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Jar klope na dvere

Počasie sa konečne umúdrilo a my sa môžeme tešiť z prvého teplého slniečka a jarných lúčov. Mnohí z nás
sa po dlhej zime cítia unavení, vyčerpaní, nemáme dosť síl. Ak vám chýba energia, prípadne sa vás zmocnila
jarná únava, doprajte si jarné zresetovanie. Vďaka nemu sa rýchlo dostanete do formy. Čo je príčinou toho,
že sa po zime cítime vyčerpaní? Nedostatok denného slnečného svetla, nezdravé a kalorické jedlá, málo čerstvej zeleniny a ovocia, teda menej vitamínov a minerálov. Svoju daň si vyberá aj nedostatok pohybu.

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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Decembrové miestne zastupiteľstvo
Bilancovali aktivity a schválili rozpočet na budúci rok
Decembrové rokovanie miestneho zastupiteľstva sa nieslo
v slávnostnom duchu. Poslanci si pripomenuli druhý rok činnosti, program bol pracovný a bohatý. Schválili všetky body rokovania ako aj najdôležitejší dokument, ktorým bol rozpočet na rok
2017. Bilancovali i aktivity či investičné činnosti zrealizované

v mestskej časti v roku 2016. I na tomto rokovaní sa ukázala ochota poslancov pracovať, za čo im starostka poďakovala. Pochvalu
adresovala aj zamestnancom úradu, tiež sa snažia promptne plniť úlohy, ktoré im každodenný pracovný život prináša.

Čo sa podarilo zrealizovať v mestskej časti v roku 2016?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyberáme z investičnej činnosti
Výstavba parkoviska a obratiska na Raketovej ulici - 44 nových parkovacích miest
Výstavba detského ihriska Centrum relaxu a športu na Bukoveckej ulici
Výstavba Fit parku v lesoparku mestskej časti - 16 cvičiacich
prvkov
Výstavba workautového ihriska v lesoparku mestskej časti
Vybudovanie osvetlenia Jenisejská - Čingovská ulica
Vybudovanie osvetlenia Važecká - Galaktická ulica
Vybudovanie venčoviska a agility ihriska na Rovníkovej ulici
na rozlohe 2 100 m2
Nové schodisko v OC Branisko v trakte B
Kompletná rekonštrukcia Denného centra seniorov

•
•
•

Vyberáme z údržby sídliska
Nové lavice a ohniská v lesoparku a v rekreačnej lokalite
Jazero
Opravy lavičiek na sídlisku, opravy výtlkov, komunikácií
Doplnenie výplní na električkových zastávkach
Sídlisková brigáda

•
•
•

V sociálnej oblasti
Vítanie bábätiek do života
Oceňovanie osobností mestskej časti
Jubilanti

•

•
•
•
•
•
•

Podpora Denného centra seniorov pri mestskej časti
Centrum materiálnej pomoci
Stravovanie seniorov
Jazerská kvapka krvi
Mikuláš
Vzdelávanie seniorov v IT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kultúra a šport
Prázdninové korčuľovačky pre rodiny s deťmi
Memoriál Gálovcov - turnaj v stolnom tenise
MDŽ
Deň učiteľov
Talent show
Košický guláš Rodošto - účasť
Deň Jazerčanov
Deň detí
Letný tábor Jazeráčik - 2 turnusy
Polievkový festival - účasť 2. miesto
Jazerský streetbasket
Jazda zručnosti
Futbalový turnaj o Pohár starostky žiakov ZŠ a dospelých
Jazerské Vianoce a programová účasť na Košických Vianociach na Hlavnej ulici

•

•
•

Dotačná politika
Podpora občianskych združení, neziskových organizácií,
školských zariadení pôsobiacich v mestskej časti či na území
Košíc vykonávajúcich verejnoprospešnú činnosť s prínosom
pre obyvateľov mestskej časti
V spolupráci s mestom Košice
Revitalizácia vody v jazere v rekreačnej lokalite - profesor
Maršálek
Košické Benátky na jazere

Plán poslaneckých dní na rok 2017
Dátum:
5. apríl 2017
3. máj 2017
7. jún 2017
6. september 2017
4. október 2017
8. november 2017
6. december 2017

Meno a priezvisko:
Andrea Gajdošová
Mária Jokeľová
Lucia Kleinová
Milan Papcun
Marián Siksa
Bernard Berberich
Erik Cimbala

Meno a priezvisko:
Michal Capcara
Renáta Lenártová
Róbert Schwarcz
Michal Slivka
Jozef Skonc
Peter Badanič
Andrea Gajdošová

Miesto konania:
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom,
Poludníková ul. č. 7 – malá zasadačka – prízemie.
Čas:
Prvá (pracovná) streda v mesiaci
od 16:00 do 17:00 hod
Počas dovolenkového obdobia:
(júl, august) poslanecké dni nebudú.

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

prichádzame s prvým tohtoročným vydaním obľúbeného
občasníka Jazerčan. Opäť prinášame informácie, čím žila mestská časť počas uplynulých mesiacov i čo pripravujeme do nasledujúceho obdobia. Pri písaní týchto riadkov jar už klope na dvere. Vykúkajú prvé jarné kvetiny a počuť štebot vtáčikov. Dosť
bolo zimy! Tá nás začiatkom roka poriadne potrápila, dala zabrať
chodníkom, cestám i našej trpezlivosti.
A čo sa udialo u nás, na úrade? Na ostatnom zastupiteľstve
sme schválili najdôležitejší dokument mestskej časti, a to rozpočet na rok 2017. Záver uplynulého roka patril Jazerským Vianociam i Vianociam v meste na Hlavnej, kde sme participovali
kultúrnym programom. Tesne pred Vianocami sa podarilo v lesoparku mestskej časti odovzdať jazerskej mládeži do užívania
workoutové ihrisko. Bujará silvestrovská noc na sídlisku priniesla
menšie škody či neporiadok, preto prvé dni nového roka patrili
oprave zničeného a čisteniu ulíc od zvyškov pyrotechniky. Polovica januára prevetrala schopnosti spoločností zabezpečujúcich
zimnú údržbu i operatívu zodpovedných.

Uplynulé týždne patrili aj príprave podkladov k projektom
a investičným aktivitám, ktoré sme si dali do cieľov a priorít
na rok 2017. V jarných mesiacoch sa budeme venovať pravidelnej údržbe sídliska po zime i čistote a poriadku. Rekonštrukcia
električkových tratí začatá 4. marca pod mostom VSS, sa priamo
dotkla aj našich obyvateľov využívajúcich MHD i motoristov.
Celý proces rekonštrukcie by mal trvať maximálne 5 mesiacov.
Neostáva nám iné len vydržať a strpieť isté obmedzenia, ktoré
prinesú želané výsledky .
Viacerí ste sa na mňa obrátili s otázkami okolo kontajnerových stojísk, uzamykateľným či podzemným, preto som zvolala
pracovné stretnutie so zástupcami spoločnosti Kosit i referátu
životného prostredia magistrátu mesta Košice. Viac sa k tejto
problematike dočítate na strane č. 5. V spolupráci s mestom
Košice je plánované pokračovanie revitalizácie vody v jazere.
Život v mestskej časti bude bohatý na kultúrne, spoločenské
i športové podujatia. Neodmysliteľnou súčasťou bude podpora
tretieho sektoru, občianskych združení, neziskových organizácií, školských zariadení prispievajúcich k rozvoju mestskej časti.
Chcem vám dať do pozornosti Jazerskú kvapku krvi, ktorá
bude 7. apríla, pozvať vás na Košické Benátky, na našom jazere sa uskutočnia 6. mája, i na Deň Jazerčanov naplánovaný na
19. mája. To, čo bude najbližšie, je veľká sídlisková brigáda
1. apríla. Začneme o 8:00 hod pri miestnom úrade. Verím, že pozvanie prijmú všetci tí, ktorým záleží na životnom prostredí a sú
lokálpatriotmi.
Apríl sa ponesie v znamení veľkonočných sviatkov, sviatkov
jari. Pri tejto príležitosti by som vám, milí Jazerčania, chcela zaželať príjemnú veľkonočnú pohodu v kruhu rodiny a blízkych.
S úctou starostka Lenka Kovačevičová

Čo nás čaká a čo pripravujeme v roku 2017?
•
•
•
•
•
•
•

Pre veľký záujem obyvateľov pilotne prichádzame s výstavbou prvých uzamykateľných kontajnerových stojísk, boli vytypované lokality, ktoré sú najviac atakované vyberačmi
Výstavba parkoviska na Levočskej ulici
Investovať budeme do kompletnej obnovy detského ihriska
na Meteorovej ulici
V rekreačnej lokalite Jazero pribudne veľký hrací komponent
pre deti Pirátska loď
Pripravujeme štúdiu rekonštrukcie a rozvoja rekreačnej lokality
Pripravujeme dokončenie veľkej športovo-rekreačnej zóny
v lesoparku mestskej časti. Vybudovanie ihriska pre deti, nový
mobiliár
Rozsvietenie celého lesoparku i dobudovanie svetelných bodov popri hrádzi pri splave

•
•
•
•
•
•

Na zvýšenú bezpečnosť v tejto lokalite bude dohliadať nainštalovaný nový kamerový systém. Samozrejmosťou bude aj
wifi zóna
Tešiť sa môžu aj psičkári. Venčoviská na Čingovskej a Meteorovej ulici prejdú kompletnou rekonštrukciou od oplotenia
i vybavenia
Rekonštrukcia schodiska v OC Branisko v trakte A
Oprava promenádneho chodníka Bukovecká a výmena mobiliáru
Kvôli zvýšenej bezpečnosti na sídlisku pribudnú kamery na
Važeckej, Rovníkovej a Poludníkovej ulici. Kúpa kosacieho
traktorového zariadenia, keďže nám do správy pribudli nové
ihriská a zvyšuje sa aj počet venčovísk
Pripravujeme do ďalších rokov projektové zámery na parkoviská, osvetlenie, detské ihriská

Hanka je prvým tohtoročným bábätkom
Vôňa bábätiek je jedinečná, neopakovateľná. Taká ako žiadna iná. Ako už býva zvykom, ani tento rok sme v mestskej časti
nevynechali príjemné stretnutie s mladou rodinkou, ktorá sa začiatkom roka rozrástla. Róbert a Janka sa 2. januára stali hrdými
rodičmi malej Hanky. Doma už jeden poklad majú - Dianku, ktorej pribudla roztomilá sestrička. Počas stretnutia so starostkou sa
malá nedala rušiť, celý čas pokojne spala. Hanka je prvým jazerským bábätkom narodeným v roku 2017.
Mladej rodinke prajeme veľa radosti, lásky, trpezlivosti, a predovšetkým pevné zdravie.
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Čím žije mestská časť
Zimná údržba
Sneh sa postaral o rozruch, trampoty i radosť detí
z chodníkov, pri čistení zastávok MHD poskytli desiatky aktivačných pracovníkov i zamestnanci oddelenia výstavby miestneho
úradu. Za to im patrí veľké ďakujeme. Telefóny na miestnom úrade vyzváňali, prijímali sme podnety od vás, občanov, monitorovali sme stav na sídlisku, neustále sme urgovali cez dispečing
Kositu nutnosť odpratávania snehu. Dnes môžeme povedať, že
sa miestny úrad mestskej časti v rámci svojich možností pri zabezpečovaní zimnej údržby snažil urobiť maximum. I keď stále
je čo zlepšovať.
Kto je zodpovední za odpratávanie snehu?
Spoločenstvá vlastníkov bytov, majitelia,
správcovia i užívatelia nehnuteľností, mesto...

Zima je ročné obdobie, pri ktorom nevieme, čo prinesie. Keďže posledné roky nebola treskúca, takmer sme zabudli ako vyzerajú snehové záveje či radosť detí pri stavaní snehuliakov. Tohtoročná zima si predchádzajúce mierne roky asi chcela vynahradiť.
Udrela druhý januárový týždeň a držala sa takmer do konca
februára. Cesty, chodníky i parkoviská pokryli nánosy snehu.
K tomu sa pridali mínusové teploty a o rozruch bolo postarané.
Lopaty a škrabky sa stali povinnou výbavou motoristov. Obrniť
sme sa museli aj veľkou dávkou trpezlivosti. Zato deti šantili, stavali snehuliakov a užívali si zimu tak ako si ju pred rokmi pamätajú skôr narodení.
Poďakovanie patrí všetkým aktivačným pracovníkom
i oddeleniu výstavby miestneho úradu.
V nepriaznivom počasí pracovali nepretržite.
Od prvého dňa ako sa ukázalo, že so snehovou pokrývkou
to vyzerá byť vážne, mestská časť prijala okamžite opatrenia
a zabezpečila dodávateľským spôsobom stroje na zimnú
údržbu. Pracovalo sa nepretržite, i cez víkendy. Nečakali sme
so založenými rukami, kým na nás príde rad a Kosit so svojimi
strojmi dorazí na sídlisko, keďže najprv musí vyčistiť hlavné ťahy.
To by sme sa načakali...
Na sídlisku pracovali veľké odhrňovacie mechanizmy i menšie UNC. Neoceniteľnú pomoc pri odpratávaní snehu, ľadu
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Legislatívny rámec problematiky odpratávania snehu z chodníkov a komunikácií.
Vlastníkom a správcom chodníkov je magistrát mesta Košice,
ktorý je v zmysle zákona o pozemných komunikáciách – cestný zákon č. 153/1961 Zb. - kompetenčne príslušný zabezpečiť
okrem iného aj odpratávanie snehu z chodníkov a komunikácií.
Na túto činnosť si mesto Košice zazmluvnilo firmu KOSIT. Postup
a priority pri odpratávaní snehu sú organizačne upravené Operačným plánom zimnej údržby, ktorý mesto vydáva každoročne a mesto i mestská časť ho zverejňujú na svojich webových
stránkach.
Samotný výkon zimnej údržby zabezpečujú v Košiciach
i ďalšie subjekty. Stavebné bytové družstvá I až IV, spoločenstvá
vlastníkov bytov a majitelia, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností. Oni zodpovedajú za nedostatky v schodnosti chodníkov
priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú v zastavanom
území a hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou. Tieto
nedostatky sú povinní bezodkladne odstraňovať pokiaľ vznikli
znečisťovaním, poľadovicou alebo snehom. Aplikovaním tejto
právnej normy v Operačnom pláne zimnej údržby je fakt, že sa
s viacerými chodníkmi priľahlými ku komunikáciám v tomto
pláne nepočítalo. Mestská časť ale pristúpila k tomu, že aj tieto
chodníky boli schodné.

