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Na Vianoce vstupuje radosť

Sviatky Pokoja

Nežná tvár, lásky žiar 
Božsky rozsieva v jasličkách tam:

Bije záchranná hodina nám. 
V tvojom zrodení, Boh Syn,

Ježiško, Láska Boh Syn!

Milí priatelia! Toto sú slová svetoznámej 
piesne Tichá noc, svätá noc, ktorá zaznela 
po prvý raz v Rakúsku. Na Vianoce roku 1818 ju 
po prvýkrát zaspievali duchovný Joseph Mohr 
a učiteľ Franz Xaver Gruber v Kostole sv. Miku-
láša v tyrolskej obci Oberndorf. Za túto pieseň 
vďačíme kňazovi Josephovi Mohrovi, rodákovi 
zo Salzburgu. Učiteľa Franza X. Grubera z Arn-
sdorfu, ktorý v Oberndorfe zastupoval orga-
nistu, požiadal, aby k jeho básni skomponoval 
vhodnú melódiu s dvomi sólovými hlasmi 
a - pretože organ mal poruchu – so sprievo-
dom gitary. Text vo forme básne napísal Mohr 
už dva roky predtým.

Čo nevidieť oslávime Vianoce. Stromček. 
Darčeky, očakávania detí, vianočná hudba... 
Ale je to všetko, čo sa týka Vianoc? Je vianočná 
radosť a vianočný pokoj iba náladou? Vianoce 
sú viac než utešujúca nálada. Záleží na tomto 
dieťati, na tom jedinom dieťati v tento deň, 
v túto svätú noc záleží. Na Božom synovi, kto-
rý sa stal človekom, na tomto jeho narodení. 
Všetko ostatné okolo tohto sviatku z toho žije 
alebo umiera a stáva sa ilúziou. Vianoce zna-
menajú: On prišiel. Osvetlil nočný čas. Noc 
našich temnôt, noc našich nepochopení, kru-
tú noc našich strachov a beznádejí urobil via-
nočnou dobou, svätou nocou. Toto vyjadrujú 
Vianoce. Okamih, kedy sa to stalo, skutočne 
a pre všetky veky, má týmto sviatkom zostať 
skutočnosťou i v našom srdci a duchu. Bežné 
pocity vedú ľudí k názoru, že vo svete k ni-
čomu nedochádza, že všetko krúži bez cieľa 
a smeru, slepo ...

Sami od seba a sami pre seba sme si há-
dankou, sami od seba veľkou hádankou. Ak 
by sme sa na narodenie tohto dieťaťa Ježiša 
pozerali len sami od seba, iba ľudským pohľa-
dom, potom by o nás platilo to, čo stojí u Joba: 
„Veď človek, čo sa zrodil zo ženy, má dni krátke 
a plné lopoty, ako keď kvet pučí, vzápätí však 
vädne, ako keď tieň beží, nezastaví sa.“ (Job 
14,1-2). Sami od seba by sme boli len malý sve-
telný bod v tme bez hraníc, ktorý by nemohol 
nič než urobiť tmu ešte strašnejšou. Ale ak 
povieme vo viere, v rozhodnej, triezvej a nad 
všetko odvážnej viere, sú Vianoce, potom 
tvrdíme: do sveta a do môjho života vstúpila 
udalosť, ktorá zmenila to všetko, čo nazývame 

svet a náš život. K dokresleniu vianočnej at-
mosféry patrí aj stavanie betlehemov s jaslič-
kami, postavami Svätej rodiny, troch mudrcov, 
pastierov a anjelov. Ide o vyobrazenie scény 
narodenia Ježiška. Za pôvodcu betlehemskej 
tradície sa pokladá sv. František z Assisi, ktorý 
postavil prvý betlehem v talianskom mesteč-
ku Greccio v r. 1223.

Z celého srdca prajem všetkým Vám, aby 
sme prežili rodinné vianočné sviatky spolu 
so svojimi drahými. Aby sme pocítili blízkosť 
svojich priateľov, a hlavne blízkosť Boha zro-
deného v Ježišovi na Vianoce. 

Požehnané a milostiplné vianočné 
sviatky a Šťastný a pokojný nový rok 2018 
praje 

farár ThLic. Peter Kentoš,
Farnosť rímsko-katolíckej cirkvi 

sv. Košických mučeníkov

Jedným z najpoužívanejších prívlastkov 
Vianoc je „sviatky pokoja“. Keď sa zamyslíme 
nad dôvodom tohto prívlastku, tak si určite 
spomenieme na ľudí a rodiny, ktorí strávia nie-
koľko sviatočných chvíľ spolu. Niektorí doma 
alebo na chalupe, iní na lyžovačke v horách, 
alebo v teple tichomorských ostrovov a niek-
torí aj v chráme či kostole. Každopádne mnohí 

sa stotožnia s týmto prívlastkom sviatkov po-
koja. Avšak skúsenosť nás učí, že tie dni rýchlo 
pominú a my „vhupneme“ do ďalšieho kolo-
behu našich každodenných povinností priná-
šajúcich častokrát stres a nepokoj. 

Tak ako väčšina sveta aj naše sídlisko sa pri-
pravuje na Vianoce. Hypermarkety, obchody, 
kaderníctva i autoservisy nám vyhrávajú pred-
vianočné piesne a ponúkajú predvianočné ak-
cie. Je čas na vianočné upratovanie a výzdobu 
na uliciach i v našich domácnostiach. Koľko 
dní chaosu človek prežije, len aby prežil pár 
dní v pokoji? A nič z toho človeka nenaplňuje 
natrvalo. Až sa žiada opýtať: „To naozaj nič nee-
xistuje, čo nám môže zaručiť stály pokoj?“

Existuje. Ale to môžeme nájsť len ak Viano-
ce nazveme pravým menom – Sviatky narode-
nia nášho Pána Ježiša Krista. Len On je pravým 
Pokojom s veľkým „P“. Môžeme hľadať kdekoľ-
vek a čokoľvek, ale nič nás nenaplní pravým 
pokojom. A to je aj jeden z hlavných dôvodov, 
prečo sa Ježiš Kristus narodil pred dvetisíc rok-
mi na tejto Zemi. Veľmi výstižne to pomenujú 
liturgické obrady, ktoré sú súčasťou  duchov-
nej prípravy na Sviatky Narodenia: „Kristus pri-
chádza na svet, aby v človeku obnovil svoj zniče-
ný obraz.“ Ten nádherný boží obraz, na ktorý 
bol stvorený každý jeden z nás, a ktorý je 
viac-menej ukrytý v každom z nás. A Boží Syn 

prichádza, aby ho nanovo obnovil, aby sme sa 
stali novým človekom. Je to nádherná mož-
nosť a jedinečné pozvanie, ktoré naše srdcia 
môže naplniť trvalým pokojom, napriek našim 
ľudským slabostiam, pádom a prešľapom. 

A práve v tomto duchu chcem zapriať všet-
kým svojim spoluobčanom nášho sídliska Po-
kojom požehnané sviatky Narodenia nášho 
Pána a Ježiša Krista.

