať dievčatko dá mu

také isté meno. To sa naplnilo. Takže som si
nemusela vymýšľať žiadnu obchodnú značku,“ neskrývala návrhárka smiech.
Ako dieťa mala rôzne sny, čím by chcela byť. Hlavne móda sa jej veľmi páčila.
„Naplno som sa návrhárstvu začala venovať až keď som mala tridsať rokov. Navrhujem rôzne kúsky, svadobné šaty, spoločenské, do práce, kostýmy i oblečenie na bežný
deň. Zákazníčky prichádzajú s konkrétnou
predstavou, majú svoj sen, ktorý im pomáham naplniť. Niekedy niektoré návrhy
upravíme, pozmeníme. Inokedy celú prácu
prenechajú na mňa. Vekový priemer zákazníčok sa pohybuje medzi 30 – 35 rokov.
I keď najmenšia mala pár mesiacov a teraz
sme zase šili šaty na svadbu pre ročnú princezničku.“
Na otázku, čo by rozhodne nemalo
chýbať v šatníku žiadnej ženy, zaznela
strohá, rýchla a priama odpoveď. Určite
nemajú chýbať šaty, ktoré sú symbolom
ženskosti, zvýraznia postavu, ukážu prednosti. Pri navrhovaní dámskej kolekcie
vie byť viac kreatívna, vyhrá sa s farbami, materiálmi. Stále jej skrsne v hlave
nová inšpirácia. Práve preto sa venuje
móde pre ženy. Nebráni sa ani mužským
kúskom, ale tam sa až tak veľmi „čarovať“
nedá.
„V minulosti som robievala módne
prehliadky, dnes to už časovo nestíham.
Je to veľmi náročné na čas, celý ten priebeh od plánovania, prípravy po realizáciu.

Odkedy mám malého, chcem sa venovať
aj jemu, takže viac sa teraz zameriavam
na objednávky zákazníčok. Hlavným symbolom mojej práce je navrhovať kúsky, ktoré nikdy nevyjdú z módy a sú jedinečné.“
Odette veľa času trávi aj na stavbách,
takže pokojne ju môžete zastihnúť v montérkach a gumových čižmách. Okrem
módy je totiž aj bytovou dizajnérkou. Vdychuje dušu aj starým penziónom a reštauráciám, teda tam, kde vyhasol život.
„Fascinuje ma táto práca, keď vidím výsledky. Z veľkého nič urobíme niečo úžasné.
Teším sa, keď sa v interiéri, ktorý som navrhla, cítia ľudia dobre a radi sa tam vracajú. Tak to má byť. Vtedy viem, že moje poslanie bolo naplnené.“ Miluje starý nábytok.
Odmalička bola posadnutá starými vecami. Ako malá sa hrávala, že je princezná
na zámku. Láka ju, keď sa môže vracať
do dávnych čias. Všetko staré má dušu
a vypovedá nejaký príbeh, stačí načúvať
a poriadne sa rozhliadnuť. Tieto veci nás
dokážu zaviesť do rozprávkovej krajiny
plnej príbehov.
Nájde si pri takej náročnej práci čas
aj na oddych? Odpoveď znela áno. Musí.
„Všetok voľný čas trávim s rodinou. Chodievame do prírody, na prechádzky okolo
jazera. Sídlisko Nad jazerom je najkrajšie
sídlisko v Košiciach a som hrdá na to, že
som práve tu vyrastala. Viaže ma k nemu
kopec spomienok a prijemných zážitkov,“
úprimne dodala.
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Kultúra
Pestrý program prímestského tábora Jazeráčik
Aj pytóna kráľovského mohli pohladkať
Po minuloročnej dobrej skúsenosti
mestská časť aj v tomto roku pripravila dva
turnusy prímestského tábora Jazeráčik. Jeden v júli, druhý koncom augusta.
Počas piatich dní deti spoznávali sídlisko, učili sa modelovať z hliny, venovali
sa batikovaniu, navštívili Trixen Park, pobočku Knižnice pre mládež mesta Košice
na Družicovej ulici i miestny úrad. Najviac
sa im páčilo v kancelárii u starostky, ktorá
im porozprávala zaujímavostí zo života
mestskej časti. Zaklopali i na dvere jazerskej stanice Mestskej polície. Prezreli si
stanicu, policajti im pustili húkačku na vozidle a dovolili, aby si do auta sadli a na
chvíľu sa zmenili na ochrancov poriadku
a čistoty.
V programe pobytu mali i celodenný
výlet do Zoologickej záhrady v Kavečanoch, kde sa o živote zvierat veľa dozve-

deli. No to, že pytóna kráľovského budú
môcť pohladiť a dokonca si ho dať na krk,
to len málokto predpokladal. Počas Talent
show sa predviedli v hre na klavír, v speve, kúzlení, recitácii i v maľovaní. V piatok
predpoludním ich čakala horolezecká
stena vo Výmenníku Važecká a stretnutie
so skautmi. Popoludnie patrilo odmeňovaniu za výkony v súťažiach a rozlúčka. Darčeky na pamiatku im pripravila aj
mestská časť. Druhý turnus Jazeráčika,
ktorý bol od 22. do 28. augusta, mal podobný program. A tiež veľmi rýchlo ubehol...

Dvadsať rokov jazersko-budapeštianskeho partnerstva
Naše dievčatá v maďarskom tábore
Spolupráca našej mestskej časti s XV.
obvodom Budapešti sa intenzívne rozvíja. Pred letom k nám zavítala delegácia
vedená starostom tohto obvodu a bývalým poslancom maďarského parlamentu
Hajdú Lászlóm. Privítala ich starostka,
ktorá ich poinformovala o mestskej časti, o prioritách, ktoré nás v blízkej budúcnosti čakajú, aj o tom, aké kultúrne
a športové akcie do konca roka chceme
ešte zorganizovať. Tento rok uplynulo
20 rokov od podpísania partnerskej
zmluvy našej mestskej časti a XV. obvodu
Budapešti.
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Počas prázdnin sa študenti Súkromnej
strednej odbornej školy z Bukoveckej ulice
spolu s učiteľkou Zuzanou Kohútovou zúčastnili na Medzinárodnom umeleckom
tábore v Bernecebaráti. Okrem iného pracovali v tvorivých dielňach zameraných
na keramiku, kožu, korálkovanie, batikovanie, maľovanie na textil, rezbárstvo
i ďalšie techniky. Svojím temperamentom
a veselou povahou si košické dievčatá
„vybojovali“ titul Thevoice – najspevavejší
tím v tábore a v stolnom futbale obsadila
dvojica Andrea Sarvašová a Gabriela Katarína Hančovská 3. miesto.