Čím žije mestská časť
Čistota a poriadok - vec nás všetkých
Isto – iste každému z nás prekáža odpad porozhadzovaný na verejných priestranstvách. Menej je tých, ktorí sa zamyslia nad tým,
kde sa vzal. Životné prostredie sa však samo neznečisťuje, špinu
a neporiadok robíme my - ľudia. Je vážne také ťažké dávať odpad
tam, kam patrí? Prečo dokážeme udržiavať poriadok v domácnostiach, ale na verejných priestranstvách a okolí blokov nie? Je to lenivosťou, pohodlnosťou, neznalosťou záväzných nariadení? Určite
nie. Skôr ide o to, že sa zvolí, najmä pri nadrozmernom odpade,
najjednoduchší spôsob – pod rúškom noci sa vynesie ku kontajneru na bežný komunálny odpad a je po paráde. Však mesto alebo mestská časť jeho odvoz zabezpečia, a najmä zaplatia. Za takto
zbytočne vynaložené prostriedky by sa pritom mohla napríklad
osadiť nová lavička či opraviť chodník, ktoré poslúžia všetkým.
V meste fungujú zberné dvory, ale kto nemá možnosť odviezť
nadrozmerný odpad do zberného dvora, mal by aspoň počkať,
kým nebude pristavený veľkokapacitný kontajner (VKK). Je to služba poskytovaná občanom, aby sa mohli zbaviť práve väčších vecí.
Pri rozmiestňovaní VKK hľadá mestská časť v spolupráci s Kositom
optimálne miesto, i keď niekedy sa to nedá. Prosíme preto občanov
o zhovievavosť, veď zväčša ide o obsadenosť na tri – štyri dni. Firma Kosit pri umiestnení VKK musí nájsť také miesto, aby sa k nemu
mohla svojím autom dostať a VKK naložiť aj vyložiť. Keď je trávnik
mokrý snaží sa ho ušetriť od totálnej devastácie, preto je niekedy
nevyhnutné obsadiť trebárs parkovacie miesta. Harmonogram
rozmiestnenia VKK po sídlisku je zverejnený na web stránke Kositu

a na web stránke mestskej časti v kolónke Čistota a poriadok. Pred
naším miestnym úradom na Poludníkovej 7 bude VKK umiestnený:
20. 3.- 24. 3., 18. 4. - 21. 4., 22. 5.- 26. 5., 19. 6.- 23. 6., 17. 7.- 21. 7.,
14. 8.- 18. 8., 11. 9.- 14. 9., 9. 10.- 13. 10., 6. 11.- 10. 11. 2017.
Priložme ruku k dielu
Prvého apríla plánujeme dobrovoľnú brigádu pod názvom
Za čistejšie sídlisko. Zapojíme sa do nej my, zamestnanci úradu, ale
veríme, že sa pridáte aj vy, ktorí budete mať čas a čistota a poriadok
na sídlisku vám nie sú ľahostajné. Bližšie podrobnosti o brigáde
včas uverejníme na našej webovej a facebookovej stránke.
Ing. Ján Vozár oddelenie výstavby

Téma „kontajnerovej“ turistiky je vždy aktuálna
Špina a neporiadok okolo kontajnerov je to, čo väčšinu z nás
trápi. Pravdou je, že si ich okolo smetiakov robíme neraz vlastnou
nepozornosťou či ľahostajnosťou, ale svoj podiel majú aj tí, čo sa
venujú „kontajnerovej“ turistike. Téma kontajnery rezonovala i na
pracovnom stretnutí, ktoré zvolala starostka našej mestskej časti. Prišli naň riaditeľ divízie služieb Kositu Ing. Michal Hrabovský
so svojím pracovným tímom i vedúca referátu životného prostredia
a energetiky magistrátu Ing. Mária Kotfferová so zamestnancami
referátu. Témou bola jarná údržba sídliska, budúcnosť a vízia spoločnosti Kosit v rámci kontajnerových stojísk v Košiciach i konkrétne požiadavky mestskej časti v rámci dočisťovania kontajnerovísk.
Poriadok a čistotu chceme dostať na úroveň 21. storočia.
K tomu však potrebujeme pomoc a súčinnosť aj občanov,
teda, aby to aj oni chceli.
Tohto roku mestská časť prichádza pilotne s prvými uzamykateľnými kontajnerovými stojiskami. Robí to po vzore Mestskej časti
Západ, kde sa uzamykateľné kontajneroviská osvedčili. Prvotné rokovania s Kositom už boli a spoločnosť odsúhlasila v našej mestskej
časti prvé uzamykateľné kontajnerové stojiská. Financované budú
z rozpočtu mestskej časti. Už sú na ich vytvorenie vytypované lokality, ktoré sú najviac atakované vyberačmi. Ale ku ktorým sa občas
pridávajú i nezodpovední občania z okolitých obcí. Jednoducho
pristavia auto a svoj odpad nahádžu ku kontajnerom. A o „bordel“
je postarané.
Výhodu týchto uzamykateľných kontajnerovísk je, že bránia
rozfúkaniu odpadu po okolí. Ďalším dôvodom je estetické hľadisko

zcelovania kontajnerových stojísk. V mestskej časti máme v súčasnosti cez 140 kontajnerových stojísk. Nie všade je však možné ísť
do toho či už kvôli priestorovým nedostatkom alebo vlastníckym
vzťahom k pozemkom.
Čo sa týka podzemných alebo polopodzemných kontajnerovísk, lebo aj o nich sa na rokovaní hovorilo, ich vytváranie nezávisí
od mestskej časti, ale práve od spoločnosti KOSIT. Ona zabezpečuje zvoz a likvidáciu odpadu v Košiciach a na toto všetko musí mať
dostačujúcu techniku. Riaditeľ divízie služieb uviedol aj to, že tieto
kontajnery majú aj svoje špecifiká. Pri podzemných napríklad, že
sú veľkokapacitné a odpadu sa do nich naozaj vmestí oveľa viac.
Nie je potrebný tak častý zvoz, atraktívny je dizajn, žiadni vyberači.
Ale i to, že je tam priestorová náročnosť, čo znamená, že nie v každej sídliskovej lokalite je možné ich vytvoriť. Pri takomto type kontajnerového stojiska je potrebná plocha 4 až 5 parkovacích miest
alebo iné na to vhodné plochy, ktoré by padli za obeť. Ďalej sú to
inžinierske siete v zemi a ich nevyhnutná prekládka, čo vie do značnej miery zvýšiť náklady na takúto výstavbu. Zároveň je potrebný
dostatočný priestor pre vozidlo, ktoré manipuluje s nádobami
umiestnenými v zemi.
„Ak KOSIT dá v Košiciach podzemným či polopodzemným kontajneroviskám zelenú, bude to technicky i finančne v našej mestskej časti reálne riešiť, a v neposlednom rade ak bude aj záujem
zo strany občanov dotknutých lokalít, novinkám, ktoré by prispeli
k ochrane životného prostredia i udržiavaniu poriadku a čistoty
okolo nás, sa nebudeme brániť,“ uviedla starostka.
V súčasnosti však mestská časť pristupuje k tomu, čo je osvedčené a schválené Kositom, a to uzamykateľné kontajnerové stojiská.
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Čím žije mestská časť
Torzo bývalej škôlky na Galaktickej ulici minulosťou
Ľady sa konečne pohli a začiatkom decembra minulého roku
ste v areáli bývalej materskej škôlky na Galaktickej ulici mohli
vidieť stavebné stroje. Začalo sa totiž búranie jednotlivých budov, ktoré už viac ako 10 rokov neslúžili pôvodnému účelu, zato
sa v nich zdržiavali bezdomovci a asociáli. Vlani v apríli sa stretli
zástupcovia štátnych inštitúcií, naša starostka i konateľ spoločnosti MONTE spol. s.r.o. Košice a schválená žiadosť k búracím
prácam sa konečne začala meniť na skutky. V budúcnosti by sa
tam mal realizovať investičný projekt občianskej vybavenosti.

Boj s vrakmi pokračuje
Koncom roka bolo na Baltickej ulici najprv rušno a po ňom
pribudlo voľné parkovacie miesto, lebo Mestská polícia vozidlo
odtiahla. V tomto boji v súčinnosti so stanicou Mestskej polície
Nad jazerom, ale i s vami, občanmi, mestská časť pokračuje.
„Celkovo sme od roku 2015 mali v evidencii 91 vrakov. Z tohto
počtu sa podarilo odstrániť 74. V súčasnosti evidujeme 17 neodstránených vrakov. Dva vraky boli premiestnené na záchytné
parkovisko a jeden vrak majiteľ odovzdal na spracovanie. Nie je
to jednoduchá práca. My sa však nikdy nevzdávame a pokračujeme ďalej,“ uviedol veliteľ tejto stanice Ing. Miroslav Fajčik.

Galaktická a Važecká ulica svietia
Naše sídlisko je iné ako ostatné. Obklopuje ho jazero, ktoré
spríjemňuje chvíle trávené v prírode. Romantické prostredie
samo o sebe k spokojnosti ale nestačí. Potrebné sú aj iné doplnky, napríklad verejné osvetlenie. V roku 2016 sme viac svetla
priniesli na Čingovskú i Jenisejskú ulicu. Krátko pred vianočnými
sviatkami sme rozsvietili Važeckú a Galaktickú ulicu. Zrealizovali
sme tak v našej mestskej časti ďalšiu investičnú aktivitu. Spolu
na týchto úsekoch pribudlo trinásť svetelných bodov. V blízkej
budúcnosti plánujeme osvetliť hrádzu a lesopark, kde osadíme
dvadsaťdva svietidiel. Musíme byť neustále aktívni, lebo stále je
čo zlepšovať a zveľaďovať.

Rozpis rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov do júna 2017
Dátum

3.3. - 6.3.

7.3. – 10.3.

31.3. – 3.4.

4.4. – 7.4.

5.5. – 8.5.

9.5. – 12.5.

2.6. – 5.6.

Lokalita

Bukovecká 2

Kaspická 5

Baltická 7

Čiernomorská 1

Bukovecká 6

Azovská 4

Baltická 14

Lokalita

Amurská 9

Jenisejská 8

Donská 8

Irkutská 12

Amurská 8

Jenisejská 16

Amurská 2

Lokalita

Jenisejská 71

Čingovská 10

Jenisejská 49

Čingovská 4

Irkutská 14

Čingovská 14

Jenisejská 59

Lokalita

Uralská 13

Polárna 12

Uralská 5

Ladožská 14

Ladožská 7

Polárna 20

Uralská 9

Lokalita

Ždiarska 12

Rovníková 2

Ždiarska 7

Ždiarska 21

Ždiarska 18

Rovníková 6

Ždiarska 4

Lokalita

Sputníková 7

Námestie
kozmonautov 2

Rovníková 10

Gagarinovo
námestie 5

Sputníková 11

Námestie
kozmonautov 6

Sputníková 3

Lokalita

Družicová 2

Galaktická 4

Raketová 4

Stálicová 16

Stálicová 3

Galaktická 12

Raketová 8

Lokalita

Važecká 5

Čechovova 29

Meteorová 1

Talinská 8

Važecká 10

Stálicová 5

Talinská 1

Lokalita
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MÚ
Poludníková 7
(inf.)

MÚ
Poludníková 7
(inf.)

MÚ
Poludníková 7
(inf.)