Christosraždajetsja! - Slavite Jeho!
Kristus sa rodí! - Oslavujme Ho!

o. Vladimír Varga, 
farár v Gréckokatolíckej farnosti 

Presvätej Bohorodičky Ochrankyne
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v tomto roku prichádzame s posledným vydaním obľúbeného ob-
časníka Jazerčan. 

Pri písaní týchto riadkov som si opäť pripomenula ako čas nesku-
točne letí. Čo nevidieť sú tu najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Z rádií 
vyhráva vianočná hudba, rozvoniavajú dobroty a gazdinky rekapi-
tulujú, čo ešte musia stihnúť do Vianoc. A predsa sa na chvíľočku 
zastavme a pripomeňme si skutočnú hodnotu týchto krásnych 
sviatočných dní...

Pre mňa je to aj obdobie, kedy bilancujem, čo sa nám počas roka 
podarilo v mestskej časti pripraviť i zrealizovať. 

Aký teda bol rok 2017 v mestskej časti?
Začiatok roka nás počastoval poriadnou nádielkou snehu. Bola 

to „zaberačka“ pre motoristov, chodcov i správcov komunikácií za-
bezpečujúcich zimnú údržbu. Ani zamestnanci miestneho úradu sa 
nevyhli operatíve. 

Počas roka sme zrealizovali viaceré investičné akcie, ktoré sme 
si dali do plánov. Nové detské ihrisko Pirátska loď od apríla teší ma-
lých návštevníkov rekreačnej lokality, v lesoparku mestskej časti 
sme postavili ihrisko Ježko zamerané na rozvoj pohybových aktivít 
detí, hlavne na hrubú motoriku, tréning balančných i koordinač-
ných schopností. Kompletnou rekonštrukciou prešlo aj detské ih-
risko na Meteorovej ulici. 

Rozsvietili sme lesopark i splav. Tma tam už nestraší, inštalovali 
sme 29 stĺpov verejného osvetlenia, pribudol i kamerový systém 
umiestnený v centrálnej časti lesoparku. Okrem neho bude na zvý-
šenie bezpečnosti obyvateľov i ako prevencia proti kriminalite do-
hliadať kamera inštalovaná na Važeckej ulici i dve ďalšie kamery 

na uliciach Poludníková a Rovníková. Majú dosah niekoľko kilomet-
rov. V súčinnosti s jazerskou stanicou Mestskej polície sme sa pravi-
delne venovali aj odstraňovaniu vrakov na sídlisku. 

Jarné obdobie patrilo v mestskej časti opravám, bežnej údržbe 
na sídlisku i legislatívnym konaniam k investičným aktivitám. Opra-
vovali sme lavičky, mnohé sme vymenili za nové, obnovou prešli 
aj detské ihriská. Nevyhnutnou súčasťou jarnej údržby bola každo-
ročná oprava výtlkov po zime v réžii magistrátu.

Leto v tomto roku opäť patrilo revitalizácii vody v jazere. Trikrát 
nás pracovne navštívil odborník na sinice profesor Maršálek z Brna 
aj so svojou pracovnou skupinou.

Nezabudli sme ani na veľkú komunitu psičkárov. Kompletnou 
rekonštrukciou od oplotenia, rozšírenia, nového mobiliáru i prvkov 
pre psíkov, prešli venčoviská na Meteorovej a na Čingovskej ulici.

Kompletnou rekonštrukciou prešiel aj promenádny chodník 
na Bukoveckej ulici. Na Levočskej ulici aktuálne prebieha výstavba 
nového parkoviska s 22 parkovacími miestami i novým chodníkom. 

Podporili sme činnosti desiatky občianskych združení, nezisko-
viek, škôl i jednotlivcov, ktorí aktívne pôsobia v mestskej časti a sta-
rajú sa o jej rozvoj. Pripravili sme tiež viacero úspešných kultúrnych 
i športových podujatí. 

Počas roka som privítala mnohých z vás, ktorí ste potrebovali 
s niečím pomôcť, vyriešiť životnú situáciu či sa len stretnúť a poroz-
právať sa. Inak to nebude ani v budúcom roku a dvere mojej kance-
lárie budú pre vás, občanov, vždy otvorené.

Milí Jazerčania, najkrajšie sviatky roka pomaly klopú na dvere.
Želám vám, aby ste ich strávili s najbližšími, s rodinou, priateľmi či 
s niekým, koho máte radi. K predvianočnej atmosfére prispejeme 
Jazerskými Vianocami od 13. do 15. decembra 2017 na Spišskom 
námestí. 

Ešte predtým vás pozývame na Košické Rozprávkové Via-
noce. Pod rozsvieteným stromčekom pri Immaculate na Hlavnej 
ulici sa predstavíme v piatok, 8. decembra 2017 od 17:00 hod 
programom Vianočné Jazero. Vystrieda sa v ňom viac ako dvesto 
účinkujúcich z materských i základných škôl, stredoškoláci, dospelí 
i seniori.

Tešíme sa na krásne stretnutia s vami.
Pokojné a požehnané vianočné sviatky vám prajem

                                                                                         Lenka Kovačevičová
                                                                                         starostka

Milí Jazerčania, 

Sú chvíle, keď kvapky krvi rozhodujú o živote. Spoločne s priateľ-
mi príďte darovať „svoju kvapku krvi.“ 

Tieto myšlienky boli na bilborde Národnej transfúznej služ-
by SR (NTS) umiestnenom pred vstupom do nášho miestneho 
úradu. Prečítať si ich mohol každý, kto prišiel podporiť vysoko 
humánnu akciu a zapojil sa do Jazerskej kvapky krvi. Venovaná 
bola Lívii Šmalecovej. Štrnásťročnej slečne, ktorá namiesto hier 
s priateľkami musela zistiť, aký je pobyt v nemocnici a čo je che-
moterapia. Má totiž akútnu myeloblastovú leukémiu AML- M2. 
MUDr. Eva Joppová, PhD., ktorá viedla tím zdravotníkov z ko-

šického pracoviska NTS, vysoko hodnotila prístup darcov, ich 
pripravenosť na odber i počet, koľkí prišli darovať svoju kvap-
ku krvi. „Spolu sme získali vzácnu tekutinu od 32 darcov. Bol tu 
muž, ktorý má na svojom účte s týmto 122 odberov, a došlo aj 
15 prvodarcov. To je skutočne krásne,“ nešetrila chválou. Medzi 
nováčikmi v rodine darcov bola aj naša „šéfka“ kultúry Ing. Ildikó 
Szegediová, ktorá takto oslávila narodeniny. Došli i viacerí štu-
denti z Obchodnej akadémie na Polárnej ulici.

Ďakujeme všetkým, ktorí s otvoreným srdcom a ochotou po-
môcť Lívii podporili jesennú Jazerskú kvapku krvi. 