Nedávno viacerí maďarskí partneri
prišli zase k nám. Boli sme s nimi v rekreačnej lokalite, navštívili sme vodnolyžiarsky areál Trixen, odtiaľ sme sa presunuli
do Športového areálu Galaktik, kde sa
stretli s našou starostkou. Popoludní sme
sa pristavili pri soche maratónca, pozreli si
výstavu Košický zlatý poklad a zúčastnili
sme sa na III. ročníku osláv Dňa Svätého
Štefana.
Ing. Ildikó Szegedyová
vedúca oddelenia kultúry

Kultúra
Medzinárodný festival Brave Kids 2016
Hovorili rôznymi jazykmi, a predsa našli spoločnú reč
Košice boli v lete dejiskom medzinárodného detského festivalu Brave Kids 2016. Na Slovensku bol po prvýkrát a pripravilo
ho naše občianske združenie Haliganda. Pracovalo a vystupovalo tu 29 detí z Izraela, Iránu, Talianska a Poľska i viacerí umeleckí
lídri. Vo svojej domovine fungujú deti v centrách a záujmových
združeniach a ich lídri sa ich snažia pomocou umenia uchrániť
pred nástrahami ulice a vštepovať im princípy demokracie a tolerancie. Na festival pricestovali s vlastnými programami. „Idea
tohto pôvodne poľského festivalu, jeho apolitickosť, prekračovanie
všetkých rasových a náboženských hraníc, nám učarovali. Deti sa
môžu stretávať a majú si čo odovzdávať. A to nielen medzi sebou.
Svojou bezprostrednosťou a talentom obohatili aj nás – dospelých
umeleckých a sociálnych lídrov,“ povedal o podnetoch zorganizovať festival u nás jeho umelecký riaditeľ Roman Sorger. Vďaka silnej myšlienke festivalu prevzali patronát nad podujatím aj prezident Andrej Kiska, ombudsmanka Jana Dubovcová a UNESCO.
Festival Brave Kids 2016 začal v našom meste Integračným
piknikom, ktorý bol v príjemnom prostredí pri jazere. Otvorili ho
Roman Sorger a starostka Lenka Kovačevičová. Po celodennej
voľnej zábave sa podvečer účastníci stretli v predstavení Korene,
v ktorom predviedli “ochutnávku” svojich budúcich hudobných,
tanečných a speváckych vystúpení. Z Jazera sa po týždni presťahovali do športového areálu na Čordákovej a Janigovej ulici
na Sídlisku KVP. Ako v kotli to tam vrelo horúcim počasím, hlavne
však rôznymi jazykmi, piesňami, tancami, kultúrami. Deti predviedli svoje programy, ktoré doplnili školáci zo ZUŠ na Čordákovej ulici, malí tanečníci zo skupiny Uno Stars a deti z Domova

sociálnych služieb LUX. V závere sa spojili do „jam session“ s Mariánom Čekovským, ktorý si zahral s mimoriadne muzikálnymi
deťmi. Šoumeni od 6 až 17 rokov v kombinácii so slovenskými
vystupujúcimi vytvorili úžasný trojhodinový program. S jeho
skrátenou verziou sa stretli Košičania aj na Hlavnej ulici, kde sa
deti predviedli v pouličnej Parade.
Druhý týždeň pobytu v našom meste trávili nacvičovaním
nového unikátneho programu zloženého z čísel, ktoré si sami vymysleli a vkomponovali do záverečného vystúpenia Final show.
Predviedli ho v Dominikánskom centre Veritas. Finálovú show
si prišli pozrieť aj zástupcovia UNESCO, kancelárie ochrankyne
ľudských práv Jany Dubovcovej a zástupcovia partnerských
združení. Po prezentovaní programu odcestovali do poľského
mesta Vroclav. V centre kultúry Impart sa prezentovali spolu
s ďalšími skupinami. Spoločne potom začali pracovať na veľkej
finálnej show Brave kids, ktorú úspešne predviedli pred viac ako
1 200 divákmi v Hale stulecia.
Brave Kids, teda statočnosť. V čom spočívala? V odvahe detí
prísť do cudzej krajiny, ukázať, čo vedia, naučiť to ostatných, nehanbiť sa za seba, za svoju inakosť i prijať odlišnosť rovesníkov.
Statočnosť bola aj v tom, že na celý mesiac, kedy festival spolu
trval, opustili svoje domovy a rodiny. Statočné boli aj naše rodiny, ktoré na dva týždne otvorili svoje domovy cudzincom, prijali
ich, starali sa o nich a získali benefity, ktoré ich ľudsky obohatili.
Toto všetko bola statočnosť.
Silvia Sorgerová, OZ Haliganda
Foto: Michaela Komárová

Duj – duj svetovým hitom
Na spomínaný festival odcestovali do Poľska ako reprezentanti rómskej komunity a práce s ňou deti zo Súkromnej základnej školy na Galaktickej ulici pod zriaďovateľskou činnosťou
Nadácie dobrej rómskej víly Kesaj. Viedla ich pedagogička Rozália Klempárová.
Dvojtýždenný program pobytu bol bohatý. Hlavnou ideou
bolo – mladí učia mladých svoju kultúru. A tá bola rôznorodá
– brazílska, estónska, gruzínska, indická, indonézska, iránska,
izraelská, macedónska, mexická, moldavská, nepálska, poľská,
slovenská, marocká, ukrajinská, talianska, rumunská, africká
a rómska. Autorom projektu je tibetský filantrop Dr. Akong
Tulku Rimache a jeho zmyslom lepšie vzájomné chápanie rôznorodých kultúr, emotívnejšie porozumenie, spolupráca. Symbolom podujatia je Lotosový kvet, ktorý vyrastá z bahna, ale
vyžaruje krásu. Metaforické porovnanie vystihovalo sociálne
postavenie mladých z chudobných štvrtí krajín sveta. Záverečný program potvrdil, že poslanie festivalu sa splnilo. V obrov-

skej estrádnej vroclavskej hale mladí umelci svojou kreativitou
nadchli. Program bol ohňostrojom kultúr, v ktorom zažiarila aj
naša skupina Dobrej rómskej víly Kesaj, ktorú viedol Maťo Ferko. Rómske piesne zabrali. Napríklad Duj, duj ... sa stala doslova
hymnou podujatia. Žiaci školy si z podujatia domov priniesli nezabudnuteľné zážitky.
Dr. Gabriel Glovacký
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Kultúra
Po Šošovicovej polievke Jazerskej ženy sa zaprášilo
Na festivale sme získali striebornú lyžicu

Na 5. ročníku Polievkového festivalu v kasárňach Kulturparku sa zúčastnilo
44 súťažiacich družstiev. Porota, ktorú tvorili
Iveta Štefanová zo spoločnosti Ryba, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky LINlin a šefkuchár Martin Novák, mala pri rozhodovaní
plné ruky práce. Naše družstvo mohlo byť
právom pyšné na svoju Šošovicovú polievku Jazerskej ženy.