Čím žije mestská časť
Otvorili sme workoutové ihrisko

Jazerská mládež dostala krásny vianočný darček. Pred blížiacimi sa sviatkami mestská časť otvorila v lesoparku rekreačnej
lokality Jazero blízko splavu na Jenisejskej ulici workoutové ihrisko. Hlavným spúšťačom a iniciátorom jeho zrodu bol Dávid
Molitoris. Pred necelými dvoma rokmi navštívil starostku a požiadal ju o pomoc, aby sa v našej mestskej časti niečo také vybudovalo. Dávid si v minulosti prešiel ťažkou životnou skúškou.
Tá ho v živote posilnila a jeho snom sa stala túžba pomáhať mládeži vyplniť jej voľný čas efektívne a vyhnúť sa nástrahám ulíc.
Je to zároveň aj spôsob, ako uchrániť mládež pred lákadlami

alkoholu a drog, pretože sa vytvorí priestor, kde sa mladí ľudia
môžu stretávať a oddávať čaru streetworkoutu. Streetworkoutové ihrisko bolo pokrstené iontovým nápojom. Krstnými rodičmi sa stali Dávid Molitoris a Matúš Meško. Dvojica zo Strong
Brothers, ktorá účinkovala v Česko Slovensko má talent. Pri otvorení predviedli ukážkové cvičenia. Chladné počasie zvedavcov
žiadnej vekovej kategórie neodradilo, všetci si chceli zacvičiť
či už na workoutovom ihrisku alebo vo fit parku, čiže v externej
posilňovni, ktorý je v tesnej blízkosti.
Cieľom tohto projektu je podporiť mládež v rozvoji telesnej
kultúry a fyzických zručností. Ihrisko mladým umožní rozvíjať fyzické zručnosti vonku na čerstvom vzduchu, pričom sa využíva
váha vlastného tela a jedinečnosť vonkajšieho prostredia. Mladí
ľudia tu nie sú limitovaní otváracími hodinami ako vo fitnesscentre ani financiami, ktoré väčšine z nich bránia v tom, aby využívali posilňovňu. Mladí i tí trochu starší majú takto ideálnu možnosť tráviť voľný čas cvičením a zdokonaľovaním svojho tela.
V areáli sa na jar nasadí tráva a urobia sa terénne úpravy.
Pri prestrihovaní pásky boli primátor mesta Richard Raši, viceprimátorka Renáta Lenártová, starostka Lenka Kovačevičová,
jej zástupca Bernard Berberich, poslanci mestskej časti Andrea
Gajdošová, Róbert Schwarcz, perfektní Strong Brothers Dávid
Molitoris a Matúš Meško, žiaci základných škôl, seniori i ďalší
obyvatelia sídliska.

Zaostrené na psičkárov
Pracovníci oddelenia výstavby miestneho úradu sa v spolupráci so stanicou
Mestskej polície Nad jazerom v rámci
pravidelnej kontrolnej činnosti vybrali
v skorých ranných hodinách do ulíc sídliska zistiť ako psičkári dodržiavajú predpisy
pri venčení. Hlavný dôraz kládli na to či
majú majitelia psíkov so sebou igelitové vrecko na pozbieranie exkrementov
aj či má ich domáci miláčik známku a je
prihlásený v mestskej časti. Prihliadalo
sa i na to ako psík popri majiteľovi kráča. Mať domáceho miláčika sa spája so
zodpovednosťou. Platiť by však malo aj
neobťažovanie ostatných a udržiavanie poriadku a čistoty. Pomocou k tomu
sú vrecúška na exkrementy, ktoré si už
druhý rok môžu majitelia psov bezplatne

vyzdvihnúť na miestnom úrade. Po sídlisku máme rozmiestnených 200 košov
a zahodiť vrecúško sa dá aj do takéhoto
koša na bežný komunálny odpad.
Slušnosť a zodpovednosť na prvom
mieste

domov neželaný darček – psie „šťastie.“
Vždy, keď sa zelená od zlosti snažím zbaviť tohto darčeka, hlavou mi behá myšlienka prečo niekto nemôže po svojom
psovi odpratať jeho výkaly?!“
(Nahlas premýšľala majiteľka psíka
pani Mária z Dneperskej ulice).

„Asi pred mesiacom sme si s manželom kúpili malého psíka. Zaradili sme sa
tým do početnej komunity „psičkárov“,
ktorí v každom počasí chodia niekoľkokrát denne venčiť svojich štvornohých
miláčikov. S našou mini čivavou Molly
obiehame trávniky trikrát denne. Vyzbrojení papierovým vreckom, kuchynskými
utierkami a trpezlivosťou. Z našich vychádzok si však často donesieme na topánke

Jazerčan 01 / 2017

7

V kníhkupectvách knihy Jazerčana
Ďalší román klope na dvere
Impulzy jeho zrodu ako spisovateľa tiahnu do
školských lavíc, keď počas hodín slovenčiny s veľkou
obľubou písal úvahy na rôzne témy. Veľmi rád sníva
a vytvára príbehy, o ktoré sa chce podeliť. Cieľom je
zanechať odkaz a dotknúť sa duše čitateľa. Tvárou
v tvár sme denne vystavovaní ľudským emóciám. Dar
života, dôvera, beznádej, sklamanie, láska, smútok,
šťastie, spomienky. To všetko nájdeme v tvorbe mladého spisovateľa a Jazerčana Radovana Bezecného.
Napísal už tri knihy.

autori
t i poznajú...
jú Píšete
Píš t a zrazu sa zastavíte
t ít prii strane
t
čí
číslo
l ttridsať
id ť
a neviete ako ďalej. Mal som podobný problém pri knihe Dievča
z lesa. Vrátil som sa k nej po dlhšom období. Pár rokov stála rozpracovaná. Pravdepodobne som na ňu musel dozrieť.
Čo sa odohráva v hlave spisovateľa?
Radšej to nechcite vedieť (smiech). Asi vulkán pocitov, ale
aj živé obrazy určitých kapitol ako by sa mohol príbeh vyvíjať
i myšlienky ako dať textu silu, aby u čitateľa správne zarezonoval. Každý žáner si vyžaduje prípravu. Ak ide o reálne historické
udalosti, o to je to náročnejšie. Pokiaľ vytváram hlavnú postavu,
ktorá by mala príbeh ťahať až do konca, musím si ju vizualizovať, preniesť do reality. Najradšej tvorím v tichu, nikým a ničím
nerušený.
Dá sa to, veď máte dve rozkošné dcérky?
Písanie je pre neho istou formou relaxu. Pridáva mu na duševnej rovnováhe a pohode. Jeho tvorba začínala na internete,
neskôr prispieval do novín až sa postupne prepracoval ku knižným publikáciám. Prvú knihu sám vydal i distribuoval do kníhkupectiev. Síce nie s veľkým nákladom, ale je rád, že s dobrou
odozvou. Druhý titul išiel cez menšie vydavateľstvo pôsobiace
na slovenskom knižnom trhu.
Prečo práve písanie?
Mám rád pestrosť žánrov, preto je každý môj titul iný. Teší
ma oslovovať široké publikum, i keď sa musím priznať, aktuálne ma najviac láka kriminálna zápletka. Prvá kniha, môj debut
pod názvom Zo života a pre život bola vydaná v jeseni 2010
na podnet čitateľov, ktorí čítali môj pravidelný stĺpček v týždenníku Pardon. Písal som každý týždeň o medziľudských vzťahoch.
Vždy iný názov článku, iná téma, ktorú som rád rozoberal. Kniha
bola do kníhkupectiev žánrovo zaradená pre rozvoj osobnosti
a duchovný rast. Ak smiem citovať jednu moju čitateľku krátkym úryvkom: „Kniha nie je typickou beletriou ani čisto duchovným sprievodcom - je to vyvážená kombinácia krátkych príbehov
prelínajúca sa v línii troch rozprávačov.“ Aj keď som mal rozpracovaných viacero kníh, druhý titul vyšiel o dosť neskôr. V lete
2016 bola pod názvom Šokujúce prebudenie vydaná mrazivá
kriminálka na horúce letné dni. V budúcnosti by som rád oslovil
mladšie ročníky s indiánskymi legendami i komediálnou činohrou. Pripravujem aj novú kriminálku zo slovenského prostredia,
v ktorej nebude chýbať správne napätie. Čitatelia si tiež pýtajú
pokračovanie kriminálky Šokujúce prebudenie, takže uvidíme.
Ako dlho vám trvalo napísanie jednotlivých diel?
Každý titul si pýtal svoj čas. Niektoré som napísať za šesť až
deväť mesiacov, ale postupne som sa k nim opätovne vracal.
Zlepšoval, prepisoval či škrtal zbytočné texty. Možno to niektorí
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Mám dve princezničky Emku a Lenku, ale dá sa to. Aj vďaka
úžasnej a obetavej manželke, za čo jej veľmi ďakujem. Moje tri
„baby“ sú pre mňa všetkým. Oporou i výborným hnacím pohonom a motivátorom.
Čo máte najradšej?
Ak myslíte moje hobby, tak okrem písania medzi moje záľuby
zahŕňam venovanie sa tanečnému štýlu - SALSA. Baví ma kresba
ceruzkou alebo dobrý film. Zaujímajú ma tiež nevysvetliteľné záhady medzi nebom a zemou a určite neodmietnem ochutnávky
kulinárskych špecialít.
Tretí knižný titul pod názvom Dievča z lesa vyjde už v októbri. Je to vojnový román z talianskeho prostredia so židovskou
tematikou. Ako e-kniha bude verejne dostupná od apríla 2017
na známom internetovom knižnom portáli vydavateľstva Elist.

Mgr. Andrea Gajdošová - predsedníčka komisie mládeže, športu a vzdelávania
Nemám rada konfliktné situácie

Na Jazero sa prisťahovala pred pätnástimi rokmi z Gelnice,
kde prežila detstvo. Keďže každá mladá rodina sa túži osamostatniť, s manželom si hľadali miesto, kde by ich traja synovia
dostali čo najviac možností na rozvoj. Odmala ich viedli k športu,
preto ocenili, že basketbalový klub Tydam pôsobí priamo „pod
ich nosom“. Práve tam siahajú prvé športové začiatky ich rodiny.
Mnohí jej známi z iných mestských častí jej závidia Pláž, hrádzu,
ale aj promenádny chodník popri Hornáde. Je hrdá a šťastná,
že žije práve tu.
Dajú sa skĺbiť rodina a pracovné povinnosti?
„Pracujem ako stredoškolská učiteľka na obchodnej akadémii. Nie každý má také šťastie, aby bola jeho práca aj jeho koníčkom a skutočne ho napĺňala. Ja som vo svojich štyroch rokoch
vedela, že budem učiteľkou a stala som sa ňou. Keď som si ako
dieťa vyrobila prvú triednu knihu, moja suseda, ktorá vtedy pracovala ako zástupkyňa riaditeľa na základnej škole, ju ukazovala
na porade kolegom, aby si vzali príklad ako má triedna kniha
vyzerať. Dnes už síce nie som taká pedantná, ale láska k učeniu
mi ostala. Deti si zvykli na to, že mamka trávi čas aj s „cudzími
deťmi“ na exkurziách, lyžiarskych zájazdoch, plaveckých kurzoch. Všetko sa dá skĺbiť, ak človek chce, a hlavne ak má podporu v rodine. Ja ju mám. Obrovskú.“
Ako vyzerá váš bežný deň? Dokážete si nájsť chvíľu
pre seba?
„O učiteľstve má mnoho ľudí skreslené predstavy. Ako slovenčinárka si naozaj hodiny „odmakám“, pretože nado mnou visí
Damoklov meč vo forme maturitnej skúšky mojich študentov.
Stále si myslím, že tak ako sa postaví k povinnostiam učiteľ, tak
to robia aj jeho žiaci. Keď vidia benevolenciu, sú benevolentní
tiež. Vo veku 18 rokov majú iné starosti, ale keď svojich študentov stretnem po niekoľkých rokoch a sú úspešní, veľmi ma to vie
potešiť. Učiteľ totiž nielen vzdeláva, ale stáva sa aj vzorom a veľkým motivátorom. Určite si každý, či už v dobrom alebo zlom,
spomenie aspoň na jedného svojho bývalého pedagóga. Chvíľ

pre seba mám málo, po večeroch opravujem diktáty, školské
práce a písomky. S vekom si svoj voľný čas začínam vážiť stále
viac.“
Čo vám na sídlisku najviac chýba?
„Pekná športová hala. Ocenila by som tiež, ak by vyrástlo
stredisko služieb, kde pod jednou strechou nájdem obuvníka,
krajčírku, kozmetičku, kaderníčku, masáž, pretože tieto služby sú
rozdrobené po celom sídlisku a mnohokrát obyvatelia o malých
podnikateľoch ani nevedia a merajú dlhú cestu do centra mesta.
A napokon ma trápi problém s dopravou na Slaneckej ceste, ktorého riešenie už vďaka úsiliu kompetentných klope na dvere.“
Aké sú vaše koníčky? Ako trávite voľný čas?
„V lete zbožňujem vylihovanie na kúpalisku, oddych pri mori.
Občas vyrazím na kolieskových korčuliach alebo niekam do prírody, ale z náročných túr sa dlho spamätávam. Raz týždenne si
idem zacvičiť a teraz v zime lyžujem. Voľný čas trávim najradšej
s deťmi, a samozrejme, so svojimi skvelými kamarátkami. Som
vďačná, že ich mám a paradoxne mi ich do cesty priniesol život
na Jazere. Mám troch úžasných synov. Pred 3 rokmi k nám pribudol psík Gustík (shi tsu), ktorý sa stal mojim chlapcom ďalším
bratom. Nevieme si život bez neho predstaviť. Psičkári to iste
pochopia. Veľmi rada čítam. Žáner závisí od etapy môjho života, ale nepohrdnem žiadnou knihou. Siahnem aj po motivačnej
literatúre, po literatúre faktu, ale prečítam si aj „sladký“ ľúbostný
román. Momentálne som prišla na chuť tvorbe Jozefa Banáša
a mám rozčítaný jeho román Kód 9.“
Čo vás viedlo k tomu, aby ste kandidovali za poslankyňu? Naplnili sa očakávania?
„Záujem o prácu v komunálnej politike som zdedila po svojom oteckovi, ktorý dlhé roky pôsobil ako poslanec v Gelnici.
Vždy som sa zaujímala o všetky jeho aktivity. Keď som sa presťahovala na Jazero, vďaka basketbalovým a futbalovým tréningom mojich detí som stretla skvelých ľudí. A kým deti športovali,
rodičia sa rozprávali a z týchto rozhovorov a vzájomných priateľstiev napokon vznikol nápad pokúsiť sa niečo na našom sídlisku
zmeniť. Podarilo sa. Nikdy som tento krok neoľutovala, ba naopak, úspech vo voľbách ma presvedčil, že treba robiť veci lepšie a práca pre našu mestskú časť ma napĺňa. Dovolím si tvrdiť,
že s novými ľuďmi prišli aj nové nápady, začína sa to tu modernizovať a členom v miestnom zastupiteľstve záleží na tom, aby tu
kvalitne žili všetky vekové skupiny obyvateľstva.“
Aká ste? Aké sú vaše pozitíva a negatíva?
„Som veľmi spoločenským človekom, mám rada ľudí a keď
nemôžem pomôcť, tak určite neublížim. Nemám rada konfliktné
situácie, preto sa im snažím predchádzať. Často neviem povedať
„nie“ a to býva na škodu, pretože niekedy si na plecia viem naložiť viac ako unesiem.“
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Mgr. Roman Gajdoš
Tlmočil v Elyzejskom paláci, mnohým prezidentom i kambodžskému kráľovi