Jazerskú kvapku krvi podporilo 32 darcov

Pomáhali sme Lívii
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Čím žije mestská časťČím žije mestská časť

V mestskej časti sa usilujeme o to, aby bola každý rok zrea-
lizovaná súvislá rekonštrukcia chodníka alebo cesty. Pozornos-
ti človeka to však niekedy môže ujsť, lebo sídlisko je rozsiahle 
a na niektoré miesta sa dostane len počas prechádzky. Pri tých-
to opravách mestská časť úzko spolupracuje s mestom Košice 
ako správcom miestnych komunikácií. V tomto období bola 
zrealizovaná plánovaná kompletná výmena asfaltového zvr-
šku na Bukoveckej ulici na ploche 1 700 m2, aj opravy poško-
deného podkladu a výmena obrubníkov. Veríme, že obyvatelia 
ulice sú spokojní, konečne sa po prosbách i urgenciách dočkali. 

Pre skrášlenie okolia tu mestská časť ešte vymení staré a osadí 
nové parkové lavičky. Museli však pribudnúť betónové kvetiná-
če, lebo niektorí motoristi si plietli chodník s cestou...

V opravách sa bude pokračovať aj v budúcom roku. Aktuali-
zovaný zoznam chodníkov, ktoré vyžadujú nevyhnutnú opravu, 
sme predložili mestu Košice, aby ich zaradilo do plánov na rok 
2018. Už dnes máme magistrátom potvrdené, že po schválení 
budúcoročného rozpočtu mesta Košice sa dostane na rad opra-
va chodníka okolo jazera od Amurskej po Jenisejskú ulicu, čo je 
dĺžka 675 a šírka 3,5 metra a aj niektoré ďalšie úseky.

Zastávka mestskej hromadnej dopravy na Važeckej ulici je 
dôležitým dopravným uzlom, no kto nemal cestovné lístky v zá-
sobe, smola, nebolo ich kde kúpiť. Právom ste teda žiadali, aby 
tam bol automat na lístky. Starostka túto požiadavku viackrát 
predložila DPMK, ale trvalo takmer rok, kým sa dosiahol pozi-
tívny výsledok. Aj to s podmienkou, že automat len vtedy, keď 
tam bude fungovať kamera, ktorá sa postará o sledovanie pro-
stredia. Vďaka pomoci Mestskej polície sú dnes na zastávke Va-
žecká aj kamera aj automat na cestovné lístky. Vaše požiadavky 
na umiestnenie automatov na cestovné lístky aj na ďalších za-
stávkach sú oprávnené. Ambíciou mestskej časti je, aby sa auto-
maty stali na každej zastávke štandardom.

Bukovecká s novým asfaltovým povrchom

Blíži sa zima a s ňou ešte silnejší a chladnejší vietor, fujavica, ne-
príjemné počasie. Čakať v takom nečase na autobus či električku nie 
je nič príjemné, s tým určite každý súhlasí. Kým sa motoristi, ktorí ne-
raz spôsobujú nehody, zápchy a meškanie v presunoch, dočkajú roz-
šírenia Slaneckej cesty, dôraz sa začína klásť na mestskú hromadnú 
dopravu (MHD) ako hlavný spôsob prepravy ľudí. Postupne sa skva-
litňujú vozidlá, trate a cez reklamnú spoločnosť J. C. Decaux Slovakia 
i prístrešky. Na sídlisku ich pribudlo desať, s moderným a atraktívnym 
dizajnom, s lavičkou a informačnou tabuľou. Niekde nahradili staré, 

pôvodné, inde sú namontované na miestach, kde síce boli zastávky 
MHD, ale prístrešky chýbali. Niekto sa môže pozastaviť nad tým, pre-
čo teraz nové prístrešky, keď sa na Slaneckej ceste majú diať zmeny? 
Slanecká sa ešte nestavia, ale zima je tu čo nevidieť a čakanie v ne-
čase nie je príjemné. Keď to bude skutočne aktuálne, prístrešky sa 
jednoducho odmontujú a po dokončení cesty znovu osadia. Nové 
prístrešky mestskú časť nestoja nič, fi nancuje ich samotná spoloč-
nosť J. C. Decaux Slovakia na základe zmluvy s mestom.

Na zastávkach pribudlo desať prístreškov

Cestovné lístky už aj cez automat
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Čím žije mestská časťČím žije mestská časť

Od jari do jesene sa síce stretávame s pouličnou kriminalitou 
i násilnou trestnou činnosťou, na ktoré doplácajú bežní občania, 
ale zima je na niečo také ešte ideálnejšia. Skracovanie času den-
ného svetla je pre niektorých ľudí doslova živnou pôdou pre ich 
nekalé kroky. Štátna polícia, Ministerstvo vnútra SR, Mestská 
polícia i samospráva spájajú preto sily a realizujú kamerový sys-
tém, ktorý okamžite, i zo spätných záznamov, umožní zasiahnuť 

či vypátrať páchateľa. Nie je to ľahká úloha, pretože podľa plat-
nej legislatívy sú miesta monitorované kamerami označené 
a nejeden páchateľ to už vie. Od páchania nekalej činnosti ich to 
ale môže aj odradiť, lebo postihy bývajú veľké.

Rozširovaním a modernizáciou kamerové systému mestskej 
časti postupne pokrývame celé sídlisko. V tomto roku Mestská 
polícia, ktorá monitoruje verejné priestranstvá 24 hodín denne, 
doplnila zariadenia na Važeckej ulici. Dve nové kamery pribudli 
na Rovníkovej a Poludníkovej ulici. Tento projekt fi nančne pod-
porila Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu krimina-
lity. Podieľala sa na ňom i naša mestská časť, ktorá zo svojho 
rozpočtu zaplatila kameru inštalovanú v lesoparku. Spolu teda 
na sídlisku pribudli štyri ďalšie „oči“. Zariadenia, aké sú napríklad 
na Amurskej i ďalších uliciach, chránia občanov aj ich súkromný 
majetok. Pomáhajú aj pri uchovávaní toho, čo do rozvoja inves-
tovali mestská časť a mesto. Najmodernejšie kamery majú optic-
ký dosah niekoľko kilometrov, preto operátor dokáže z výškové-
ho domu na Rovníkovej ulici monitorovať splav – hať či dokonca 
územie vedľajšej mestskej časti.

Viacerí ste si iste všimli, čo sa dialo koncom novembra na našom 
sídlisku a v MČ Vyšné Opátske. Hasičský a záchranný zbor SR spo-
lu so Slovenským vodohospodárskym podnikom cvičili protipo-
vodňové situácie a odskúšali najnovšiu techniku, ktorá bude v prí-
pade povodní nasadená. Ide o špeciálne nákladné prečerpávacie 
vozidlá, mobilné hradenia aj zariadenia pre automatické plnenie 
vriec ako jednu z účinných pomôcok pri presakoch či prelievaní 
hrádzí. 

Spoločné cvičenie preverilo pripravenosť, zacvičilo zamestnan-

cov ako postupovať a čo najefektívnejšie využiť novú modernú 
a dostupnú techniku. V roku 2010 boli niektoré mestské časti za-
siahnuté povodňami, a v takom prípade je každá pomoc dobrá. 
Naša mestská časť vtedy škody nezaznamenala, ale pomocnú ruku 
sme podali MČ Džungľa, kde sa preliala ľavobrežná hrádza, a tak 
sme ručným vrecovaním navyšovali ochranný val. Aj tieto spomien-
ky sú výstrahou, že na vodu treba byť vždy dobre pripravení.