Po odbornom zhodnotení získala druhé
miesto a striebornú lyžicu. Bronzovú vyhralo občianske združenie Lentilka. O tom, že aj
chlapi vedia variť, presvedčili Vodnopólisti,
ktorí z festivalu odchádzali so zlatou lyžicou.
Raz darmo, chlapi sa ženám riadne začínajú
miešať do remesla, a neraz aj úspešne...
Všetky navarené polievky návštevníkom
veľmi chutili, neraz si aj dupľu vypýtali.

„Ďakujem všetkým, ktorí nás podporili
a ochutnali našu Šošovicovú polievku Jazerskej ženy. Asi do 20 minút po jej dovarení ostal
len prázdny hrniec, taký mala úspech. Druhé
miesto udelené odbornou porotou nás veľmi
potešilo a prekvapilo, na polievkáči to bola
naša polievková premiéra,“ vyslovila radosť
i poďakovanie starostka Lenka Kovačevičová. Na festivale z našej mestskej časti kuchtili aj seniori z Denného centra, pripravili
veľmi chutnú fazuľovú polievku.
Zo všetkých strán sa areálom Kulturparku šírili príjemné vône. Šošovicová,
islandská, afganská, poľská, mongolská,
bulharská, francúzska, iránska, líbyjská, ale
aj rybacia, guľášová, bryndzová polievka či
boršč, to všetko mohli návštevníci ochutnať.
Obľúbeným pokrmom sa opäť prezentovali
rôzne komunity, záujmové skupiny, národnostné i iné menšiny, ktoré žijú a pôsobia
v Košiciach.

Mravenisko – to je miesto super zábavy
Naše detské jasle a materská škola Mravenisko sú zamerané
na komplexné poskytovanie starostlivosti o detičky na vysokej
odbornej a profesionálnej úrovni. Zabezpečujú ju naši pedagogickí zamestnanci denne od 6:00 do 17:00 hod. Vďaka tomu,
že kladieme vysoký dôraz na profesionalitu a kvalitu, podarilo
sa nám vyhovieť náročným podmienkam ministerstva školstva
a zaradili sme sa do siete škôl a školských zariadení. Rešpektujeme školský zákon, pracujeme s ISCED 0 a podliehame prísnej
kontrole školstva. Prirodzeným spôsobom formou pesničiek,
básničiek a hier sa detičky učia aj anglický jazyk. Sme vybavení
didaktickými pomôckami na náučné, športové a kreatívne aktivity v priestoroch škôlky či vonku v našej minizáhradke. V nepriaznivom počasí sa môžu drobci vyšantiť v zábavnom centre
JAYMO nachádzajúcom sa hneď vedľa nás. Deti vzdelávame aj
Montessori pedagogikou.
Naším zámerom je rozvíjanie osobnosti každého dieťaťa tak,
aby dokázalo pochopiť sociálne a prírodné prostredie cez denné aktivity, ktoré pripravujeme podľa odpozorovaných individuálnych potrieb detí, školského vzdelávacieho programu a celej skupiny so zreteľom na denný rytmus a hygienické návyky.
Priestory škôlky sú estetické, moderné, čistené ozónom, ktorý
likviduje vírusy, baktérie, mikroorganizmy a roztoče. U nás sa
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platia najnižšie poplatky v rámci zariadení odborného typu. S radosťou sa postaráme o detičky od pol do šesť rokov a sú u nás
vítané počas celého roka. Nájdete nás na prízemí v OC Idea.
Kolektív Mraveniska

Kultúra
V Kultúrnom stredisku Jazero sa stretli seniori - jubilanti
Vek je len číslo na ceste životom

„Každý vek je krásny, nech máme 60, 70, 80 a viac rokov. Sú
to čísla životnej cesty. Nie vždy je jednoduchá, niekedy je kľukatá
a s mnohými prekážkami. Prekážky sú však na to, aby sa prekonávali. Život nám prináša aj veľa radosti, pohody, lásky aj skúseností,
na základe, ktorých nadobúdame nové múdrosti. Drahé oslávenkyne a oslávenci, prajem vám veľa síl, pevné zdravie a vyslovujem
prianie, aby sme sa aj o pár rokov v takom počte stretli.“ Týmito
slovami starostka mestskej časti pozdravila seniorov - jubilantov, ktorí sa počas dvoch dní zišli v rámci Mesiaca úcty k starším
v Kultúrnom stredisku Jazero.
Do kytice pozdravov a prianí prispeli kultúrnym programom

deti z materských a žiaci základných a stredných škôl sídliska.
Materská škola na Jenisejskej pripravila zmes ľudových tancov
a piesní. Vystupovali aj tanečníci G mini klauni, usilovné včielky.
Školáci zo základných škôl na Družicovej a Irkutskej ulici spievali a hrali na klávesových nástrojoch. Stredoškoláci z Bukoveckej
a Dneperskej ulice sa prihovorili jubilantom v hudobnej podobe. O návrat našich starých rodičov do čias ich mladosti sa speváckym vystúpením postarali Anna Gajová a Juraj Fotul.
O tom, že Jazerčania žijú aktívne v každom veku, presvedčili seniorky, ktoré vystupujú ako mažoretky. Oslávencov spevom pozdravil aj súbor Jazerčan, ktorého členovia už tiež majú
seniorský vek, ale optimizmus a dobrá nálada sú stále ich každodenným partnerom. Optimizmus nechýbal ani tým, ktorí už
síce majú podlomené zdravie, ale do kultúrneho strediska predsa prišli. Niektorí aj so spoločníčkou paličkou. „Je to moja dobrá
kamarátka, dáva mi istotu aj oporu. Pozvanie som však nemohla
odmietnuť, a tak som sa sem dotackala. Je chvályhodné, že naša
starostka myslí aj na starších,“ povedala pani Mária, ktorá prednedávnom oslávila sedemdesiatku. Jubilanti sa zabávali, usmievali
sa, rozprávali, stretli bývalých spolužiakov, kolegov. Jubilantov
prišli pozdraviť aj predseda sociálno – zdravotnej komisie miestneho zastupiteľstva Michal Slivka, zástupca starostky Bernard
Berberich i viacerí poslanci miestneho zastupiteľstva.
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Sociálna oblasť
Stacionár Tvoja šanca ponúka šancu znevýhodneným občanom
Je potrebný ako soľ
lávacie centrum. Starať sa o nich a pripravovať pre nich pestrý
program budú kvalifikovaní odborníci.
„K tomu, aby terapie a vzdelávanie mali efekt, očakávame,
že klienti tu denne strávia možno aj jedenásť hodín. Počas tohto
času si osvoja mnohé zručnosti a získajú vedomosti, ktoré budú
využívať v každodennom živote a uľahčia im ich fungovanie,“ povedala zriaďovateľka centra Katarína Hermely. K dispozícii majú
miestnosti pre tvorivé práce, knižnicu, relaxačnú miestnosť, spoločenské hry, jedáleň. Výhodou je, že hoci budú tráviť v centre
dlhší čas, nebudú vytrhnutí z rodinného prostredia. Podvečer ich
čaká návrat domov. „Denný stacionár je v našej mestskej časti žiadaný ako soľ. Pomôže rodinám, ktoré majú znevýhodneného člena,
aby aj on mal pod vedením odborníkov možnosť stráviť bežný deň
kvalitne a plnohodnotne,“ uviedla starostka Lenka Kovačevičová.
Začiatkom októbra bol na Galaktickej ulici pre znevýhodnených občanov otvorený denný stacionár Tvoja šanca. Prístupný
je klientom od dovŕšenia ich dospelosti ako relaxačné a vzde-

Na slávnostnom otvorení stacionáru bol tiež primátor mesta Richard Raši, jeho námestníčka Renáta Lenártová, projektový
manažér Štefan Jambrich a ďalší hostia.