Dosiahol najvyšší stupeň kvalifikácie akú tlmočník v Európe
môže mať. V Bruseli získal akreditáciu na tlmočenie pre európske
inštitúcie. Na základe toho má oprávnenie tlmočiť pre Európsky
parlament, Európsku komisiu, Európsky súdny dvor i Radu Európskej únie. Skúšku urobil z anglického, francúzskeho, maďarského a českého jazyka. Mgr. Roman Gajdoš.
Budúcnosť videl v cestovke
Rodák z Jazera, v súčasnosti konferenčný tlmočník a súdny
prekladateľ. Ako dieťa mal veľké šťastie, že sa narodil do rodiny,
v ktorej si rodičia uvedomovali dôležitosť štúdia cudzích jazykov. Okrem slovenčiny doma používali aj maďarčinu, takže sa
odmalička pohyboval v bilingválnom prostredí. Možno aj vďaka
tomu má blízky vzťah k cudzím jazykom. Od útleho detstva navštevoval Základnú jazykovú školu na Jenisejskej ulici. Od tretieho ročníka sa učil ruštinu, potom nastúpila angličtina. Na strednej škole sa pridružila francúzština. Jeho snom bolo študovať
cestovný ruch a mať vlastnú cestovnú kanceláriu. Od splnenia
sna ho odradila matematika, ktorá nebola jeho silnou stránkou.
Rozhodol sa pre cudzie jazyky, ktoré vyštudoval v Prešove na Filozofickej fakulte. Vybral si učiteľstvo, no zapísal si aj prekladateľské predmety, ktorým sa naplno venoval. Pred tlmočením mal
rešpekt. Myslel, že si na to nikdy netrúfne. V tom čase ani netušil
ako sa mýli. Prvýkrát tlmočil ako štvrták na vysokej škole, keď
išiel so skupinou z prešovskej charity do Francúzska. Vtedy zistil, že tlmočenie je veľmi zaujímavé. Počas vysokej školy bol brigádnikom ako delegát pre cestovnú kanceláriu, a tiež doučoval
cudzie jazyky.
Šikovnosť a šťastie prinášajú úspech
Po ukončení vysokoškolského štúdia absolvoval civilnú vojenskú službu. Pôsobil vo Francúzskej aliancii ako asistent vte-

dajšieho francúzskeho atašé pre francúzsky jazyk Bruna Boyera,
ktorého sprevádzal na rokovaniach. Bola to neopísateľná trinásťmesačná škola života, počas ktorej si zdokonalil techniku tlmočenia. „Civilka“ vo Francúzskej aliancii ho odštartovala na dráhu
tlmočníka. Ďalší pozitívny zvrat prišiel, keď mu ponúkli tlmočenie na ceste do Alžírska s vtedajším prezidentom Rudolfom
Schusterom, ktorému dva dni pred cestou vypadol tlmočník.
Roman bol teda v správnom čase na správnom mieste. Pár mesiacov na to alžírsky prezident prišiel na Slovensko a Romana si
vypýtal za tlmočníka. Postupom času sa stával stále viac a viac
vyhľadávaným. Dnes tlmočí veľmi veľa v Bratislave, v Košiciach
i v zahraničí. Stal sa z neho profesionálny tlmočník a súdny prekladateľ. Veľmi často cestuje s delegáciami do frankofónnych
krajín, najmä do Paríža a Bruselu. Tlmočil však aj v Alžírsku,
na Cypre, v Južnej Kórei, Švajčiarsku, Macedónsku. Svoju prácu
miluje napriek tomu, že veľa času trávi na cestách.
Ovládať cudzí jazyk k tlmočeniu nestačí
Neustále sa musí vzdelávať. Kto chce tlmočiť, mal by cudzí
jazyk systematicky a seriózne študovať. Okrem dokonalého
ovládania jazyka a bohatej slovnej zásoby musí byť tlmočník pohotový, rozhľadený. Keďže témy na rozhovor bývajú rôzne dôležité je reagovať a vynájsť sa v každej situácii. Tlmočí rôzne témy
na rôznych miestach - v priemysle, na súdoch, ministerstvách,
na úrade vlády, v prezidentskom paláci. Sú to rôzne prezentácie,
kongresy, tlačovky, školenia, politické či obchodné rokovania.
Len za posledné týždne to bola konferencia o architektúre, francúzsko-slovenský rozvod na súde, prezentácia Pyrenejí.... Ako
hovorí Roman „tlmočník sa snaží štúdiom odbornej slovnej zásoby vyjadrovať tak, ako tí, ktorým tlmočí. Musí sa pokúsiť preniknúť do tlmočenej problematiky“. Na jeho práci ho fascinuje, že
nakukne i tam, kde sa bežne verejnosť nedostane. K takým patrí
jadrová elektráreň, podzemné úkryty, paluba vládneho špeciálu. Zažil i zásah kukláčov proti zločincom, opakovane navštívil
Elyzejský palác, tlmočil mnohým prezidentom, kambodžskému
kráľovi...
Syn – absolútna priorita
Roman má jedinú zásadu, jeho práca nesmie zasiahnuť
do času, keď sa venuje deväťročnému synovi. Tento čas je
pre neho posvätný a vtedy je ochotný odmietnuť akékoľvek
dôležité tlmočenie. Chvíle s ním sú úžasné a dodávajú mu
množstvo energie. Syn je, na rozdiel od otca, milovníkom matematiky.
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Detský domov na Uralskej ulici oslavuje 30. výročie vzniku
Lásku dostávajú od cudzích

Najkrajším darom pre rodičov je
mať dieťa. Nie každé dieťa však dostalo
do vienka milujúcich rodičov, možnosť
cítiť ich lásku, teplo domova, môcť vyrastať s mamou a otcom. Lásku však
dostávajú. Síce od náhradných rodičov,
opatrovníkov, pestúnov, ale stratené ani
zabudnuté nie sú. „Nová mama“ v detskom domove pomôže urobiť prvé nesmelé krôčiky, pofúka rozbité koleno i srdiečko sklamané z lásky. Náhradní rodičia
deťom pomáhajú od začiatku ich pobytu
v domove až do chvíle, kým sa nepostavia
na vlastné nohy. Sú ich odrazovým mostíkom do života.
Jedna veľká rodina
Detský domov prešiel trinástimi organizačnými zmenami. Pôvodne to bola
materská škola, od januára 1986 slúžila
ako zdravotnícke zariadenie pre deti od
1 do 3 rokov. Potom to bol domov internátneho typu a starostlivosť deťom
zabezpečovali zdravotné sestry. Po dovŕšení veku školskej dochádzky však museli odísť inde, do iného zariadenia. Takýto
spôsob výchovy a starostlivosti nevyhovoval. Od roku 2000 sa preto začala transformácia detských domovov na domovy
rodinného typu. Detský domov na Uralskej ulici sa ním stal 1. januára 2002. Počet
kvalifikovaných zamestnancov sa postupne z 37 zvyšil na 50. V súčasnosti tu žije
72 detí, ktoré tvoria tri samostatné skupiny Bociany, Klokany a Škriatkovia a dve
skupiny pre mladých dospelých. Stará sa
o nich 18 profesionálnych rodičov.

Sú také ako ostatné
Hravé, veselé. Ako u nich vyzerá bežný
deň? Presne ako v klasickej rodine. Ráno
vstávajú, staršie deti pomáhajú s prípravou raňajok, desiat a chystajú sa do školy. Po skončení vyučovania sa robí podľa
toho, kto má službu. Ide sa na nákupy,
pomáha sa pri varení, upratovaní, píšu sa
domáce úlohy a deti sa pripravujú na nasledujúci deň do školy.
Vo voľnom čase sa venujú záľubám,
navštevujú krúžky, kamarátov. Počas víkendov a prázdnin absolvujú rôzne výlety. Niektoré deti majú šťastie a prázdniny
trávia u biologických rodičov.
Symbol narodenín Mikuláš
Šiesty december sa nesie v znamení
osláv. Každoročne si v predvianočnom

čase pripomínajú výročie založenia. Minulý rok bol o niečo významnejší, oslávili
tridsaťročnicu. Presne na Mikuláša pred
tridsiatimi rokmi do detského domova
prišli prvé deti. Pri príležitosti oslavy boli
na návštevu pozvaní bývali zamestnanci,
náhradne rodiny, niekdajší i terajší domováci, aj jazerská starostka. Všetkých
pri srdiečku hrialo, keď videli domováckych dospelákov, ktorí vyrastali v tomto
detskom domove, a dnes už majú vlastné
rodiny. Na oslavu prišli aj sestry Žanetka
a Patrícia, ktoré nevedia a nechcú zabudnúť na personál, lebo sa o ne roky staral
a dal im do života pevné základy. Žanetka
je vydatá mladá žena a mamička bábätka, Patrícia je šikovnou študentkou, ktorá
vo voľnom čase pracuje.
Spokojná riaditeľka
„Nie je nič krajšie ako vidieť, že naše
deti fungujú a že my sme im dali všetko
k tomu, aby sa vedeli začleniť do života
a zvládali každodenné problémy,“ neskrývala spokojnosť riaditeľka Detského
domova na Uralskej ulici Mgr. Andrea
Matisová.
Pri príležitosti jubilea s pestrým programom vystúpili deti z detského domova a zo základnej umeleckej školy. Krásne
okrúhle výročie si právom zaslúži tortu
s ohňostrojom. Bola, a potešila detské
brušká. Po celý čas oslavy vládla príjemná,
rodinná atmosféra.
Všetkým, ktorí obetovali kúsok seba
a venovali ho týmto deťom, patrí obrovské poďakovanie.
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Mikuláš 2016
Mikuláš medzi jazerskými deťmi

Mikuláš má čarovnú moc, ktorou dokáže rozžiariť oči a potešiť detské dušičky. Bolo to tak i v Kultúrnom stredisku Ja-

zero, kam prišiel medzi netrpezlivé deti
so svojimi pomocníkmi anjelom i čerticami Bubu a Dudu. To, že sa čerti neve-

dia správať, sa ukázalo pri odovzdávaní
darčekov. Odmietali ich deťom dať. Ale
len chvíľu. Keď sa presvedčili ako dievčatká a chlapci pekne spievajú a recitujú
básničky, prestali byť tvrdohlavé a Mikulášovi pomáhali balíčky so sladkosťami
rozdávať. Zaslúžili si ich aj preto, lebo
na magickej váhe, ktorá mala prezradiť
či drobci v priebehu roka počúvali alebo
nie, sa vždy ukázalo len NEBO. V našej
mestskej časti podľa toho žijú len dobré
deti, ktoré boli po celý rok vzorné doma
i v škole.
Vianočný stromček Mikuláš rozsvietil
v spoločnosti starostky a jej zástupcu,
ktorí deťom aj rodičom popriali krásne
vianočné sviatky plné šťastia, radosti
a pohody.

Nakukol aj do Denného centra
V našej mestskej časti neboli obdarené len deti. Mikuláš
v spoločnosti čerta prišiel aj do Denného centra seniorov, kde
im okrem stretnutia pri stromčeku priniesol aj dar – malú office kanceláriu. Vybavená je počítačom, tlačiarňou i internetom,
takže seniori tu môžu pokojne mailovať, prezerať si fotografie, cez skype komunikovať s blízkymi. Mikulášovo pozvanie
do centra prijali aj starostka Lenka Kovačevičová, predseda
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Rady seniorov Ján Caban, predsedníčka Kresťanskej Rady Mária Semanová i Ivica Krausová, ktorá je poverená vedením oddelenia vnútornej správy. Podujatie piesňami spríjemňovala
hudobná skupina Garant. Spokojné tváre seniorov, na ktorých
nechýbal úsmev potvrdili, že Mikuláš vie potešiť človeka v každom veku. Nech má päť alebo x-krát päť.