Od plánov k činom je neraz veľmi dlhá cesta. V investičnej vý-
stavbe to platí dvojnásobne. Kým sa mestskej časti podarí získať 
v zmysle legislatívy všetky súhlasy a potvrdenia, trvá to skutočne 
veľa dní, týždňov i mesiacov. Počas celého roka preto využíva, kedy 
má všetku „papierovačku“ dotiahnutú a priaznivo je naklonené aj 

počasie, takže sa dá pracovať vonku, v teréne. Hoci aj v novembri. 
Vidieť to napríklad na Levočskej ulici, kde je v plnom prúde výstav-
ba parkoviska a vytvorenie chodníka. Po dokončení chodník bude 
mať výmeru viac ako 150 štvorcových metrov a na parkovisku bude 
22 miest.

Príprava na vodný živel

 Na Levočskej chodník a 22 parkovacích miest

Modernizácia a rozšírenie kamerového systému

Pribudli štyri ďalšie „oči“
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Čím žije mestská časťČím žije mestská časť

Hovorí sa, že pokoj v prírode je úplným opakom nášho chao-
tického života. V horách zabudneš na všetky starosti a zistíš, čo 
v tebe je. Stalo sa už tradíciou, že členovia sociálno – zdravotnej 
komisie miestneho zastupiteľstva organizujú pre Jazerčanov 
každý rok výlet do Starého Smokovca. Tohto roku to bolo už 
po jedenástykrát. Hoci bola polovica októbra vítalo nás príjem-
ných 18 stupňov. A tak sme o ôsmej ráno už stúpali na Hrebie-
nok. Menej zdatní turisti strávili krásny deň v okolí Studenovod-
ských vodopádov. Vytrvalejší sa vybrali na Zamkovského chatu. 
Po krátkom občerstvení sme pokračovali na chatu pri Skalnatom 
plese. Výhľady na okolie boli neopísateľné. Blankytná príroda 

nám ponúkla fascinujúce obrazy štítov lemujúcich Malú Stude-
nú dolinu, Téryho chatu a Lomnický štít. 

Rok má veľa dní, ktoré umožňujú navštíviť slovenské veľhory. 
Mnohí z nás pochodili ďaleké krajiny, a pritom možno ani ne-
tušia, čo máme doma. Príroda ponúka krásu, ale je aj zdrojom 
pokoja, zdravia a energie. Nemôže nahradiť lekára, ale môže mať 
pozitívny vplyv na priebeh liečby, celkovú prognózu a zlepšenie 
kvality života.

MUDr. Michal Slivka,
predseda sociálno-zdravotnej komisie

Počas jesenných prázdnin nejedna rodina využila ponuku 
na korčuľovanie v Crow aréne, ktorú ako darček jazerským de-
ťom i ich sprievodu pripravila mestská časť. Deti súťažili, kor-
čuľovali sa, zabávali, užívali si prázdninovú pohodu a poldruha 
hodinu na korčuliach. 

Za výkony v súťažiach, pri ktorých asistovali dievčatá z Ice 
d reamu, čo je Klub ľadového hokeja žien, dostali od mestskej 
časti pochvalu i sladkú odmenu. Na korčuliach boli i naša sta-
rostka a námestníčka primátora.

Vysoké Tatry sa ukázali v plnej kráse 

Výlet si Jazerčania užili 

Prázdninová korčuľovačka nesklamala
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My radi spievame a iným sa to páči

KultúraKultúra

Spevokol Jazerčan vstúpil v septembri v súčasnom zložení do 
piateho roku svojej práce. Novú sezónu sme začali impozant-
ne. Mužská zložka sa 20. septembra ako jediný zástupca Košíc 
zúčastnila v Margecanoch na Krajskej prehliadke speváckych 
skupín seniorov Košického kraja, Českej republiky a Maďarska.
Jozef Sedlák, Juraj Minařík, Milan Rogos a ja sme spolu s akorde-
onistom Pavlom Liptákom medzi jedenástimi skupinami obstáli 
úspešne. Svedčil o tom búrlivý potlesk preplnenej sály tamoj-
šieho kultúrneho domu, aj hodnotenia poroty a organizátorov. 
Nadviazali sme kontakt so slovenským ženským spevokolom 
z Maďarska, aj s ďalšími skupinami, s ktorými chceme v budúc-
nosti spolupracovať.

Celý náš spevokol sa zúčastnil aj na už 15. ročníku prehliadky 
speváckych skupín a sólistov mestských častí Košíc „Na košickej 
turni“ v Šaci. Naša mestská časť mala na prehliadke najpočet-
nejšie zastúpenie. Reprezentovalo nás duo Mária Hvozdíková 
a Mária Šomošiová, sólisti Anna Szekeressová, Milan Rogos, Fi-
lip Fertaľ a Jozef Sedlák, aj 12-členná žensko-mužská skupina. 
Členovia poroty na rozborovom seminári pochválili systematic-
kú prácu nášho súboru po stránke hlasovej, aj pri výbere reper-
toáru. Spevokol tiež pozdravil jazerských jubilantov a podieľal 
sa na akcii Dňa úcty k starším. 

Dr. Jozef Pikla

Stovky a stovky návštevníkov prišli na Polievkový festival, 
ktorý bol v areáli Kulturparku. Všetci boli zvedaví akú polievku 
im 40 súťažiacich komunít ponúkne. V jednom stánku sa podá-

vala Chutná fazuľová polievka s údeným mäsom, v druhom Ko-
šická šampiónka, v treťom Zelerová polievka – Mužský štartér, 
vo štvrtom Teplý písmenkový vývar, v piatom Líbyjská polievka, 
v šiestom Ukrajinský boršč, v siedmom Cviklovo-šťavelová po-
lievka ..., a tak by sa dalo vo vymenúvaní pokračovať. Polievky 
skutočne od výmyslu sveta, keďže do festivalu sa zapojili aj men-
šiny zo zahraničia žijúce v našom meste. Poslaním Polievkové-
ho festivalu totiž je predstaviť národnostnú a kultúrnu pestrosť 
národností, ktoré tu žijú a prispievajú k rozmanitosti bežného 
života i pestrosti gastronómie. 

Popri varení bol pripravený kultúrny program, do ktorého 
prispeli aj naše Jazerské mažoretky. Výkon, ktorý je v ich veku 
obdivuhodný, diváci odmenili silným potleskom. Naše družstvo, 
ktoré si dalo meno Jazerské ženy, na festivale ponúkalo Tekvico-
vý sen a jeho servírovanie doplnilo aj „tekvicovým“ oblečením. 
„Baby“ vedené starostkou Lenkou Kovačevičovou, ktorým asis-
toval aj jej zástupca Bernard Berberich, za polievku získali Cenu 
poroty. 