Košická organizácia vozičkárov Nezávislý život
Prepravia kedykoľvek a kdekoľvek

Len ten, kto má problémy s mobilitou, vie oceniť bezbariérové
prístupy do inštitúcií, úradov, obchodov či upravené nástupy a výstupy v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy. Sú však občania, ktorým pre ťažký zdravotný stav ani tieto úpravy pri pohybe
nepomôžu.
„Tiež sa však potrebujú dostať na vyšetrenie k lekárovi, po lieky či ísť aspoň na chvíľu von, do spoločnosti, medzi rovesníkov.
Byť zavretý len doma môže na niekoho pôsobiť stresujúco
a deprimujúco,“ presvedčená je predsedníčka Košickej organizácie vozičkárov - Nezávislý život Terézia Baraničová. Vo funkcii
je od marca tohto roku. Dovtedy organizáciu na pomoc ťažko
telesne postihnutým viedol Anton Benča, ktorý ju v roku 1998
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založil. „Od prvej chvíle výrazne pracoval na budovaní bezbariérovej prepravy v Košiciach, odstraňovaní bariér na sídlisku,
bojoval za práva telesne postihnutých a snažil sa o zlepšenie
legislatívy v tejto oblasti. Žiaľ, už nie je medzi nami. Organizácia a snaha o pomoc telesne postihnutým však musí žiť ďalej,
na prepravu špeciálne upravenými vozidlami je stále odkázaný
nejeden fyzicky postihnutý občan alebo senior nad 65 rokov,“
hovorí T. Baraničová. Ich organizácia pôsobí na našom sídlisku v bezbariérovej bytovke na Talinskej ulici č. 1, ale prepravu
poskytuje v rámci celého mesta. Ak treba, záujemcu dopravia
aj mimo Košíc. Službu poskytujú 24 hodín a úzko spolupracujú
s Magistrátom mesta Košice, ktorý im v zmysle zákonov prispieva na túto činnosť. Pokračujú aj v spolupráci s našou mestskou
časťou a starostkou.
Košická organizácia vozičkárov – Nezávislý život má v súčasnosti vyše 100 zmluvných klientov prepravy, využiť ich však,
za poplatok, môžu aj nezazmluvnení, ktorí sú pre ťažké telesné
postihnutie odkázaní na tento druh prepravy a sú držiteľmi preukazu ŤZP. „Vlastníme tri špeciálne upravené mikrobusy a k dispozícii máme dvoch vodičov. Pri preprave sa snažíme o maximálnu spokojnosť klientov. To sa aj darí, klienti nám neraz zavolajú,
že boli so službou spokojní,“ spokojná je aj T. Baraničová. Občas
sú aj bútľavými vŕbami, niektorí osamelí sa potrebujú vyrozprávať a posťažovať na osobné problémy a zlé zdravie. To tiež patrí
k ľudskosti a ústretovosti organizácie, ktorá aj po smrti jej zakladateľa vynakladá maximálne úsilie, aby dôstojne pokračovala
v pomoci tým, ktorí to potrebujú.

Šport
Active life v našej mestskej časti | Behali i spoznávali sídlisko
Rozhodnúť sa pre beh o siedmej večer, keď je leto a poriadne horúco, to chce
naozaj lásku k prekonávaniu kilometrov,
aj seba samého. Stovka bežcov, ktorá sa
v rámci projektu Spoznávaj behom Košice postavila pri splave na štart, tú lásku
potvrdila. Podujatie zorganizovala v našej
mestskej časti komunita Active life - Aktívny život pod názvom Spoznaj behom
Jazero. Bežci sa mohli rozhodnúť pre jednu z troch rôzne dlhých tratí.
Na štart sa postavila i trojica futbalových trénerov z Juventusu Turín, ktorí boli
hosťami mestskej časti, zástupca starostky Bernard Berberich i starostka Lenka
Kovačevičová. V typických tričkách hlásajúcich príslušnosť k Jazeru zopár kilomet-

rov zdolali i viaceré dievčatá z miestneho
úradu. Mužskú časť osadenstva úradu
zastupoval informatik Ján. Hanbu neurobil, prebehol celú viac ako 7 – kilometrovú trať a do cieľa dorazil tretí. Sme radi,

že podujatie, kde sme boli partnerom,
dopadlo nad očakávanie. Počtom bežcov
aj tým, že najmä tí, čo tu nebývajú, popri
behu trochu spoznali aj naše pekné sídlisko.

Organizátori predstavili vodné športy | Najviac si užívali školáci
Padleboarding, kajaking. rafting, wakeboarding a vodné lyžovanie, to boli hlavné športy na Water sport open day – Dni
otvoreného športu – vodných športov.
Ako súčasť priblíženia projektu cezhraničnej spolupráce pod názvom Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu – sa
zaradil do akcií Košice – Európske mesto
športu 2016. Pripravili ho Akademik Technickej univerzity Košice (ATU) a Klub vodného lyžovania Trixen za spoluorganizácie
mesta Košice. Najviac sa s vodou skamarátili
a kajaky či člny si odskúšali školáci zo Základnej školy na Bukoveckej ulici. Dievčatá
a chlapci sa rýchlokurzom poučili ako majú
udržiavať rovnováhu a ovládať pádla a potom hurá, do vody. O bezpečnosť odvážliv-

cov sa okrem iných starali členovia Kamikse,
vodáckeho klubu ATU Košice. Zo školákov
raz možno budú športovci na vode. Svojou
odvahou a zručnosťou to viacerí potvrdili,

čo je výborné, lebo podľa organizátorov vodáctvo potrebuje nasledovníkov. Aj preto sa
prikláňajú k myšlienke organizovať takéto
podujatia na jazere častejšie.

Najprv majster Slovenska, potom cesta na svetovú súťaž | Dávid v Moskve
Je Jazerčan, volá sa Dávid Molko, má
24 rokov a asi 3 a pol roka sa venuje streetworkoutu, čo sú gymnastické silové a akrobatické prvky. Spočiatku nepredpokladal,
že sa mu v tomto športe bude dariť, ale
vychádza to. V máji minulého roku v Bratislave vyhral krajskú súťaž. Tohto roku sa

stal majstrom Slovenska, čo mu otvorilo
dvere na Majstrovstvá sveta, ktoré boli v júli
v Moskve. Ani tam nesklamal, v silnej svetovej konkurencii obsadil 10. miesto. Mestská
časť je na neho pyšná, a aby sa mohol na takomto významnom fóre zúčastniť, prispela
mu na kúpu letenky.