Vianoce 2016
Sviatky v meste...

Pestrý program, ktorý na Košické Rozprávkové Vianoce
pripravila naša mestská časť, prilákal na Hlavnú ulicu tisícky
Košičanov. Toto pekné podujatie každoročne pri Immaculate
organizuje mesto Košice ako symbol prichádzajúcich Vianoc.
Do skladačky piesní, tancov i hovoreného slova sa zapojilo vyše
dvesto účinkujúcich od najmenších po seniorov. Vystúpil spevácky súbor Jazerčan, spevokol Nádej, Detský folklórny súbor
Halúzka, speváci Peter Stašák, Dorota Tóthová, Zuzka Orlovská.

Tanečné skupiny G Mini a UNOSTAR vianočnú show spestrili
okrem tanca aj originálnymi kostýmami. Prekvapením pre všetkých bola sympatická Dominika Mirgová. K výbornej pohode
a dobrej zábave, dokonca sa na Hlavnej aj tancovalo, prispeli
i naši poslanci, ktorí sa podujali čapovať Primátorský punč. Podávali ho spolu so starostkou Lenkou Kovačevičovou jej zástupca Bernard Berberich, poslanci Milan Papcun, Erik Cimbala, Róbert Schwarcz, Jozef Skonc a vypomáhali aj zamestnanci úradu.

... A u nás
O pár dní neskôr sme my, Jazerčania, oslavovali najkrajšie
sviatky roku znovu, na našich Jazerských Vianociach. Trvali tri
dni a aj tu bolo príjemne a veselo. O pohodu sa postarali účinkujúci z materských, základných, stredných i tanečných škôl.
Prišli aj Mrázik, Mikuláš so sladkými balíčkami pre deti, Perinbaba, striga s metlou, spevácky súbor Jazerčan, spevokol Nádej,
Takáčovci i folklórny súbor Krasňanka. Srdcia skôr narodených
rozohriali Jadranka, Peter Stašák a Anna Gaja so speváckym
partnerom Jurajom Fotulom.
Divadelným predstavením sa prezentovali chlapci z Air Pro-

duction Vianočná ruža a žilky rozihrávajúcou muzikou Čardáše
z Abova.
Na svoje si prišli aj chuťové poháriky návštevníkov, podávala
sa tradičná kapustnica a starostovský punč. Remeselné trhy zase
ponúkali originálne darčeky pod stromček. Posledný deň uzavrel ohňostroj, ktorý obdivovali malí i veľkí.
Výťažok z predaja starostovského punču sa opäť rovnakou sumou rozdelil medzi jazerské materské školy. Prevzali si ho riaditeľky Alena Kupková, Gizela Hvizdáková, Margita Jančišinová, Anna
Magdošková a Nataša Hošáková. Každá škôlka dostala 238 €.
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Kultúra
Narodili sa Zoe i Abraham Emmanuel
Popularitu naberá exotika
V uplynulom roku v našej mestskej časti pribudlo 211 novorodeniatok. Mierne pritom viedli dievčatká. Šesťkrát sa narodili
aj dvojčatá. V porovnaní s rokom 2015 prírastok detičiek ale poklesol.
A aké mená rodičia dávali? Výber bol rôznorodý. Niekto
uprednostnil klasiku, iní volili menej tradičné mená. Rodičia sa
môžu rozhodnúť pre akékoľvek. Pokiaľ však ide o neznáme zahraničné meno musia doložiť doklad o tom, že v tej ktorej krajine existuje a jeho tvar je gramaticky správny. Kreatívnejší rodičia
dievčatkám vyberali mená Ria, Liana, Liza, Zoe, Eliška, Angelina,
Mia Heidi, Xénia, Izabela, Ella, Nellie, Elizabeth. K neobvyklým
chlapčenským menám zase patrili Abraham Emmanuel, Javier,
Leonard, Maxim, Nathan Nevio.
Výber mena občas riadne potrápi. Vybrať to najlepšie a najvhodnejšie nie je jednoduché, veď rodičia dávajú potomkovi
niečo, čo ho bude sprevádzať po celý život. Niekedy sa nad pôvodom a významom mena takmer vôbec nezamýšľajú. Vyberú
také, aké sa im páči alebo je práve trendy. Sú tiež takí, ktorí sa
rozhodnú pre meno na počesť či pamiatku príbuzného alebo ho
vyberú tak, aby meno „ladilo“ s priezviskom.

Siedmy ročník Festivalu hier a zábavy
Hravenisko

V priestoroch Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej
ulici bolo vďaka niekoľkým tisíckam návštevníkov, ktorí prišli
na Festival hier a zábavy Hravenisko, z každej strany počuť
smiech, radosť, nadšenie. Kde, do ktorej triedy ste nakukli alebo
sa pristavili, všade samé hry, stavebnice, vedecké i logické hračky,
hracie konzoly, hlavolamy, spoločenské, didaktické a vzdelávacie
hry. Nechýbali hračky na diaľkové ovládanie a mnoho ďalších zaujímavostí. Súčasťou festivalu bol skákaci hrad, ktorý lákal hlavne
najmenších.
Zastihnúť ste tu mohli všetky vekové skupiny. Od drobcov po zvedavcov v najlepšom veku. Nik z nich hrám neodolal.
Na Hravenisku boli aj tridsiati vystavovatelia, ktorí priniesli hračky
a hry. Ďalší dvadsiatipiati prezentovali rôzne výrobky určené pre
deti i mládež. V súčasnosti existuje takmer tritisíc rôznych hier.
Popularitu naberajú rodinné hry, do ktorých sa zapája celá rodina. Spoločnosť návštevníkom Hraveniska robili maskot školy sovička Sonička, „zástupcovia“ rodiny Mickeyho Mousa i Mimoni
a Garfield. Zaujímavosťou bol aj pyton tmavý v svetlom vydaní,
pretože to bol albín.
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Kultúra
Šokujúce prebudenie pokrstené nábojmi
Mnohí Jazerčania sú talentovaní. Potvrdením tohto je Radovan Bezecný, mladý spisovateľ a autor kriminálneho diela
Šokujúce prebudenie, ktorého
krst bol nedávno vo Výmenníku Važecká. Krstnou mamou
sa stala poslankyňa Lucia Kleinová. Na krste bola i starostka
Lenka Kovačevičová, viacerí zamestnanci úradu i sympatizanti
knižnej tvorby.
Darmo by ste čakali, že krst
knihy bude tradičný – vínom
alebo vodou. Keďže román patrí do krimi oblasti, autor sa rozhodol pre čosi neobvyklé - na krst si priniesol náboje. Nemusíte mať ale strach. Žiadne rany nepadali, kniha, ktorá sa rodila
sedem mesiacov, bola pokrstená decentne, bez zranení a bez
zbrane.
Prečítajte si príbeh vyšetrovateľa, ktorý sa musí popasovať
s nepriazňou osudu. Strata manželky a syna ho pripravili o radosť zo života. Ako sa príbeh vyvíja a či sa podarí nájsť vraha?
Novodobý krimi thriler Šokujúce prebudenie otvára neotvorené
témy v rukách vládnych inštitúcií. Netreba tiež zabúdať, že hranica medzi skutočnosťou a fikciou môže byť veľmi krehká a stratiť
sa v nej nie je ťažké. Knihu nájdete v kníhkupectvách. Zaradila sa
k doteraz napísaným Zo života a pre život a Dievča z lesa.

Sme hrdí na našich občanov
V mestskej časti sme koncom minulého roku po prvýkrát
udelili našim občanom ocenenia za ich prínos v oblasti školstva,
zdravotníctva, kultúry i starostlivosti a obetavosti. Ocenenia
boli rozdelené do troch kategórií.
Cenu mestskej časti Košice – Nad jazerom udelilo miestne zastupiteľstvo riaditeľke Materskej školy na Galaktickej
ulici Mgr. Márii Magdoškovej za prínos v pedagogickej oblasti a za zavádzanie alternatívnych a inovačných prístupov
v praxi po roku 1989. Prezidentka Regionálnej komory Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II Mgr. Iveta
Fabianová je prínosom v zdravotníckej oblasti. Jej kvalifikačné
schopnosti, odbornosť, ochota pomôcť iným a dôvera pracovníkov k jej profesii ako sestry na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny tiež znamenali ocenenie. Čestné uznanie mestskej časti Košice – Nad jazerom v roku 2016 získal pri príležitosti

životného jubilea – 70 rokov - dôchodca a stále aktívny hudobník
Štefan Šefčík za celoživotné aktívne pôsobenie v oblasti hudby.
Domovník Tomáš Fedor si uznanie zaslúžil za svoju ochotu, snahu pomáhať iným a za plnenie funkcie domového dôverníka
vysoko nad rámec bežných povinností. Cenu starostky mestskej
časti Košice - Nad jazerom získal dokumentárny a výtvarný fotograf Juraj Fleischer za prínos v oblasti kultúry a umenia. Rovnakú cenu ako morálne ocenenie si odniesla obetavá a starostlivá matka Mária Palková, ktorá svoj život zasvätila starostlivosti
o ťažko chorú dcéru. Cenu starostky dostala aj Alžbeta Linhardová, ktorá bola počas svojej pracovnej dráhy prínosom v oblasti žurnalistiky. Tvorivé výkony jej priniesli významné výsledky
v publicistickej a novinárskej činnosti.
Slávnostnú udalosť za účasti starostky, jej zástupcu, členov
miestnej rady, rodín a blízkych spestrili fanfáry dychovej hudby.
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Únia žien Slovenska
Zachovávajú tradície, ochraňujú a pomáhajú
Únia žien Slovenska je celoslovenské občianske združenie
žien, ktoré je nástupníckou organizáciou Slovenského zväzu žien
(SZŽ). Jej hlavnou prioritou je zlepšovanie postavenia žien v rodine
i v spoločnosti. Združuje ženy bez rozdielu politickej príslušnosti,
národnosti. Riadi sa stanovami, programom, kde je na prvom mieste ochrana práv žien, detí, seniorov, zachovávanie ľudových tradícií,
prezentácia dlhoročnej dobrovoľníckej, nezaplatenej práce žien pri
budovaní obcí, miest, regiónu.
Dodnes je zachovaná tradícia prednesu poézie a prózy žien –
Vansovej Lomnička, tento rok bude jej 50. ročník. Únia zorganizovala krajskú výstavu krojovaných bábik, myslavský kroj „navštívil“
aj Brusel. Pripravujú predstavovanie práce a života žien, prezentujú
ich umenie v pečení či v tvorbe kraslíc. Recepty viacerých dobrôt si
zachovali z čias starých mám. Majú i ľudové rozprávky, legendy, ktoré sú súčasťou ich kultúrneho dedičstva. I keď sa spoločnosť mení,
postavenie žien sa mení málo, preto vedú dialóg so samosprávou i
poslancami vyšších zastupiteľstiev a prezentujú vklad žien do rozvoja. Málokto si uvedomuje, že vstupom do Európskej únie vložili aj
ony svoje tradície, sú na ne právom hrdé a odovzdávajú ich mladším generáciám. V roku 2015 Únia žien Slovenska oslávila okrúhle

70. výročie svojho vzniku.
„Touto cestou sa chceme poďakovať tým, ktorí sa na tejto práci
podieľali. Ďakujeme aj vám, ktorí ste v iných organizáciách žien, ale
spája nás kus spoločnej histórie v práci s ľuďmi. Ak cítite, že máte
chuť a môžete ponúknuť svoje nápady, solidaritu, ozvite sa nám.
Rozhodnutie je na vás. Spoločnosť nás potrebuje, aby sa rozvíjala
správnym smerom,“ vyjadrila predsedníčka KO ÚŽS Košice Mária
Huštatýová.

Fašiangy na Jazere
Fašiangy je obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy, ktorá
v tomto roku pripadla na prvého marca. Je to aj prechodné obdobie medzi zimným a jarným cyklom, v ktorom sa ľudia už po stáročia podľa zvykov zabávali, tancovali a hodovali. Poslanci jazerského
miestneho zastupiteľstva z klubu strany SMER-SD už po druhýkrát
pripravili pre občanov Jazerské fašiangy. Boli koncom februára pod
záštitou primátora mesta Richarda Rašiho v Kultúrnom stredisku Jazero. Ich cieľom bolo priniesť na naše sídlisko kúsok tradície
v podobe tanca, hudby i zábavného slova. Svojou účasťou podujatie poctili občania sídliska aj vzácni hostia: europoslankyňa Monika

Smolková, primátor Richard Raši, starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová a poslanci mestského zastupiteľstva Anna Jenčová, Renáta Šramková, Milan Magyar, Jaroslav Kaifer a ďalší. Zabaviť všetkých prišli DFS Čarnička, ŽSS Gečanka a ľudový rozprávač JOŽKO
JOŽKA. Na záver podujatia si všetci pochutnali na fašiangovej šiške.
V mene poslancov nášho miestneho zastupiteľstva Renáty Lenártovej, Márie Jokeľovej, Milana Papcuna, Michala Capcaru a Erika
Cimbalu ďakujeme všetkým občanom, ktorí prijali naše pozvanie
a prišli sa zabaviť na Jazerské fašiangy. Tešíme sa na ďalšie stretnutia
s vami.