Polievkový festival navštívili stovky ochutnávačov

Tekvicový sen s Cenou poroty 
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Stretnutia s jubilantmi sú krásne aj inšpirujúce

Stretnutia s jubilantmi našej mestskej časti, ktorí sa v kalendár-
nom roku dožili krásneho životného jubilea – 70, 75, 80 a viac rokov 
– majú dlhoročnú tradíciu. I keď sa hovorí, že vek je len číslo, je krás-
ne, inšpirujúce a je i prejavom úcty mestskej časti venovať osláven-
com pozornosť. Sú to predsa oni, dnešní seniori, ktorí svojou prácou 
položili základy toho, na čom môže samospráva stavať a ďalej to 
v prospech všetkých občanov rozvíjať.

Jubilantov kultúrnym programom pozdravili deti z rôznych škôl 
a súborov aj ich rovesníci – Jazerské mažoretky a spevácky súbor 
Jazerčan. Starostka Lenka Kovačevičová im v príhovore úprimne 

poďakovala a popriala veľa zdravia a pohody s blízkymi. Pozdrav 
im v mene primátora i v mene svojom pridala námestníčka primá-
tora Renáta Lenártová. Starostka potom ocenila bývalého starostu 
Ing. Jána Jakubčiaka za dlhoročnú prácu v prospech mestskej časti. 
Za reprezentáciu mestskej časti i mesta v oblasti fotografi e poďako-
vala jubilantovi Jánovi Knapíkovi. Do tretice úprimne zablahoželala 
manželom Jozefovi a Gizele Demkovým k smaragdovej svadbe - čo 
je 55 rokov spoločného života. Pozdraviť jubilantov prišli i viacerí ja-
zerskí poslanci. Speváčka Anna Gaja ich retro pesničkami preniesla 
do čias ich mladosti a pomohla vytvoriť príjemnú atmosféru.

Veľa krásnych slov sa popísalo o tom, čo znamená narodenie 
bábätka. Aká je to nádherná a rodičmi očakávaná udalosť, ale 
aj, že dovtedy ich možno pokojný život dokáže dieťatko obrátiť 
naruby. Najmä, keď si prehodí noc s dňom... K tomu kolotoč – kŕ-
menie, plienky, kŕmenie, plienky.... A predsa je narodenie dieťat-
ka čosi úžasné, zázrak prírody, ktorý chcú prežívať mnohé páry. 
Chceli ho aj tie, ktoré prišli do Kultúrneho strediska Jazero spolu 
s ich nádhernými ružovými či modrými batôžtekmi na uvítanie 
malých Jazerčanov do života.

V tomto roku to bola tretia milá udalosť zorganizovaná mest-
skou časťou a venovaná tentokrát 36 bábätkám. Z nich bolo 

17 slečien a 19 chlapčekov, takže „malí veľkí muži“ podobne ako 
na predchádzajúcich uvítaniach, i keď len o dvoch, ale vyhrali 
nad dievčatkami. A mená? Okrem klasických to boli u dievčat 
i menej časté ako Uliana, Petronela, Melánia a u chlapcov Luis, 
Leo, Oliver Joshua, Jonas.

Milé slová príhovoru starostky, kultúrny program, zápis do 
kroniky mestskej časti, darček, kvietok a spoločné fotografova-
nie, to boli momenty uvítania detičiek do života. Nech sa im darí, 
nech sú šťastné, nech nevedia čo je bolesť a nech všetkým priná-
šajú len radosť a potešenie.

 Tretie tohtoročné uvítanie bábätiek do života

Chlapci opäť „predbehli“  dievčatká

Sociálna oblasťSociálna oblasť
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Čo nevidieť sú tu Vianoce. Čo pre vás tieto sviatky zna-
menajú? 

Vianoce sú pre mňa veľkým sviatkom, oslavou narodenia Je-
žiša Krista. Znamenajú preto pre mňa spoločnú oslavu jeho na-
rodenia doma, v kruhu rodiny a v spoločenstve veriacich v kos-
tole. Rovnako pre mňa znamenajú, samozrejme, aj oddych a čas 
strávený s rodinou.

Vianočné sviatky sú sviatkami, na ktoré sa mnohí po celý 
rok tešíme, pretože sa stretneme s tými, s ktorými sme sa 
počas roka možno ani raz nevideli. Skúste stručne popísať 
vianočné sviatky u vás.  V čom sú tradičné a v čom možno 
iné, ojedinelé.

S manželkou máme na Štedrý večer tradičné menu. Ojedi-
nelé je asi to, že ho pripravujem ja. Teda okrem oblátok, ktoré 
pečie manželka pre nás, aj celú najbližšiu rodinu. Túto tradíciu 
pečenia oblátok prevzala od mojej tety. K Štedrému večeru patrí 
aj postavenie stromčeka a jeho zdobenie. Mojou doménou je 
však len ukotvenie stromčeka. Výzdobu a dekorácie v byte pre-
nechávam manželke. Ja sa venujem príprave večere. Štedrý 
večer u nás pozostáva už tradične z kapustnice bez mäsa, tro-
chu zemiakového šalátu a pečeného kapra na masle. Samozrej-
me, k tomu patria oblátky s medom a cesnakom. Pred večerou 
máme krátku spoločnú liturgiu, teda čítanie z evanjelia a krátke 
modlitby. Po večeri sa navzájom obdarujeme darčekmi, dáme si 
pohár dobrého vína a rozprávame sa. 

V detstve sme po večeri vytiahli všetci hudobné nástroje, 
hrali sme a spievali koledy. Aj keď teraz už koledy nehrávame, 
s manželkou si zaspievame aspoň Tichú noc. Čo považujem 
za ojedinelé a zásadné je to, že nikdy nepozeráme počas sviat-
kov televíziu. Večer ideme na sv. omšu do kostola, a to buď 
na polnočnú, alebo skôr o 22:00 hodine. Prvý a druhý sviatok 
vianočný trávime s rodinou, ktorá býva mimo Košíc. Nie každý 
rok je to však takto, mnohokrát som aspoň jeden deň z vianoč-
ných sviatkov v dvadsaťštyrihodinovej službe. Tento rok budem 
pracovať na sviatok sv. Štefana.

Vianoce – to je pár dní, kedy si človek oddýchne od kaž-
dodenného kolotoča. Ste lekár – stomatológ. Máte teda 
práce viac ako dosť. Dajú sa pracovné povinnosti skĺbiť s ro-
dinou, a k tomu aj s funkciou poslanca?

Áno, dajú, ale je to zväčša časovo náročné, keďže veľa času 
trávim v nemocnici.

Ste poslancom tretie funkčné obdobie. Prečo ste sa roz-
hodli zastupovať záujmy občanov v jazerskom miestnom 
zastupiteľstve? Čo vás k tomu viedlo?

Vždy som sa zaujímal o dianie okolo seba ako v blízkom okolí, 

tak aj celoslovensky. Keďže som nechcel iba kritizovať „pri pive“, 
rozhodol som sa aktívne podieľať na správe vecí verejných.  
K práci poslanca ma tiež povzbudili hlasy mnohých spoluobyva-
teľov, známych a kamarátov zo sídliska.