Majstrovstvá Európskej únie Micro Magic | Je to tichá, ale krásna záľuba
Naša mestská časť a jazero boli od 9. do 11. septembra 2016
miestom Majstrovstiev Európskej únie MicroMagic. Organizoval ich
Slovenský modelársky zväz a kluby lodných modelárov pod záštitou našej starostky Lenky Kovačevičovej a za spolupráce komisie
mládeže, športu a vzdelávania miestneho zastupiteľstva. Jej predsedníčka Andrea Gajdošová bola i na slávnostnom ukončení podujatia a dekorovaní víťazov. Do majstrovstiev sa zapojilo 21 modelárov z Maďarska, Česka a Slovenska. Bola to prvá otvorená súťaž
v tejto kategórii na Slovensku. Stretnutie a súťaž lodných modelárov sa zaradili do série podujatí, ktoré organizujú Košice – Európske
mesto športu 2016. Aj ich cieľom bolo prilákať obyvateľov mesta
a ponúknuť im možnosť zoznámiť sa so športom, ktorý nie je taký
známy ako futbal či hokej, ale tiež je krásny. Ladnosť pohybu lodi-

čiek na vode má neopísateľné čaro. Vodná plocha jazera sa po prvýkrát stala dejiskom takejto súťaže lodných modelárov.
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Na jazere 2. kolo Svetového pohára i súťaž juniorov | Naši sa nestratili
Viac ako 50 športovcov z 8 krajín - Bielorusko, Česko, Holandsko, Izrael, Nemecko, Rusko, Rakúsko a Slovensko – súťažilo
na jazerskej vodnej ploche v 2. kole Svetového pohára a Mládežníckeho pohára
v kategóriách juniorov do 15 a do 19 rokov.
Vodní lyžiari predvádzali úžasné divadlo. V mužskom slalome sa o víťazstvo
„pobili“ Izraelčan Levi Aviv s Rakúšanom
Robertom Pugstallerom. Tretí skončil náš
Alexander Vaško ml. V akrobatickej jazde
svoje umenie ukázali svetový rekordér
Ilya Labkovich a Artem Morozov, ale aj
náš domáci jazdec a slovenský reprezentant Alexander Vaško ml. i Juraj Kerpčár
ml. Po páde najväčšieho favorita Ilyu Labkovicha sa Alexander umiestnil na druhej
a Juraj na tretej priečke. V ženách zvíťazila
Irina Turets. Druhá skončila jej kolegyňa
z reprezentácie Olga Pavlova, tretia bola

Hana Streltsová. V ženskom slalome vyhrala favoritka a svetová rekordérka nemecká reprezentantka Jana Wittenbrock.
V akrobacii boli jasnými favoritkami bieloruské lyžiarky, nakoniec prekvapila najmladšia z nich Katarína Kisialova, ktorá
zvíťazila pred Hanou Streltsovou a Irinou
Turets. V skokoch mužov na výške mostíka
165 cm zaletel Artem Morozov z Bieloruska v treťom pokuse na hranicu 57,90 m.
Držiteľovi svetového rekordu (64,70 metra) Alexandrovi Vaškovi ml. na vyššom
mostíku 180 cm ideálne nevyšiel ani jeden
zo série finálových skokov, a tak výkonom
56,60 m skončil na druhom mieste. Na stupienok s číslom tri sa postavil ďalší slovenský reprezentant Nikolas Wolf z Piešťan.
Súčasťou Svetového pohára bola súťaž
juniorov v kategóriách dievčat a chlapcov do 15 a 19 rokov. Ani tu sa pretekári

z košického Trixenu nestratili. V disciplíne
slalom zvíťazili Karin Boříková a Samuel
Saxa. Lucka Fedorová skončila na druhej
a Daniel Vaško na tretej priečke. Zatiaľ svoju najlepšiu jazdu predviedol Tobias Zámbory, keď si po prvýkrát vyskúšal skrátené
16-metrové lano. Skončil na štvrtom mieste. Nike Csokásovej síce slalom nevyšiel,
ale aj tak Karin Boříková získala striebro
a Daniel Vaško bronz. Naši pretekári zaznamenali aj mnoho osobných rekordov.
Popri tom mohli vidieť hodnotné výkony
svojich vzorov v súťažiach Svetového pohára. Ďakujeme divákom a fanúšikom,
že sa na jednotlivé zápolenia prišli pozrieť
a vytvorili skvelú atmosféru. Vďaka patrí
aj partnerom, ktorí podujatie podporili.
Medzi nimi bola i jazerská mestská časť.
Mgr. Alexander Vaško
Trixen Park Košice

Mont Blanc Kristínu pustil k sebe | Bola to skutočná nádhera
V lete sa väčšina ľudí rozhodne pre oddych pri mori. Jazerčanka Mgr. Kristína Plajdicsková si ale povedala, že ona pôjde
do hôr. A to nie obyčajných. Rozhodla sa pre výstup na Mont
Blanc vo výške 4 810 m nad morom.
„Vonku bolo takmer plus 30 stupňov a ja som balila mačky, cepín, bundu, čiapku, rukavice... To všetko sa ukázalo ako naozaj potrebné, lebo kým vo francúzskom Nid d‘Aigle (2 380 m), kam nás vyviezol vláčik, sme mali kraťasy, v noci v základnom tábore pri chate
Tête Rousse vo výške 3 167 m mrzlo,“ dozvedáme sa od Kristíny.
Vystúpiť na Mont Blanc sa dá niekoľkými trasami. Skupina,
v ktorej bola ona, zvolila najklasickejšiu. Najprv museli zvládnuť
aklimatizačný výstup na chatu Gouter vo výške 3 835 m a vrátiť
sa do základného tábora. Samotný výstup na Bielu horu, to je
v preklade názov pre Mont Blanc, sa zväčša začína okolo jednej,
druhej v noci. Toho, kto by náhodou ešte v tme driemal, veľmi
rýchlo preberie obávaná časť. „Je to žľab s padajúcimi kameňmi
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Grand Couloir (Velký kuloár), z ktorých niektoré sú veľké ako mikrovlnka. Pod Mont Blancom už spôsobili desiatky zranení aj úmrtí.
Podľa jednej štúdie okolo obeda padajú každých 17 minút,“ pridáva ďalšiu informáciu. Viac ako 1 600 výškových metrov, ktoré bolo
potrebné „vystúpať“ zo základného tábora na vrchol, preverili výkonnosť možno trochu dobrodruhov. V snehu sa po hrebeňoch
kráčalo aj dýchalo ťažšie, vzduch bol riedky. Ale išlo sa podľa
plánu a pred deviatou ráno skupinu delilo od vrcholu už len pár
metrov.
„Keď som na sto percent vedela, že nám to vyjde, mala som slzy
na krajíčku. Kto miluje hory, pozná ten pocit. Mont Blanc nás k sebe
pustil. Krásny, slnečný, bez vetra ... Zrejme nad nami celý čas niekto
držal ochrannú ruku, že sa to podarilo. Podľa mňa to bolo aj preto,
lebo my sme neprišli vrchol dobyť, ale pokorne obdivovať jeho krásu,“ dodala Jazerčanka Kristína.