Po štúdiu na akadémii rovno do zamestnania
Koho baví technika, môže veľa získať
Technika 21. storočia kráča míľovými krokmi a my jej akosi nestačíme. Prejavuje sa to na celom Slovensku nedostatkom kvalifikovaných ľudí v oblasti IT, teda informačných technológií. V našom
meste však vďaka spolupráci spoločnosti Global Logic a Súkromnej strednej odbornej školy na Dneperskej ulici funguje Akadémia
SOVY, v ktorej sa prepájajú teoretické vedomosti s aktívnou praxou. Inými slovami mladí ľudia sa nielen učia v školských laviciach,
ale svoje teoretické vedomosti si môžu overiť v reálnej práci, priamo
v spoločnosti Global Logic. Jej pracovníci ich nevnímajú „len ako“
študentov, ale ako rovnocenných partnerov.
Pre mladých po maturite je to jedinečná príležitosť získať neoceniteľné skúsenosti, ale, a to je tiež podstatný fakt, majú po skončení
školy zamestnanie. A to je čosi, čo si nejeden mladý človek nevie
ani predstaviť. V septembri sa otvárajú dva ročníky akadémie, ktorá
funguje tretí rok. Kto sa rozhodne pre toto štúdium, mal by vedieť
obstojne anglicky, mať maturitu a chuť byť dobrým a kreatívnym
„itečkárom.“
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Na tlačovom brífingu o duálnom vzdelávaní na tejto akadémii
bola štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová, viceprimátorka mesta Renáta Lenártová, riaditeľ školy Dušan Bosák, viceprezident Global Logic Marek
Antal, naša starostka i študenti.

Kultúra
Seniorská hviezda
V kasárňach Kulturpark naši seniori z klubov dôchodcov
a denných centier predviedli svoje spevácke, tanečné i herecké
umenie. Počas druhého ročníka Seniorskej hviezdy sa predstavilo osemnásť súborov. Medzi účastníkmi boli Jazerské mažoretky,
spevácky súbor Hutník, Lady Line, Rozmarín, Košické matičiarky, Furčanky, Ruža, Lux, súbor orientálnych tancov Šťastná žena.
Spolu 180 spevákov a tanečníkov. Záver večera patril vystúpeniu
hudobnej skupiny Jozefa Olajoša.

Primátor mesta Richard Raši neskrýval na podujatí nadšenie.
„Som rád, že naši seniori nielen športujú, ale sa radi a aktívne
zapájajú aj do tanečných a speváckych podujatí. Mestské časti
dávajú klubom dôchodcov priestor na prezentáciu, čo je výborná príležitosť ukázať svoje umelecké nadanie ostatným. Na našich seniorov sme pyšní, lebo sú aj napriek vyššiemu veku stále
aktívni.“

Fašiangový karneval
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožuška, zima mu bude.
Táto známa ľudová pesnička zaznela aj v Dennom centre,
kde mali seniori v posledný fašiangový deň karneval. Rozprávkové bytosti, väzeň aj ďalšie takmer skutočné, filmové alebo
vymyslené postavy a postavičky, pobehovali i vykrúcali sa na
tanečnom parkete. Tak ako po minulé roky masky boli opäť prehliadkou nápaditosti, šikovnosti, fantázie, zručnosti. K pohode
a dobrej fašiangovej nálade v centre prispel pesničkami spevokol Jazerčan, pochutnávanie si na tradičnej šiške plnenej lekvárom a iné fajnotky.

Vo Výmenníku Štítová výstava Jazerčana
S citom pre krásu a umenie
Vo Výmenníku Štítová bola v deň sviatku žien – na MDŽ otvorená výstava obrazov maliarskeho samouka a Jazerčana
Františka Huberta. Skôr ako bola sprístupnená verejnosti, úvodné slovo vernisáže patrilo manželke Edite Hubertovej, ktorá stojí
po jeho boku, je mu oporou a v láske k farbám a tvorbe ho podporuje.
F. Hubert má vzácny dar, ktorý naplno využíva. Na svojich
obrazoch zachytáva krajinky, zátišie, budovy, mestské štvrte.
Všetko s citom pre krásu a umenie a s láskou pre pestré farby.
Tie zohrávajú v jeho tvorbe dôležitú úlohu. Výstava 118 obrazov
Jazerčana je nenapodobiteľným príspevkom a veľkým obohatením programu Amatérskej palety.
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Výmenník Važecká
Planéta Tanec hľadá osadníkov

Tanečno – pohybová dielňa Planéta Tanec je pre deti od
6 do 9 rokov. Platí na nej len jediné pravidlo: Tanec je vášeň, radosť a zábava. Zatiaľ je planéta neobývaná, ale usadiť sa na nej
môže bez výnimky každé dieťa.
Tanečno-pohybové laboratórium je odlišné od klasických
tanečných kurzov tým, že v ňom deti viac objavujú ako sa učia
predpísané tanečné formy. Budú môcť aj experimentovať so živými hudobnými nástrojmi, so zvukmi a rytmom a budú využívať pohybovú prácu s vlastnoručne vyrobenými materiálmi či
tými, ktorými ich priestor inšpiruje. Cieľom je rozvíjať fantáziu,
pohybovú jedinečnosť, koordináciu pohybov a komunikáciu
v skupine, a tiež podporiť detské sebavyjadrenie a tvorivosť,
zvýšiť citlivosti voči iným a naučiť deti vzájomnej tolerancii. Ale
najmä sa poriadne vyhrať, zažívať radosť z pohybu a tanca.
“Základom pohybovej dielne budú tvorivé pohybové úlohy
a hry zamerané na prirodzený prejav, rozvoj predstavivosti, vnímanie vlastného tela a sveta okolo nás,“ prezrádza o pripravovanej novinke tanečníčka a lektorka Michaela Sabolová z občianskeho združenia PST – Priestor Súčasného Tanca. Laboratórium
je otvorené pre všetky deti, nevyžaduje sa tanečné nadanie.
Pre viac informácií kontaktujte lektorku Michaelu Sabolovú mailom pst.kosice@gmail.com, na facebooku /Priestor Súčasného
Tanca, Košice/ alebo príďte so svojimi drobcami priamo na hodiny do Výmenníka Važecká na konci Sídliska Nad jazerom. Dni
a časy kurzov nájdete na www.vymenniky.sk.
Oblečte si a tvorte módnu značku
VYVA (skratka Výmenníka Važecká) je módnou značkou, ktorá vznikla v rámci komunitno-umeleckého projektu s názvom
Z ulice. Tvorí ju skupina obyčajných dievčat, malých slečien,
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žien a babičiek, ktoré spojili svoje sily, um a kreativitu a vytvorili
vlastnú módnu značku. Pravidelne sa stretávajú vo Výmenníku
Važecká a premieňajú svoje sny na modely, ktoré si získavajú
čoraz väčšie publikum. Základnou ideou projektu je poskytnúť
priestor Košičanom a Košičankám, aby si vytvorili odevnú kolekciu, ktorá je nová, vkusná, jednoduchá a cenovo dostupná.
S realizáciou projektu sa začalo v októbri 2013. Ako prvé vznikali
skice a výtvarné návrhy. Neskôr ženy diskutovali o látkach, materiáloch, módnych doplnkoch, dokúpili sa šijacie stroje a figuríny. V januári 2014 sa už intenzívne pracovalo na vytvorení prvej
módnej kolekcie. V súčasnosti sa obyvateľky pod vedením Jany
Bučkovej pravidelne stretávajú, šijú a vyšívajú originálne módne
kusy odevov. Skupina žien rôzneho veku, ktorá stojí za celou VYVOU, obyčajné ženy v úlohe návrhárok, odviedli veľký kus práce
a ich výsledky sú po troch rokoch obdivuhodné. Stihli navrhnúť
a pripraviť niekoľko módnych kolekcií, vystúpiť so svojou tvorbou na viacerých módnych prehliadkach doma aj v zahraničí
a predstaviť sa Košiciam neobyčajnými módnymi prehliadkami
na ulici či v električke počas festivalu USE THE CITY 2016. Skupina privíta nových členov s ich inšpiráciami a nápadom. Dvere
Výmenníka Važecká sú otvorené pre každého, kto by sa chcel
stať súčasťou tejto kreatívnej skupiny. Stačí kontaktovať kultúrnu mediátorku výmenníka Luciu Hrubú tel. +421 908 965 243,
mail lucia.hruba@k13.sk/.
Zmeň svoj život na sídlisku
Chceš sa zviditeľniť? Ak máš talent, o ktorom nikto nevie,
nosíš v hlave myšlienku alebo nápad, ale nemáš ich kde uskutočniť, si kreatívny a ochotný venovať voľný čas svojmu okoliu,
výmenníky sú tu pre teba. Spolu sedem výmenníkov sa nachádza na sídliskách Dargovských hrdinov, KVP, Nad jazerom, Západ
aj v Starom meste. Tieto priestory sú určené všetkým obyvateľom a záujemcom a môžu ich využívať podľa vlastných predstáv
a potrieb. Až doteraz si v nich svoje stále zázemie našli začínajúci
módni návrhári, záhradkári, tanečníci, profesionálni aj amatérski
fotografi, aktívni seniori, tínedžeri, skejteri aj grafiťáci. Výmenníky sa stali základňou pre ochotnícke divadlá, komunitné skupiny
aj rôznorodé záujmové kluby. Pravidelne sa v nich konajú prednášky, diskusie, prezentácie, workshopy, tvorivé dielne a výstavy
na rôzne témy. Ambíciou výmenníkov je podporiť rozvoj komunít a skupín, vznik nových umeleckých diel, ale najmä adresne pomáhať aktívnym ľuďom osobnostne a umelecky rásť.
Naštartovať svoje okolie môžeš aj ty. Vo výmenníkoch hľadáme nové tváre a talenty. Viac sa dozvieš priamo od kultúrnych
mediátorov jednotlivých výmenníkov na www.vymenniky.sk
alebo píš na facebookovú stránku Výmenníky.
Mgr. Renáta Zolnaiová

Šport
Putovný pohár starostky„odputoval“ na Dneperskú

Koncom minulého roka sa z telocvične Základnej školy na Družicovej ulici
od skorého rána ozýval zvuk píšťalky,
ktorý oznamoval, že sa začal boj o Putovný pohár starostky. Počas futbalového
turnaja sa proti sebe postavili žiaci štyroch základných škôl našej mestskej časti. O sto šesť bojovali chlapci z Družicovej, Bukoveckej, Jenisejskej a Dneperskej

ulice. Turnajový súboj prišla podporiť
starostka, jej zástupca Bernard Berberich,
člen miestnej rady Jozef Skonc, predsedníčka komisie mládeže, športu a vzdelávania Andrea Gajdošová, tajomníčka tejto komisie Jana Janotková i ďalší.
Žiaci boli plní odhodlania, všetci
chceli byť víťazmi. Vyhrať však mohol
len jeden. Na prvé miesto sa postavila
Súkromná základná škola z Dneperskej ulice. Druhé miesto získali futbalisti
zo Základnej školy Jozefa Urbana z Jenisejskej ulice. Tretie miesto si vybojovala
Základná škola z Družicovej ulice a na
štvrtom skončili chlapci z Bukoveckej ulice. Najlepším strelcom bol Richard Matis
z Dneperskej. Titulom najlepší brankár
sa môže pochváliť Ján Belengesi z Jenisejskej. Najužitočnejším hráčom sa stal
Martin Voznický z Družicovej. Ceny fair
play si odniesli Kristián Cimba z Bukoveckej a Alex Kelišek z Dneperskej.
Je potešiteľné, že naše deti žijú aktívne a šport je ich každodenným koníčkom.

Jazerčania opäť potvrdili prím
Získali zlato i bronz
V poradí tretia Zimná olympiáda seniorov sa uskutočnila na
Jahodnej a nechýbali na nej ani Jazerčania. Záštitu nad olympiádou prevzal primátor mesta Richard Raši. Pri otváracom ceremoniáli sa za prítomnosti námestníka primátora Martina Petrušku
predstavilo 15 klubov a 112 súťažiacich. Športové súťaže zahŕňali slalom, beh na lyžiach a zjazdy na boboch, klzákoch a sánkach. Mužské a ženské kategórie bojovali zo všetkých síl, nezradil ich ani vyšší vek. Darilo sa aj našim športovcom.
V kategórii muži v súťažnej disciplíne klzák sa na prvej priečke umiestnil Ladislav Furik. Tretie miesto v rovnakej kategórii
získal Žigmund Feke. Nežné pohlavie bodovalo na klzáku a boboch. Tretie miesto v súťažnej kategórii klzák získala Mária Staroňová. Prvé miesto v súťažnej disciplíne boby vybojovala Marta
Lovasová. Za klub Kresťanských seniorov bojovala Marika Čigášová. Jeseň života získala medailu vďaka Františkovi Lovasovi.
Vekový priemer účastníkov olympiády bol čosi nad 68 rokov,
najmladší súťažiaci mal 65, najstarší 80 rokov. Sme hrdí, že sa
naši seniori zapájajú do rôznych aktivít.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým prajeme hlavne
pevné zdravie!
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Šport
Ženy si prišli na svoje
Druhý ročník Jazerského aerobic marathonu pritiahol
do Kultúrneho strediska Jazero viac ako 50 športuchtivých žien
všetkých vekových kategórií. Prilákali ich pohyb, tanec i možnosť vydať energiu. Najmladšia mala 16, najstaršia 80 rokov.
Vekový rozdiel nebolo bádať, pod vedením Agnesy Fehérovej
a Renáty Horňákovej všetky vydržali cvičiť celé tri hodiny.
Cviky boli rôznorodé zamerané na všetky pohybové partie. Súčasťou boli i cvičenia s fit loptou a paličkami. Účastníč-

ky mali možnosť vyskúšať si aj ponuku športového oblečenia
slovenského výrobcu s 25 -ročnou tradíciou, ktoré je zamerané
na ženy a deti. Stretli sa tiež s prezentáciou najnovšej ponuky
kozmetiky Oriflame. Danka s dcérou prišli s voňavou, zdravou
a chutnou ponukou jedinečných čajov. Príjemná nálada, občerstvenie, tombola, cvičenie v posilňovni to všetko a ešte viac
ženy zažili.