Je niečo, čo sa vám na základe požiadaviek vašich voli-
čov podarilo v mestskej časti presadiť? Ak je to možné, kon-
krétne uveďte, čo.

Myslím, že nielen mne, ale v spolupráci s ostatnými kolega-
mi poslancami, sa podarilo uskutočniť v mestskej časti mnoho 
pozitívnych vecí. Či už to bola postupná realizácia „klietok“ kon-
tajnerovísk, niekoľko nových miest na parkovanie, zlepšenie čis-
toty na sídlisku, zveľadenie rekreačnej zóny pri jazere atď.

Pokiaľ si pri tom všetkom, čo vás denne čaká, nájdete 
chvíľku pre seba, ako najradšej ju trávite? Prechádzka, kni-
ha, kultúrne podujatie, spánok...

Voľný čas trávim veľmi rôznorodo, či už športovaním, rád 
sa bicyklujem, plávam, čítaním kníh, návštevou kina, najradšej 
mám kino Úsmev, divadla či košickej Štátnej fi lharmónie. Veľmi 
rád mám prácu v záhrade, pri ktorej si viem dobre mentálne od-
dýchnuť. Zbieram tiež a pestujem rôzne druhy kaktusov a suku-
lentov.

Ste manuálne zručný? Na čo si trúfnete, že viete doma 
opraviť? Prípadne čo ste urobili v rámci koníčka. Niekto vie 
pracovať s drevom, iný sa venuje modelárstvu. Čo vás aj te-
raz, v dospelosti, baví?

Moju zručnosť by mali posúdiť iní. Doma si opravím viacero 
vecí či už kvapkajúcu batériu alebo pokazený nábytok. Nemám 
problém ani s vymaľovaním izby. V žiadnom prípade však ne-
zasahujem do práce elektrikára, to ponechávam odborníkom 
a mám pred tým veľký rešpekt. Rovnako veľmi rád trávim čas 
v prírode, a to buď ako turista, alebo prácou v záhradke. Ak sa 
k zručnosti radí aj varenie, tak sa musím priznať, že veľmi rád 
a celkom dobre varím.

Kedy naposledy ste urobili niečo pre seba a svoje zdra-
vie?  Môžete byť konkrétny?

Dva až trikrát týždenne sa snažím športovať. Ako som spomí-
nal, rád sa bicyklujem a plávam. Pravidelne cvičím, pretože moja 
práca jednostranne zaťažuje môj chrbát. V lete veľmi rád idem 
do hôr či už do Vysokých Tatier, Slovenského raja, Malej či Veľkej 
Fatry. K tomu, samozrejme, patrí racionálne stravovanie a pravi-
delné zdravotné prehliadky u mojich kolegov.

MUDr. Peter Badanič, poslanec miestneho zastupiteľstva

„Rád športujem, pestujem kaktusy a sukulenty a celkom dobre varím“
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Premaľovaný plot, stromy, kvetinové záhony, to boli hlavné 
úpravy na dvore v Materskej škole na Dneperskej ulici počas 
dobrovoľníckej soboty. Zapojili sa do nej aktivisti i brigádnici 
z Dobrovoľníckeho centra Košíc, ku ktorým sa pridali rodičia 
a personál materskej školy. Spolu pracovalo asi 60 ľudí. Od lís-

tia a nečistôt vyčistili časť dvora, výraznými farbami oživili plot, 
vysadili tuje, zhotovili záhony, kde si budú môcť deti pestovať 
kvietočky a tety kuchárky bylinky. V našej mestskej časti, ako to 
povedal riaditeľ Dobrovoľníckeho centra Martin Ištvan, plánujú 
takto zrevitalizovať tri materské školy.

Slovo dodržali. Po Materskej škole na Dneperskej ulici prišla  
na rad pomoc Materskej škole na Jenisejskej ulici. Spolu s rodič-
mi a učiteľkami aktivisti odstránili zo stromov staré konáre a pre-
riedili či skrátili súčasné. Prevzdušnili piesok v ihriskách, obnovili 
náter na vláčiku i preliezačkách, vytvorili priestory pre výsadbu 
byliniek, pridali lavičky na múriku, vysadili tuje i ďalšie menšie 
či väčšie kríky, ktoré ešte viac spríjemnia prostredie. „Som rada, 

že všetko vyšlo podľa predstáv,“ neskrývala spokojnosť riaditeľka 
materskej školy Margita Jančišinová. „Dnes sa veľmi nenosí, aby 
sa mladí ľudia starali o iných. Títo, pod vedením Martina Ištvana, 
sú iní. Pomáhajú manuálne, aj fi nančne, pretože ako viem, zeleň, 
ktorá sa vo všetkých troch materských školách vysadila, i farby 
na obnovu náterov, školy nič nestáli. Hradilo to práve dobrovoľ-
nícke centrum.“

Veľa pracovitých rodičov, personálu školy i brigádnikov pri-
šlo urobiť krajšou aj Materskú školu na Azovskej ulici. Bola tre-
ťou, ktorej v tomto roku venovali pozornosť. Aj tu sa vysadili 
kríky a tuje, vyčistil dvor, premaľoval plot, z pneumatík dokon-
ca v prednej časti dvora zhotovili Mimonov. Materská škola sa 
vo výchovnom procese zameriava na prírodu a environmentál-
nu výchovu. Na dvore je altánok a v budúcnosti by chceli po-

stupne na časti dvora vysadiť rôzne rastlinky i bylinky, ku ktorým 
priložia tabuľky s ich názvami nech ich ešte lepšie spoznajú.  

Na revitalizáciách materských škôl boli i viceprimátorka Re-
náta Lenártová a naša starostka Lenka Kovačevičová. A, samo-
zrejme, veľa rodičov prišlo i s deťmi, ktoré tiež chceli veľmi, veľmi 
pomáhať...

ŠkolstvoŠkolstvo
Tri materské školy na našom sídlisku počas roka skrásneli

Pre detičky si vysúkali rukávy

Materská škola na Dneperskej ulici

Materská škola na Jenisejskej ulici

Materská škola na Azovskej ulici
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Kam na strednú školu? – to je otázka, ktorú si onedlho položia 
deviataci, aj ich neraz bezradní rodičia. Predstavy detí a ich starších 
vzorov sa totiž nie vždy zhodujú. Termínom podávania prihlášok 
na stredné školy je február 2018. Vtedy ich základné školy rozpo-
sielajú prostredníctvom svojich výchovných poradcov. Deviatak má 
možnosť podať si prihlášku na dve stredné školy a absolvovať prijí-
macie skúšky v termíne 14. 5. 2018 (v škole, ktorú uviedol ako prvú) 
a 17. 5. 2018 (v škole, ktorú uviedol ako druhú). Následne do niekoľ-
kých dní vydá stredná škola rozhodnutie o prijatí na štúdium a žiak 
je povinný sa zapísať na štúdium v škole, kde bol prijatý. Každý 
rodič, ktorý prešiel tortúrou výberu strednej školy vie, že vybrať si 
zo širokej ponuky gymnázií a odborných škôl v Košickom kraji nie je 
jednoduché a laik sa v záplave informácií často „utopí.“

Ak ste sa stále nerozhodli, vaše dieťa je spachtoš, nechce sa 
mu každé ráno cestovať a cíti sa dobre na našom krásnom Jazere, 
máme pre vás ponuku stredoškolského štúdia u nás doma – v našej 
mestskej časti. Predstavujeme vám Obchodnú akadémiu na Polár-
nej ulici, ktorá ponúka štúdium v odboroch:
• Obchodná akadémia - absolvent je pripravený na výkon ekono-

mických a administratívnych činností v oblasti výroby, zásobo-
vania, marketingu, manažmentu, personalistiky, ovláda jedno-
duché a podvojné účtovníctvo, je pripravený na vysokoškolské 
štúdium a pre prax vo všetkých typoch podnikov.