Šport
Jazerný maratón bol už po deviatykrát | Beh si získava stále viac nadšencov
Začalo sa to maratónskym behom
v Novom Meste nad Váhom, na ktorý chodievalo veľa bežcov z Košíc. Keď sa maratón pred rokmi zrušil, košickí nadšenci
zdolávania kilometrov si sklamane povzdychli: A čo teraz ...? Košičan Peter Buc,
ktorý je známym maratóncom (na svojom
konte má už viac ako 130 zdolaných maratónskych tratí), si povedal, že takto to
nemôže ostať. S niekoľkými kamarátmi
a rodinou zasadli a vyhútali, že ako prípravu na ten veľký a svetovo známy Medzinárodný maratón mieru, budú organizovať
v našej mestskej časti „menší“ pod názvom
Jazerný maratón.
Tento rok bol už jeho deviaty ročník
a opäť si prišlo zabehať veľa ľudí. Od tých
mladších až po pánov seniorov. Sem - tam

„dobehne“ aj niekto mimo Košíc či zo zahraničia, pretože všetci vedia, že prísť môže
ktokoľvek. Rovnako si môže vybrať aj dĺžku
trate, ktorú chce zdolať. Beh si získava stále
väčšiu obľubu a popularitu aj preto, že je
doslova psychohygienou. Popri behaní sa
dá nad všeličím uvažovať. „Sme radi počtu

bežcov, i tým, ktorí nás morálne či finančne podporujú. Za takúto pomoc patrí naša
vďaka aj jazerskej starostke Lenke Kovačevičovej, ktorá, keďže sa aj sama občas
do bežeckých aktivít zapojí, tomuto druhu
športovania fandí a podporuje ho,“ poďakoval Peter Buc.

V kultúrnom stredisku cvičili ženy pre seba
Tri hodiny bez problémov zvládli
Kultúrne stredisko Jazero privítalo dámy,
ktoré sa rozhodli pod vedením cvičiteľky
Agi Fehérovej urobiť čosi pre seba a pre
úpravu línie, aby sa bez problémov dostali
do plesových šiat. Počas Aerobic marathonu, ktorý trval s krátkymi prestávkami tri
hodiny, cvičili body forming aj body styling
spojený s cvikmi na loptách. Vrhli sa aj do latino aerobicu doplneného rytmickými cvičeniami s paličkami a na posilňovacie cviky.
Súčasťou podujatia bola prezentácia deko-

ratívnej kozmetiky, moderného oblečenia
na cvičenia a tombola. V jej „osudí“ boli aj
dve permanentky na 10 vstupov na cvičenia
v jazerských kultúrnych strediskách. Ženy,
ktoré nechcú, aby priberali a postupne sa
menili na michelinky, už v stredisku aj teraz
štyrikrát do týždňa cvičia. Ak sa k nim chcete pridať, nie je problém. Stačí sa v stredisku
dohodnúť. Jazerský Aerobic marathon bol
súčasťou Európskeho týždňa športu v našej
mestskej časti.

Na Letnej olympiáde seniorov bolo viac ako 300 účastníkov
Dve zlaté a jedna strieborná medaila
Košice sa stali „prvým bežcom“
pri otvorení Európskeho týždňa športu.
Prvým v tom zmysle, že práve naše mesto
bolo poctené jeho odštartovaním. O slávnostné úvodné minúty sa postarali komisár Európskej únie pre kultúru a šport
Tibor Navracsics, minister školstva SR Peter Plavčan, bývalý prezident SR a Košičan
Rudolf Schuster, primátor mesta Richard
Raši i majster sveta vo futbale Christian Karembeu. A potom sa začal pestrý
program. Patrilo doň i cvičenie, akási spomienka na niekdajšie spartakiády. Medzi
cvičiacimi tvorili početnú skupinu naši jazerskí seniori z Denného centra, ktorí patria medzi aktívnych v rôznych smeroch.

terčáková v hode lopty do koša. Margita
Chytilová si v tej istej disciplíne domov
priniesla striebro.

Nedávno sme ich v rámci športovej
aktivity mohli vidieť na Letnej olympiáde seniorov. Súťažilo sa v 10 disciplínach.
Medzi nimi boli napríklad stolný tenis,
beh, hod loptičky do koša, šípky, štafetový beh, bowling, pétangue. Dosiahnuť
v nich čo najlepšie výkony sa pokúšalo
viac ako 300 seniorov z klubov dôchodcov a denných centier. Napriek veku bojovali ako levy, len aby sa čo najlepšie
umiestnili. Darilo sa aj našej 15 – člennej
výprave z Denného centra. Marta Lovasová za kop do brány získala zlato. Rovnako
si kov najcennejší vybojovala Anna Pe-
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Odkopnime predsudky - futbal spája
úperili študenti i internacionáli
V Športovo – zábavnom areáli na Alejovej ulici bol nedávno 9. ročník charitatívneho futbalového turnaja „Odkopnime
predsudky - futbal spája.“ Jeho organizátorom bola ako aj roky
predtým Arcidiecézna charita Košice vedená riaditeľom Cyrilom
Korpesiom.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili viacerí hostia, medzi
nimi aj naša starostka. O najlepšie umiestnenie zvádzali férové
súboje hráči s dlhoročnými skúsenosťami - Internacionáli Košice,
za mesto Košice mestskí policajti, Charita Košice, SPŠ dopravná,
Obchodná akadémia z Watsonovej ulice, Gymnázium z Alejovej,
SOŠ železničná a RKC Lipany. „S myšlienkou organizovať takéto
podujatie prišli internacionáli. Ich priateľ a bývalý futbalista Karol
Sabadoš mal problémy, a to bol akýsi podnet, aby sa ani na človeka v núdzi nezabúdalo. A tak navrhli, aby sme sa každoročne stretávali. Cieľom je spájať ľudí rôznych vekových skupín a sociálneho
postavenia a ukázať talent, ktorý máme v nohách,“ povedal
C. Korpesio. Prvý symbolický výkop urobil viceprimátor Martin
Petruško.