Prázdninová korčuľovačka
Začiatok jarných prázdnin patril ľadu, presnejšie Jazerskej
prázdninovej korčuľovačke. Opäť bola v Crow aréne, čo sa už stáva tradíciou. Spolu s deťmi v nejednej rodine korčule „oprášili“
aj rodičia, dokonca i starí rodičia.
Spoločné korčuľovanie začala krásnou sólovou choreografiou Julka Schwarczová. Príjemná nálada, zábava a sladké
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potešenia boli neoddeliteľnou súčasťou korčuľovania. Šantenie na ľade spestrili „živé“ maskoty. Dve slečny, ktoré správne
odpovedali na položenú otázku, získali vstupenky pre štyroch
na hokejový zápas HC Košice so Zvolenom. Odovzdala im ich
naša starostka. Bodkou za pekným podujatím bolo spoločné fotografovanie.

Šport
Pocta Gálovcom

Druhý ročník Memoriálu Gálovcov v stolnom tenise bol
18. februára v priestoroch Súkromného gymnázia na Dneperskej ulici. Turnajom sme si zaspomínali na našich kamarátov, Jazerčanov Jána a Mariána Gála, ktorí pôsobili v komunálnej sfére.
Svoj život zasvätili v prospech obyvateľov našej mestskej časti
a mesta. Otec so synom boli aj vášniví športovci, športu sa oddali telom i duchom. Život je však nevyspytateľný. Má dve tváre.
Príjemná tvár rozsieva radosť. Nepríjemná spôsobuje bolesť. Ich
odchod bol náhly, mnohých zaskočil.
Športová komisia pri miestnom zastupiteľstve opäť prekročila hranice Jazera a na tomto turnaji privítala aj účastníkov z Ťahanoviec a Juhu. Celkom 51 súťažiacich každým zápasom dokazovalo, že pohyb v kombinácii s dobrou náladou a mladým
duchom dokážu poraziť hoci aj nástrahy jesene života. Najstarší
účastník, 80-ročný Jozef Demko, bol rovnocenným súperom nejednému päťdesiatnikovi. Najmladším v juniorskej kategórii bol
11- ročný Patrik Haragaľ.
Kategória ženy
Prvé miesto získala ligová hráčka Marta Bruderová. Stolnému
tenisu sa venuje celý život. Dlhoročná trénerka a medzinárodná
rozhodkyňa, funkcionárka Slovenského stolnotenisového zväzu
venovala komisii mládeže, športu a vzdelávania na pamiatku
knihu Organizácia stolnotenisového turnaja. Druhú priečku obsadila Jana Ozorovská. Na tretej skončila Henrieta Frishmanová.
Kategória juniori
V nej bol najúspešnejší Samuel Vištan, ktorý sa umiestnil
na prvom mieste. Z druhého miesta sa tešil Tomáš Haragaľ. Tretia priečka patrila Patrikovi Haragaľovi.
Muži do 50 rokov
Tu bol prvým Marek Simko. Na druhom mieste skončil Marek
Talpaš a tretí stupienok patril Vladislavovi Haragaľovi.
Muži nad 50 rokov
V tejto kategórii prvé miesto obsadil Peter Barsa, druhé Peter
Polák a tretie Jozef Demko.
Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa, že o rok budú
môcť svoje kvality obhájiť.
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Školy
Materská škola na Azovskej ulici
Oáza zdravia, radosti a pohybu

Na základe schválených finančných
dotácií z Fondu zdravia Mesta Košice, n. f.
sme sa zapojili do projektu „Poďme cvičiť,
spevniť si telo, aby nás nič nebolelo“. Projekt bol zameraný na vytváranie atraktívneho a podnetného prostredia pre deti
predškolského veku. Exteriér školského
dvora sme premenili na miesto, kde sa
bude spájať pohyb na čerstvom vzduchu
s utváraním základov zdravého životného štýlu, ktorý so sebou prináša i zmeny
v stravovaní. Vytvorili sme „Oázu zdravia,

radosti a pohybu“ výsadbou ovocných
a okrasných stromov, kríkov, vytvoreným
vyvýšeným záhonom na pestovanie zeleniny a poznávanie liečivých bylín, ale aj
dreveným nášľapným chodníkom. Na realizácii sa podieľalo občianske združenie
SOSNA, ale pomohli aj rodičia a starostka
Lenka Kovačevičová. Všetkým patrí veľká
vďaka.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo
na školskom dvore za prítomnosti pozvaných hostí, členov rady školy, rodičov,

detí a pedagogických zamestnancov.
V „Oáze radosti, zdravia a pohybu“ sme
zorganizovali spolu s rodičmi popoludnie
zamerané na environmentálne a športové aktivity. Najmenšie deti hľadali spolu s rodičmi poklad a hmatom určovali
predmety v čarovných vrecúškach. Deti
z druhej triedy sa spolu s rodičmi premenili na zvieratá a na náučnom chodníku
prekonávali prírodné prekážky. Budúci
školáci sadili a poznávali vo vyvýšenom
záhone zeleninu a liečivé rastliny. Pobavili a poučili sa aj rodičia, lebo niektoré
liečivé rastliny nevedeli identifikovať.
Deti zo štvrtej triedy sa zahrali pohybovú hru Nájdi ma, kde deti premenené
na zvieratá hľadali svojich rodičov a posledná trieda utkala spolu s rodičmi obrovskú pavučinu. V „Učebni v prírode“ si
rodičia spolu s deťmi ešte vytvorili ikebany, ktoré slúžili ako vianočná dekorácia
v triedach.
Pri plnení aktivít sa rodičia a deti výborne zabávali, príjemne strávili slávnostné popoludnie a pri odchode žiadali, aby sa podobné aktivity zopakovali.
PaedDr. Alena Kupková
a Mgr. Jana Vašková
MŠ Azovská 1

Materská škola na Jenisejskej ulici
Ľudové zvyky a tradície
Február sa v našej materskej škole niesol v duchu tradícií
a príprav na fašiangové obdobie. Deti spoločne s učiteľkami
hravými aktivitami spoznávali ľudové zvyky, ktoré prináša
slovenská kultúra. Formou motivačných básničiek, obrázkov
a rozprávok sa aj našim najmenším podarilo po prvýkrát spoznať znaky tohto tradičného obdobia, ktoré so sebou prináša
každoročnú veselicu. Deti všetkých tried niekoľko dní usilovne
tvorili, maľovali fašiangové masky, vyrábali škrabošky a ozdoby s využitím mnohých netradičných techník. Toto obdobie
venované ľudovým tradíciám sme ukončili veľkolepým karnevalom, ktorý so sebou priniesol ešte väčšiu radosť a milé prekvapenia. Už ráno sa naša materská škola premenila na „fašiangovú rozprávku“, plnú neobyčajných masiek a kostýmov.
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Vo vyzdobených triedach sa tak stretli nielen novodobé
princezné Elsy, ale i Mimoni, Spidermani, milé zvieratká, kovboji, mušketieri, policajti.V prestrojení spoločne s deťmi tancovali
a spievali aj učiteľky. Neopakovateľnú zábavu dotvoril príchod
uja Ľuba, ktorý predstavil svoje najznámejšie skladby a veselú
šou pre deti. Tradičné fašiangové tvarohové fánky, na ktorých
si deti pochutili, pripomínali všetkým, že to nie je obyčajný
škôlkarsky deň. Ten ešte dlho potom doznieval v priestoroch
našej materskej školy nielen farebnou výzdobou, ale najmä zážitkami detí, ku ktorým sa vracali v rozhovoroch. A teraz sa už
všetci postupne pripravujeme na príchod jari a sviatkov, ktoré
prichádzajú s ňou.
Bc. Simona Žigová

Školy
Materská škola na Galaktickej ulici
Milovať knihu znamená milovať múdrosť

Dnešný svet, ktorého súčasťou je
i dnešné dieťa, je plný médií a informačných technológií a tieto knihu zo života
vytesňujú takmer na minimum. Lenže
toto je nezdravý trend, ktorý začína mať
negatívny vplyv na deti nielen v škole,
ale následne i v živote.

Preto sme sa rozhodli, v spolupráci
s rodičmi, zriadiť knižnicu pre rodičov
a deti našej materskej školy. Knihu si vyberie rodič aj dieťa, ktoré po prečítaní vrátia. Deti sa učia napodobňovaním a vzor
rodičov je aj v tomto prípade najúčinnejší.
Knižnica je prostriedkom, ktorým spoloč-

ne podporíme u detí kladný a trvalý vzťah
ku knihe, knižnici, čítaniu a poznávaniu
nového. Naším cieľom je podporiť spoločné chvíľky rodičov a detí pri čítaní a rozprávaní rozprávok a detských príbehov
doma. Nielen preto, že detská kniha je výživou pre detskú dušu, formuje jeho charakter a hodnoty, ale hlavne pre spoločne
prežité chvíľky. Keď dieťa vyrastie, zostane
mu na tieto chvíle hrejivá spomienka a silné generačné puto. Matkino rozprávanie
je pôsobivejšie ako CD s dokonalým umeleckým prednesom. V rozprávaní matky je
prítomné jej ľudské srdce, teplo náručia
a pohľad očí, ktoré preniknú do duševnej
schránky dieťaťa, a to nenahradí žiadna
technika.
Veríme, že sa naša knižnica nestane
len skladom kníh, ale miestom, kde sa
stretávajú rodičia s deťmi a zažívajú pocit
živej čitateľskej komunity.
Prajeme si, aby sa o knihách nehovorilo len v marci, Mesiaci kníh (od 1955)
a v Medzinárodný deň školských knižníc
– štvrtý októbrový pondelok (od 1999).
Mgr. Anna Magdošková,
riaditeľka

Súkromná základná škola na Dneperskej ulici
Novinka pre budúcich prváčikov

V školskom roku 2017/2018 plánujeme otvoriť triedu s celodennou starostlivosťou, ktorej cieľom je odbremeniť pracovne
vyťažených rodičov a ponúknuť im viac voľného času v kruhu
rodiny. Preto neváhajte a príďte sa s nami porozprávať o vašej
predstave takejto triedy. Zápis do prvého ročníka bude 7. apríla.
Rodičia, ak hľadáte pre svoje dieťa niečo viac, u nás to nájdete. Ponúkame vám nové a netradičné spôsoby výučby, kvalitnú
starostlivosť o vaše dieťa v popoludňajšom čase v školskom klube detí. Pomocou moderných vyučovacích metód pripravujeme
našich žiakov na ďalšie štúdium. Ponúkame rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka, podnecujeme a rozvíjame u detí športový,
umelecký, prírodovedný, programátorský talent, ale nezabúdame ani na výchovu v duchu morálnych hodnôt. Pre vás, ktorí
trávite v práci veľa času, ale záleží vám, aby vaše dieťa napredovalo, okrem bežnej triedy ponúkame v prvom ročníku aj triedu

s nadštandardnou starostlivosťou o vaše dieťa. Príďte a staňte sa
členmi našej dneperskej rodiny.
Ešte trochu chválenia sa
O správnosti cesty hovoria úspechy našich žiakov na predmetových olympiádach. V okresnom kole Geografickej olympiády sme mali „medailovú žatvu“, za ktorú ďakujeme: Lívii
Húdekovej z 5. B a jej 3. miestu v kat. G, Jakubovi Balážovi zo Sekundy a jeho 3. miestu v kat. F, Martinovi Jánošikovi z 9. A a jeho
3. miesto a Marekovi Kurucovi z 9. B a jeho skvelému 1. miestu,
obom v kat. E. Všetkým úprimne blahoželáme a postupujúcim
do krajského kola držíme palce.
Mgr. Peter Ferenčák,
riaditeľ školy
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Školy
Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici
Stále sa u nás niečo deje