• Obchodná akadémia so zameraním na podnikové informač-
né systémy - je odborné vzdelávanie s prvkami duálneho vzde-
lávania vytvorené a garantované v spolupráci s fi rmou T-systems 
Slovakia, s. r. o. Absolvent nadobudne zručnosti v oblasti infor-
mačno-komunikačných technológií zabezpečujúcich činnosti 
podniku s využitím informačného systému SAP.  V 3. a 4. roční ku 

štúdia prebieha odborná prax žiakov priebežne 6 hodín týžden-
ne počas celého roka ako príprava priamo v priestoroch fi rmy 
T-systems Slovakia. 

• Manažment regionálneho cestovného ruchu - absolvent je 
pripravený na manažérske, ekonomické a prevádzkové pozície 
vo všetkých oblastiach cestovného ruchu, v ubytovacích, rekre-
ačných a kúpeľných zariadeniach. 

• EKONOMICKÉ LÝCEUM – PRVÉ V KOŠICIACH - gymnaziálne 
štúdium so zameraním na ekonomické predmety, rozšírené 
štúdium cudzích jazykov a technológie spracovania údajov. Ab-
solvent je pripravený na vysokoškolské štúdium, ale uplatní sa 
aj v praxi, využíva aplikačné softvéry na správu a riadenie auto-
matizovaných podnikových činností, prezentuje, pracuje v tíme, 
zvláda kritické situácie. 
Súčasťou štúdia vo všetkých študijných odboroch je priebežná 

a súvislá odborná prax vo fi rmách a inštitúciách našich zmluvných 
partnerov. Odbornú prax vykonávajú študenti aj v zahraničí – v Čes-
kej republike a v Poľsku v rámci programu Erasmus+, ktorý úspešne 
realizujeme už niekoľko rokov. 

Ak vás ponuka študijných odborov zaujala, neváhajte 
a príďte na Deň otvorených dverí už 8. 12. 2017 alebo surfujte 
na www.polarka.sk

* Súťaž *
* DAJ LIKE NA FB OBCHODNÁ ADADÉMIA POLÁRNA *

* a vyhraj TABLET *

Mgr. Andrea Gajdošová,
pedagóg

Knižnica pre mládež mesta Košice ne-
dávno pripravila už 7. ročník literárneho 
festivalu Číta celá rodina. Jeho poslaním 
je  podčiarknuť dôležitosť vývinu detskej 
osobnosti aj prostredníctvom kníh a spo-
ločného čítania najmladších s ostatnými 
členmi rodiny. Do programu festivalu pat-
ria besedy, zážitkové čítanie, burzy kníh 
i stretnutia so známymi osobnosťami 
zo sveta detskej knihy.

Rodinu, ktorú spojila kniha, vytvori-

la aj naša starostka, ktorá ako „čarovná 
víla“ prišla medzi deti do Základnej školy 
J. Urbana na Jenisejskej ulici. Stretnutie 
bolo pútavé aj príjemné. Cez čítanie roz-
právkových príbehov sa vrátila do čias, 
kedy sama bola dieťaťom a milovala 
svet rozprávok, v ktorom dobro vždy ví-
ťazí nad zlom. Do svojej úlohy sa medzi 
budúcimi čitateľmi tak vžila, že po čítaní 
takmer odišla domov v sukni víly. Ešteže 
ju malí poslucháči upozornili...

ŠkolstvoŠkolstvo
Polárka čaká práve na vás...

Deň otvorených dverí

Starostka medzi deťmi na Jenisejskej ulici

Číta celá rodina 
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V dnešných časoch je dôležité  posilňovať programy 
podpory duševného zdravia. Každý štvrtý človek v európ-
skom regióne trpí počas života nejakou formou poruchy 
duševného zdravia. Práve preto je dôležité vzdelávanie 
verejnosti o duševných ochoreniach.

Dnes vám predstavím Denné centrum duševného zdravia Fa-
cilitas n.o. Košice. Je v priestoroch polikliniky v našej mestskej 
časti. Riaditeľkou je PhDr. Monika Piliarová a centrum sa venuje 
len obyvateľom Jazera. V spolupráci s Košickým samosprávnym 
krajom a nadáciami realizuje úspešné projekty, ktoré prispievajú 
k prevencii životných kríz, podporujú socializáciu ľudí s dušev-
ným ochorením, poskytujú duševnú a ľudskú pomoc.

Projekt S dekou pri jazere podporila Nadácia DM spoloč-
ne. Počas troch stretnutí v máji, júni a júli sa do neho zapojilo 
86 Jazerčanov. Spestrením spoločných stretnutí bolo maľovanie 
prírody v okolí jazera a posedenie s hudbou. Prínosom bolo za-
pojenie dobrovoľníkov, sociálny kontakt a vzájomné obohate-
nie života všetkých zúčastnených.

Apríl až október sa niesli v duchu Presné oko, pevná ruka, 
pohyb sa nám núka. Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpo-
re Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadá-
ciou.  Zapojilo sa 63 účastníkov. Zámerom bolo získať na nové 
pohybové návyky aj ľudí, ktorí doteraz nešportovali alebo špor-
tovali iba ojedinele.

A tiež ukázať, že svojím postojom k zdraviu a životu, svojou 
aktivitou a zmenou v zlozvykoch a stereotypoch môžu svoj život 
skvalitniť a byť pre spoločnosť užitoční. Do tejto akcie sa zapojili  
aj študenti Lekárskej fakulty UPJŠ Košice s interaktívnymi pred-
náškami o zdraví a stravovaní. Obľúbené boli farebné týždne,  
fotenie jedál,  maľba a koláž. Záverečnou bodkou bolo športové 
stretnutie Biliard cup, v ktorom počas Týždňa dobrovoľníctva sú-
ťažili i študenti stredných škôl.

Čo robiť ak...cesta symbolov, farieb a dynamiky koláží, to 
bol projekt, ktorý sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie VÚB.Cez 
výtvarnú a hudobnú tvorbu sa hľadali odpovede na otázky Čo 
robiť ak si unavený, nespokojný, máš strach, chceš niečo pocho-
piť, nevieš si spomenúť. Ako sa vyznať v emóciách, ktoré preží-
vame? Od júna do októbra na 20 stretnutí prišlo 88 účastníkov. 
Výsledkom bola pieseň Čo robiť ak..., ktorá odznela aj na Poliev-
kovom festivale. 