Jazerčania na korčuliach | Halloween si všetci užili
Popoludnie prvej novembrovej soboty sa nieslo v znamení Jazerčanov
na ľade. Mestská časť pre nich pripravila
v Crow aréne Halloweenskú korčuľovačku. Kto prišiel bez korčulí záchranu našiel
v požičovni, ktorá bola k dispozícii. Korčule si obula aj starostka Lenka Kovačevičová.
Okrem spoločného korčuľovania boli
pripravené rôzne súťaže. Mladé hoke-

jistky pre deti pripravili akcie, na ktorých
mohli zistiť, aké sú zručné. Skúšali slalom
cez kuželky a triafali puk do hokejovej
bránky. Dospeláci ich pritom podporovali. Po zvládnutí súťažnej disciplíny
ich čakala sladká odmena. Súťažilo sa aj
o najkrajšiu halloweenskú masku. Porota
mala pri rozhodovaní ťažkú úlohu, lebo
viaceré boli skutočne kreatívne. Medzi
výhercami bodovali malá princeznička

Tatry sa ukázali v plnej paráde | Výlet sa vydaril
Stalo sa tradíciou, že členovia sociálno - zdravotnej komisie
pri miestnom zastupiteľstve koncom septembra každoročne organizujú výlet do Vysokých Tatier. Ani teraz túto tradíciu neporušili.
Cieľom zájazdu bol Starý Smokovec. Počasie bolo doslova
„objednané“, v Tatrách na výletníkov čakali teplé lúče jesenného
slnka. Po vystúpení z autobusu sa rozpŕchli po našich veľhorách.
Tí zdatnejší vyšli na Teryho či Zbojnícku chatu, menej turisticky
vybavení na Hrebienok alebo absolvovali nenáročnú prechádzku po Smokovci. Čerstvý vzduch a pastva pre oči boli odmenou
za vynaloženú námahu. Domov sa vracali príjemne unavení, ale
s výborným pocitom a peknými zážitkami, lebo Tatry sa predviedli v plnej paráde.
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Viki a nádejná budúca hokejistka. Spokojná so svojou maskou bola aj mačka,
ktorá zaujala porotu. Víťazi si odniesli
sladké odmeny a tričká. Na ľadovej ploche vládla rodinná atmosféra, ktorá vyčarila úsmev na tvárach malých i veľkých.
Všetci sa dobre bavili a do sýtosti vyšantili. Na pamiatku si deti odniesli pexeso,
ktoré im bude túto milú udalosť pripomínať.

Šport
Futbalový turnaj o Pohár starostky
Najlepším Jazerský výber

Futbalový turnaj o Pohár starostky má
už medzi milovníkmi futbalu dobrý zvuk.
Dokazuje to aj každoročne sa zvyšujúci počet súťažiacich družstiev. Na tom, ktorý bol
v poslednú septembrovú nedeľu, bolo štrnásť tímov. Turnaj zorganizovala komisia
mládeže, športu a vzdelávania miestneho
zastupiteľstva a jej členovia spolu s predsedníčkou komisie Andreou Gajdošovou
a tajomníčkou Janou Janotkovou urobili
všetko preto, aby dopadol na jednotku. Turnajové zápolenie prišli podporiť členovia
ďalších komisií miestneho zastupiteľstva,
starostka i jej zástupca.
Okrem členov samosprávy slnečné
lúče prilákali do športového areálu Galaktik i ďalších priaznivcov a fanúšikov
futbalu. Došiel aj poslanec Národnej rady
SR Peter Pamula ako morálna opora svojho družstva. Prvú skupinu súťažiacich
tímov tvorili Barcelona, Inter Boys, Jazerský výber, Národniari, Achiles. Druhú
Drevenica Bar, Internacionáli, Darebáci,
Lamy, SNS Košice IV a tretiu Športiaci, FC
Jazero, FC Bacon, Atletico. Je samozrejmé,
že od prvej chvíle všetci dúfali vo víťazstvo. Také jednoduché to však nebolo,
pretože každý dával do hry všetko, a tak
boli aj výkony výborné. S napätím v súbojoch i emócie stúpali. Výkriky sklamania
a silné zvierania pästí sa striedali s radosťou. Po záverečnom hvizde rozhodcu prišla chvíľa, na ktorú všetci čakali – vyhlásenie víťazov. Mladí nádejní hráči z družstva
Barcelona, ktorí boli milým prekvapením
turnaja, bojovali zo všetkých síl, k čomu
ich poháňala aj neskutočná podpora

a fanúšikovanie kamarátov. Na medailové
miesto to ale nestačilo.
Po penaltovom rozstrele sa na stupeň
najvyšší postavil Jazerský výber. Druhé
miesto obsadilo družstvo SNS Košice, ktoré reprezentovalo Košice IV. Tretí boli futbalisti Lamy.
Za najlepšieho brankára bol vyhlásený Adam Mačičák, ktorý hral v tíme FC
Jazero. Ako najužitočnejší hráč sa na prvé
miesto postavil Vojtech Turek z futbalového družstva FC Jazero. Druhé patrilo Martinovi Horváthovi, ktorý hral za Barcelonu. Na treťom mieste sa umiestnil Martin
Medvec z družstva Internacionáli. Diplom
a sošku si prevzal aj najlepší strelec Matúš
Šlehofer z futbalového družstva Jazerský
výber.
Košice sa pýšia titulom Európske
mesto športu 2016, a tak každý účastník
od mesta Košice dostal ako pozornosť
tričko a prívesok, ktoré im budú pripomínať tento významný deň. Odmenou
za skvelú atmosféru a výborné výkony
bol okrem cien aj guľáš, ktorého vôňa sa
od skorých ranných hodín šírila po okolí.
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Zdravotné okienko
Citróny
Podľa štatistík 17 % obyvateľstva trpí reumatickými ťažkosťami prejavujúcimi sa bolesťami kĺbov. Ich hlavnou príčinou
je prebytok kyseliny močovej v tele, ktorá vzniká nadmerným
konzumom potravín bielkovinového pôvodu (mäso, salámy,
údeniny, mlieko...). Ak sa človeku podarí zastaviť v tele proces
tvorby kyseliny močovej, dlhoročné bolesti kĺbov samé zaniknú.
„Výborný spôsob, ako zbaviť organizmus tejto jedovatej látky, je
pitie citrónovej šťavy“ - konštatuje biochemik prof. Dr. Michail
Tombak. „Liečba je nenáročná, lacná a prináša výborné výsledky. Kupujte teda citróny a získavajte z nich šťavu!“ Citrónová šťava hoci je kyslá, má zásaditý charakter. Je bohatá na vitamín C
a minerálne prvky. Výborne čistí organizmus od nerozpustných
solí a hlienu. Nadbytok kyseliny močovej nie je príčinou iba reumatických chorôb, ale i močových kameňov, ekzémov rôznych
druhov, chorôb nervového pôvodu či nadváhy. Pri zlúčení kyseliny citrónovej s amínmi vzniká v našom organizme prírodná
kyselina amino – citrónová, ktorá je zložkou (v syntetickej podobe) prakticky všetkých liekov používaných na liečbu vyššie
popísaných chorôb.
Dr. Michail Tombak odporúča piť citrónovú šťavu s preventívnym úmyslom nasledujúcim spôsobom: Od 1. do 5. dňa
postupne zvyšujeme užívanie množstva šťavy o jeden citrón,
od 6. do 10. dňa o jeden citrón znižujeme. V priebehu desiatich
dní teda vypijeme šťavu z 30 citrónov. Vytlačenú šťavu môžeme
riediť s čistou vodou a dosladiť lyžičkou medu. Pri liečbe ťažkých
chronických ochorení je potrebné vypiť počas celej kúry šťavu
až z 200 citrónov. „V mojej liečebnej praxi vypila viac ako stovka
ľudí veľké množstvo citrónovej šťavy a dokázali sa zbaviť naoko
neliečiteľných chorôb“ - tvrdí profesor Tombak. „Ja sám som pil
denne šťavu až zo 40 citrónov. Takže sa nemáte čoho báť. Po vypití väčšieho množstva šťavy sa môžu sporadicky objaviť poruchy čriev. V takom prípade je dobré prechodne množstvo šťavy
zredukovať. Žalúdok a črevá si však časom zvyknú a v liečbe sa
môže pokračovať.“ Citrónovú šťavu by sme mali piť i v čase, keď
nás začína bolieť hrdlo a ukážu sa prvé príznaky angíny, pri paradentóze, nadmernej potivosti a ako prostriedok proti vypadávaniu vlasov. Veľmi účinná sa ukazuje v liečbe všetkých foriem
ochorení žíl - hemoroidy, zápaly žíl, kŕčové žily.