V decembri sa v priestoroch našej školy uskutočnil už sedemnásty ročník celodenného podujatia Detské vianočné dielne. Počas neho si mohlo viac ako tristo žiakov z našej školy aj z celých
Košíc vyrábať pod vedením odborných lektorov rôzne predmety
spojené so zimou a Vianocami. Deti sa stretli s bežnými i menej
bežnými materiálmi a výtvarnými technikami. Dokopy si vyrobili
takmer dvetisíc výrobkov, ktoré si mohli odniesť domov. Svojich
blízkych tak potešili rôznymi dekoráciami, darčekmi, ozdobami,
vianočným pečivom a ďalšími dielkami.
Bohatý kultúrny program s vystúpeniami žiakov, hudobných
a tanečných skupín či vedecká šou to boli Vianoce na Jenisejskej. Deti sa mohli pozrieť ako to vyzerá v nebi a v pekle, v medovníkovom domčeku si vyrábali perníčky, Mikuláš obdaroval
všetkých účastníkov malým darčekom a nechýbal ani vianočný
punč. Celé podujatie sa nieslo v úžasnej atmosfére svetelných
efektov a nádhernej zimnej krajinky so svietiacimi snehuliakmi,
zvieratkami a ďalšími jej obyvateľmi. Záštitu nad podujatím prevzala starostka našej mestskej časti Lenka Kovačevičová, ktorá
sa k návštevníkom podujatia prihovorila a osobne si užila fantastickú atmosféru podujatia.
Už po tretíkrát bola naša škola súčasťou celosvetového projektu EDUCATE, ktorý realizuje medzinárodná asociácia študentov ekonomických univerzít AIESEC. V rámci projektu každoročne študenti z rôznych krajín sveta navštevujú základné školy
a v týždňových turnusoch so žiakmi komunikujú v anglickom

jazyku. Zároveň ich zoznamujú so svojou kultúrou,
zvykmi a krajinou. Vo februári navštívili našu školu
študenti z Egypta, Indonézie, Činy a Ukrajiny. Počas
týždňa sa viedli v rámci
dohodnutého rozvrhu hodiny, na ktorých s deťmi
konverzovali, diskutovali, porovnávali problémy
a postoje detí na Slovensku a vo svojich krajinách.
Aj na základe reakcií našich
žiakov, ich rodičov, ale aj
našich zahraničných hostí,
môžeme konštatovať, že podobné projekty majú pre deti, pre ich
rozhľad, rozvoj zručností, ako aj spoznávanie iných kultúr, veľký
význam a v podobných projektoch budeme určite pokračovať.
Keďže naše tradičné učenie v maskách a karneval v čase odovzdávania polročných vysvedčení prekazila chrípka, vynikajúcu
atmosféru a množstvo zábavy sme si užili počas sviatku zaľúbených na Valentínskom karnevale.
Už od rána sa po škole pohybovali princovia, princezné,
supermani, kovboji, draci a množstvo ďalších postavičiek.
V maskách neprišli len deti, ale i učiteľky. Prvé dve vyučovacie
hodiny sa teda všetci učili v maskách, odpovedať nechodili Janko, Zuzka či Julka, ale k tabuli prišla indiánka, pirát, Zoro pomstiteľ. A potom to prišlo. Diskotéka plná zábavy, skvelej hudby,
tanca, súťaží zabavila najmenších aj väčších žiakov. V krásne vyzdobenej telocvični bolo cítiť energiu a počuť smiech všetkých,
ktorí si prišli náš karneval užiť. Celé podujatie spestrili vystúpenia žiakov, ale aj úžasná profesionálna bublinová šou, ktorú
mnohí sledovali so zatajeným dychom.
Renomovaná spoločnosť Microsoft sa veľmi intenzívne venuje inováciám v školskom prostredí, vzdelávaniu učiteľov a žiakov
a zavádzaniu moderných informačno-komunikačných technológií do škôl. V rámci dlhodobého vzdelávania učiteľov každoročne na základe náročných kritérií vyberá inovatívnych učiteľov, ktorí svojimi prístupmi, nadšením, aj na základe spracovania
súťažného zadania vytvoria zaujímavé učebné postupy, pomôcky alebo materiály. V tvrdej konkurencii niekoľkých stovák učiteľov z celého Slovenska sa medzi najlepšiu trojicu slovenských
inovatívnych učiteľov dostala aj pani učiteľka Katarína Mertová,
ktorá na našej škole vyučuje informatiku a matematiku. Vďaka
svojej práci reprezentovala Slovensko, naše mesto, mestskú časť
i našu školu v ďalekej Kanade na medzinárodnej konferencii
inovatívnych učiteľov, ktorú organizuje spoločnosť Microsoft.
Na konferencii prostredníctvom panelovej prezentácie, stánku,
ale aj svojím príspevkom pred stovkami učiteľov z celého sveta,prezentovala svoju prácu so žiakmi, námety na moderný spôsob vyučovania, aj naše mesto a školu. Z jej úspechu sa veľmi tešíme a sme hrdí na to, že našich žiakov učia takíto skvelí učitelia.
Mgr. Róbert Schwarcz
riaditeľ školy
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Zdravotné okienko
Úžasný projekt
Čisté duše – Príroda a jej čaro pohľadom človeka trpiaceho duševným ochorením
To, že umenie i kreativita dokážu liečiť, sa opäť potvrdilo pri
ľuďoch trpiacich rôznymi duševnými chorobami. Spoznať vlastné emócie, trénovať sebamotiváciu, zvládať kolektívnu prácu
ich posledných dvanásť mesiacov učil projekt Čisté duše – Príroda a jej čaro pohľadom človeka trpiaceho duševným ochorením.
Duševné zdravie predstavuje jeden zo základných pilierov
plnohodnotného a spokojného života.
Môžem s určitosťou povedať, že práve naša mestská časť je
jedna z mála, ktorá podporuje projekty zaoberajúce sa zdravím
obyvateľstva v oblasti duševného zdravia a v tejto oblasti podporuje každý projekt. Projekt preventívneho, edukačného zamerania, ktorý vám chcem predstaviť, sa realizoval za podpory
Fondu zdravia mesta Košice UNP.
Ľudia trpiaci duševných ochorením mali možnosť prostredníctvom fotografovania mestskej prírody poznať vlastné emócie. Bez akéhokoľvek fotografického vzdelania, kurzu, zobrali
do rúk fotoaparát a fotili to, čo ich na mestskej prírode zaujalo. Cez tvorivú prácu sa učili zvládať emócie, empatie angažovanosti, schopnosti aktívne nadväzovať medziľudské vzťahy.
V rámci mnohostranného rozvoja osobnosti duševne chorého
sa v tomto projekte uplatňovalo aj obnovenie tvorivosti, tvorivého myslenia a konania. Prostredníctvom fotografickej tvorby
a následne aj výtvarného prejavu sme chceli podporiť akceptáciu ľudí s duševnými poruchami verejnosťou a prispieť k tomu,
aby aj oni mohli viesť plnohodnotný život a ukázať, že svet,
v ktorom žijú, je rovnaký, ale pritom iný než ten náš. Tvorivé diela
ľudí s duševným ochorením sú takým malým nevšedným posolstvom pretože sú originálne svojou autentickosťou. Projekt mal
viac významov. Jedným z nich je aj fakt, že dal ľuďom s duševným ochorením pocit zmysluplne stráveného času a dokázal im,
že vhodne strávený čas má pre nich význam aj po zdravotnej
stránke. Obnovovala sa ich flexibilita, ktorá je dôležitá, pretože
im pomáha reagovať na nové situácie v ich živote. Ich tvorba
nie je komerčná a má veľkú silu. Zameriavali sme sa na rozvoj
ich vnímania, senzitivity, otvorenosti k vonkajšiemu a vnútornému svetu. Výsledkom bola vernisáž, ktorá sa konala 13. februára
2017 vo Výmenníku Važecká. „Touto cestou chcem poďakovať
študentom SOG Dneperská 1 za pomoc pri prípravách i realizácii tejto vernisáže. Som rada, že študenti tohto gymnázia mali
záujem prísť a pomôcť. Poďakovanie patrí aj Fondu zdravia mesta Košice n.f., občianskemu združeniu Čisté duše, Psychiatrickej
klinike UN LP, Centru duševného zdravia Facilitas, kolegom za
podporu, a hlavne našim pacientom i klientom.“
Pomáhajme si navzájom
Starostka Lenka Kovačevičová bola vernisážou nadšená.
„Vítame tento projekt nakoľko aj v našej mestskej časti žijú obyvatelia s duševným ochorením a realizácia projektu je pre nich
nesmierne prospešná. Teší ma, že sa myslí aj na ľudí s istými obmedzeniami, ktorí sami nedokážu fungovať, rozvíjať sa a vzdelávať. Projekt vnímam ako veľký prínos pre znevýhodnených
jedincov. Chcem vyjadriť veľké poďakovanie autorke projektu
i všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.“ Výstava fotografických diel
trvala do 3. marca 2017.
PhDr. Lucia Kleinová
poslankyňa miestneho zastupiteľstva
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Zdravotné okienko
Imelo biele má liečivú moc

Imelo je rastlina, ktorú môžeme zbierať i v zime, ale hlavne v marci, kedy je
obsah účinných liečivých zložiek najvyšší. Konáriky imela dávajú ľudia zväčša
v období Vianoc do svojich príbytkov ako
ozdobnú dekoráciu. Jeho liečivé účinky poznali a využívali už v dávnoveku
druidi, keltskí kňazi, ktorí ho považovali
za posvätnú rastlinu a všeliek odstraňujúci všetky neduhy. Keď sa povie imelo,

zvýšiť pozornosť by mali hlavne ľudia
vo vyššom veku. „Neboj sa infarktu, kto
veríš v imelo“ - vraví príslovie. Tinktúra
z imela sa pripraví zaliatím posekanej čerstvej rastliny 50 % liehom, nechá sa lúhovať 8 týždňov, po scedení sa užíva trikrát
20 kvapiek (sklenenú nádobu naplníme
vrchovato čerstvými listami a zalejeme
liehom, prípadne domácou pálenkou).
Strach z tejto liečivej rastliny je neopodstatnený. Pravdepodobne pochádza z poznania, že biele guľaté plody sú zdraviu
škodlivé a na liečebné účely nevhodné.
Listy a stonky sú však liečivé a podstatne môžu posilniť naše zdravie. Liečivé
výťažky z imela sa od roku 1999 používajú v USA pri liečbe AIDS ako podporná
liečba u pacientov so zníženou imunitou. V Nemecku odporúčajú piť macerát
z imela pri degeneratívnych ochoreniach
kĺbov a ako podporný prostriedok liečby
zhubných nádorov (pľúca a vaječníky).
Preparáty z imela patria v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku v onkológii k najviac
predpisovaným. Zlepšujú kvalitu života
a znamenajú predĺženie života. V Nemecku až polovica pacientov trpiacich nádormi používa imelo (na Slovensku vyšla
v roku 2010 výborná kniha od Annette
Bopp - Jmelí a léčba rakoviny. Imelo môže
nájsť veľmi užitočné uplatnenie pri liečbe
zvýšeného tlaku krvi. Ak sa hypertenzia

objaví, zväčša sa stáva diagnózou na celý
život. Avšak to neznamená trvalú potrebu
užívať tabletky. Všetky farmaceutické prípravky majú efekt, ale aj nežiaduce účinky. Význam neliekovej liečby však zdôrazňujú seriózne inštitúcie, ktoré tvrdia, že
zásahy do stravy majú byť prvoradé, aby
sa ukázalo či pacient vôbec potrebuje
lieky užívať. Imelo je len jedným z prírodných prostriedkov, ktoré môžu pomôcť.
Keď nám na steny našich tepien zaklope
nepozvaný hosť - vysoký krvný tlak, treba
sa pripraviť na dlhodobú návštevu. Ak jej
znepríjemnime pobyt zdravou stravou,
možno sa sama poberie kadeľahšie. Imelo biele sa môže stať užitočnou súčasťou
týchto snáh.
MUDr. Michal Slivka
predseda sociálno – zdravotnej komisie
poslanec miestneho zastupiteľstva

Zbavme sa nespavosti
Spánok je pre ľudí dôležitý tak
ako dýchanie a príjem potravy. Bez
poriadneho spánku telo nemá potrebnú energiu a nefunguje správne.
V pokojnom režime dochádza k regenerácii a naše spomienky sa konsolidujú. To znamená, že informácie, ktoré počas dňa spracujeme, sa
v noci premiestnia do dlhodobého
úložiska, zatiaľ čo naše telo oddychuje. Počas toho ako spíme dochádza
k rastu svalovej hmoty, syntetizácii
hormónov a korekcii tkanív. Mnohí
z nás trpia istou formou nespavosti.
Chronická nespavosť vedie k rôznym zdravotným problémom ako je
obezita, úzkosť, depresie, vysoký krvný tlak, cukrovka, srdcové problémy
a ďalšie. Mnoho ľudí siaha po liekoch
či už na predpis alebo bez lekárskeho predpisu, často pritom zanedbajú
skrytú príčinu nespavosti a bežne sa
potom stretneme s poriadne nebezpečnými vedľajšími účinkami. Existu-
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jú niektoré naozaj efektívne terapie
i bylinné prírodné lieky na spanie,
ktoré telu dokážu priniesť späť bilanciu, podporujú relaxáciu a umožňujú telu zregenerovať sa. Medzi tieto
bylinky patrí napríklad Valeriána
lekárska, Slncovka kalifornská, Mučenka. Ak sa vám ľahko zaspáva, ale
budíte sa príliš skoro, môžete trpieť
ranným budením alebo inak rannou
nespavosťou. Príčina rannej nespavosti môže súvisieť s prudkým nárastom kortizolu, stresového hormónu.
Withania opojná, Magnólia lekárska
sú vynikajúcim pomocníkom pri občasnej nespavosti. So zaspávaním
dokážu pomôcť i levandulový čaj na
spanie a (nemecký) harmančekový
čaj. Ďalším typom na dobrý spánok
je ísť do postele v rovnakom čase,
spať v úplnej tme, mať dostatok čerstvého vzduchu. Aj teplý kúpeľ pred
spánkom je vynikajúcim priateľom
pokojného zaspávania.
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