„Ten, kto vládne druhým, môže byť silným, kto však dokáže
ovládnuť sám seba, môže byť silnejším“ - poúča orientálne príslovie. V rozhlasovej relácii sa diskutujúci zamýšľali nad účinkom
citrusového ovocia na zdravie človeka. Jeden z názorov vyzýval k opatrnosti pred nepriaznivým vplyvom citrusov na zubnú
sklovinu. Zároveň diskutujúci vyzdvihli priaznivý vplyv alkoholu na tvorivé schopnosti. Hovorí sa, že papier znesie všetko.
Citrónová šťava môže škodiť, alkohol rozvíja tvorivé myslenie.
Ešte, že, si názor môže urobiť každý sám... „Citrónová šťava
bez cukru je jedným z našich najcennejších pomocníkov, ktoré
máme“ - konštatuje Dr. Norman Walker známy liečbou ovocnými a zeleninovými šťavami, ktorý vo vysokom veku publikoval
svoju poslednú knihu. „Poznám veľa ľudí, ktorí denne pijú šťavu
vytlačenú z dvoch citrónov zriedenú vo vode a takto udržiavajú
svoje telo v zdraví a chemickej rovnováhe.“
MUDr. Michal Slivka
predseda sociálno – zdravotnej komisie
poslanec miestneho zastupiteľstva

IN

Keď bolí duša: Dnes o empatii
ka ovplyvňuje telesné ťažkosti a ochorenia, ale je to aj naopak.
Dnešný spôsob života a hodnotové orientácie nie sú naklonené
tomuto vyrovnanému správnemu duševnému životu. A je len
na nás ako sa budeme správať k sebe a k druhým. Je len na nás,
či sa budeme starať o svoje duševno. Väčšina ľudí je taká zaujatá
sebou samým, že iným ľuďom venuje iba minimálnu pozornosť.
Pokiaľ rozmýšľame nad tým, kde začať, skúsme to pre začiatok
s empatiou k druhým. Vcítiť sa do druhého človeka považuje
väčšina ľudí za mrhanie časom. No keď sa sami cítia zle a druhí
o nich nejavia záujem, vnímajú to ako hroznú nespravodlivosť.
Empatia v sebe zahŕňa aktívne načúvanie, porozumenie
a pochopenie druhého. Schopnosť empatie sa vo veľkej miere
podieľa na vzniku, aj na ďalšom pretrvávaní kvalitných vzťahov.
V dnešnej dobe by malo byť skvalitňovanie medziľudských vzťahov a každodenného súžitia vecou prvoradou. Preto, ak vám
chce niekto povedať, čo ho trápi, vypočujte ho. Určite raz príde deň, kedy budete potrebovať hovoriť vy a poteší vás, ak vás
niekto bude počúvať. Empatia je totiž cestou človeka k človeku.
O fyzickom zdraví sa hovorí a píše všade. Menej sa už vraví
o rovnako dôležitom - duševnom zdraví. Pritom je to ako jedna
nádoba s úzkym hrdlom, skoro ako presýpacie hodiny. Psychi-
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PhDr. Lucia Kleinová
poslankyňa miestneho zastupiteľstva

INZERCIA INZERCIA INZERCIA INZERCIA INZERCIA INZERCIA
DERMATOKOZMETIKA
KOZMETICKÉ ŠTÚDIO MK – OC ČINGOV
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Ponúka dotyk medicíny v kozmetickej starostlivosti
•
•
•
•
•
•
•

Diamantová mikrodermabrázia – NOVINKA
Mezoterapia
Omladzujúca retinolová kúra
Hĺbkové čistenie pleti
Masáže
Úprava obočia
Depilácie

• Kontakt: 0903 224 351

E KADERNÍCKY
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TRVALO
NÍZKE CENY!
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OTVORENÉ:
pondelok až piatok
od 9:00 do 19:00 hod
sobota: na objednávku
Važecká ul. č. 6
(vchod z parkoviska)

Kontakt:
0917 901168, 0907 675986

P O N Ú K A M O PAT R O VA N I E
starších ľudí, mám dlhoročné skúsenosti, dohoda možná.
tel.: 0903 630 970
Jazerčan 03 / 2016
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150

2016

bodov

ihneď pri pokladnici
150

za

bodov

Ušetrím až

–10 %

50 %

do

NA CELÝ NÁKUP

Dodatočná zľava
na vône
pri nákupe nad 15 €
Nakúpte od 24. 11. do 14. 12. 2016 jednorazovo nad 15 €
a pri pokladnici získate poukážku so zľavou –35 %
na nasledujúci nákup jednej ľubovoľnej toaletnej vody,
parfumovanej vody alebo deo natural spreja
podľa vlastného výberu.
Poukážka je platná do 24. 12. 2016.

Navštívte našu najbližšiu predajňu a vyberte si
zo širokej ponuky vianočných balíčkov:
dm drogerie markt
Nákupná Galéria NAŠA
ul. Napájadlá č. 1/E 3212
040 12 Košice

–35 %

 www.dm-drogeriemarkt.sk
 www.facebook.com/dm.Slovensko
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www.piratinadjazerom.sk

OBJEDNÁVKY, REZERVÁCIE: 0948 884 805
Po - Št: 9.00 - 01.00, Pi: 9.00 - 02.00, So: 10.00 - 02.00, Ne: 10.00 - 24.00

A KCIA
KUPÓN

1+1 PIZZA ZDARMA
platí od 1.11 - 23.12.2016
po 16:00 hod.
$NFLDVDQHY]ĨDKXMHQD;;/SL]]H

Ø FP
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