S gitarou do prírody 
bol projekt realizovaný 
vďaka podpore Fon-
du zdravia mesta Koši-
ce. Od júna do augus-
ta bolo jeho súčasťou 
61 účastníkov. Projekt 
mal zapojiť ľudí s dušev-
ným ochorením do diania 
v spoločnosti a priviesť 
ich k ochrane životného 
prostredia v našej mest-
skej časti. Príroda nám 
ponúkala zeleň a vôňu, 
ktorú sme mohli vnímať 
a cítiť posilnení skupino-
vou kohéziou.

PhDr. Lucia Kleinová,
poslankyňa 

miestneho zastupiteľstva

Dnes o duševnom zdraví trochu inak

ZdravotníctvoZdravotníctvo
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Vianočné sviatky sú tu už o pár dní, a tak som sa dnes roz-
hodol venovať pozornosť jablkám. V minulosti, v časoch na-
šich starých a prastarých rodičov, boli neraz jedinou ozdobou 
vianočného stromčeka. Dnes ich síce na vetvičky nevešiame, 
ale na slávnostne prestretom stole by nemali chýbať. Sú pekné 
na pohľad a  zdrojom veľkého množstva vitamínov.

„Jedno jablko denne a nepotrebuješ doktora“ – poúča prí-
slovie. Kus veľkej pravdy sa v ňom veru ukrýva. Stále viac od-
borníkov na výživu sa zhoduje na fakte, že pestrý jedálny lístok, 
bohatý na vysoký obsah surovej stravy, je jednou z najlepších 
vecí, ktoré môžeme pre svoje zdravie urobiť. Moderná medicí-
na síce dokáže tabletkou znížiť vysoký krvný tlak, ale nedokáže 
odstrániť príčinu, prečo k tomu došlo. A to sa dá predovšetkým 
úpravou životosprávy, ale i zmenou životného štýlu, myslenia 
a prístupu k životu vôbec. „Donútiť človeka, ktorý žije „kozmic-
kou rýchlosťou“, aby sa zastavil je ťažšie, ako získať dobrovoľní-
ka spomedzi hrajúcich sa detí, ktoré pôjde prvé spať“ - vtipkuje 
psychológ na okraj rýchlosti životného tempa, v ktorom sa na-
chádzame. Niektorí ľudia pripomínajú silný motor bez bŕzd. 

Surová potrava - to je hlavne zelenina a ovocie. Povie sa „oby-
čajné jablko“, no na svete je málo plodín, ktoré ho predbehnú 
v jeho komplexnom pôsobení na organizmus. Už v gréckej my-
tológii sa spomína ako symbol jasavej mladosti a sviežej priro-
dzenej krásy. Moderné výskumy zistili, že vysoký obsah taníno-
vej kyseliny v jablkách poukazuje na ich protivírusové účinky. 
Obsahujú veľa tráviacich enzýmov, ktoré napomáhajú tráveniu, 
šetria pankreas a normalizujú črevnú fl óru. Jablko ako jediné 
ovocie vo vode nenapučí, je možné sa po ňom napiť, preto by 
malo byť súčasťou diétnej liečby počas hnačkovitých ochorení.
Vysoký obsah draslíka robí z jabĺk veľmi vhodný liek na srdce. 
Pravidelná konzumácia jabĺk zníži cholesterol a upraví krvný ob-
raz. Vedci z univerzity v Yale hovoria, že vôňa jabĺk má na mno-

hých ľudí upokojujúci účinok, preto ich konzumácia navodí 
pokojný spánok. Čo takto dopriať si pred spaním chutné jabl-
ko namiesto tlmiacej tabletky? „Vždy mi je akosi ťažko pri srdci, 
keď sa prechádzam po dedine v jesennom čase. Kilogramy ne-
pozbieraných, hnijúcich jabĺk nepotrebne ležia v tráve. V takom 
čase spomínam na svoju mamu, ktorá nenechala zhniť ani jedno 
jablko, ale usilovne všetky vyzbierala“ - vraví pán v dôchodko-
vom veku. ,,My jablká zo záhrady nezbierame“ - škľabí sa prváč-
ka. ,,Ocko kupuje jabĺčka v obchode. Sú krásne červené a nie sú 
v nich červíky.“ Nečudo, veď majú za sebou takmer tridsať che-
mických postrekov a červík má zrejme dosť rozumu na to, aby 
do nich neliezol. Jedzme teda jablká, hlavne tie, ktoré nám vy-
rástli na stromoch v našich záhradách. Naše telo to skôr či neskôr 
určite ocení.

MUDr. Michal Slivka, 
predseda sociálno-zdravotnej komisie, 

poslanec miestneho zastupiteľstva

Zdravie. Mať ho je prianím snáď každého z nás. Nie všetkým 
sa toto prianie do bodky aj splní. Dôvody sú rôzne, no občas si 
človek aj sám spôsobí problémy, ktoré by nemuseli byť, keby... 

O tom, ako sa o zdravie starať, chrániť si ho, akú životosprávu 
dodržiavať, čo robiť a čo nie, bolo zmyslom Dňa zdravia. Koncom 
októbra ho pripravila mestská časť v spolupráci s dvadsiatkou 
spolupracovníkov či vystavovateľov z oblasti zdravia, výživy, 
zdravotníctva, stravovania, kníh, poradenstva i ošetrovania tela 
a tváre. Okrem otázok a hľadania odpovedí na ne sa návštevní-
ci mohli zapojiť do súťaží v preťahovaní lanom, hádzaní šípok, 
hode na cieľ, v ruských kolkoch či v pétanque.

Súčasťou nekaždodenného popoludnia bola tombola 
s množstvom cien, ktoré darovali práve vystavovatelia. Prvú – 
welness pobyt – čo bola cena starostky – vyhrala členka jazer-
ského Denného centra seniorov.

Jablko – nedocenený zdroj vitamínov

Zdravotné okienkoZdravotné okienko

Dvadsiatka vystavovateľov návštevníkom dávala odpovede

Viacerí zistili, že majú vysoký tlak či zlý cholesterol
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ŠportŠport

Oduševnená atmosféra bola v nedeľu, 
8. októbra, na ihriská Športového areálu 
Galaktik, kde sa 16 futbalových družstiev 
- Deportivo Jazero A, Deportivo Jazero 
B, Atletico Jazero, Jazerský výber, Atlant, 
Zmrzlina Jadran, Letná záhradka, Čaňa, 
Sloníky, Bejbinky z Terasy, SNS Košice IV., 
Drevenica bar, Darebáci, Šport do Košíc 
a na východ, Bacon, Lamy - pokúšalo zís-

kať Putovný pohár starostky MČ. Športo-
vé zápolenie pripravila komisia mládeže, 
športu a vzdelávania pri miestnom zastu-
piteľstve. Slávnostne ho otvorila starostka 
Lenka Kovačevičová spolu s poslancami 
miestneho zastupiteľstva.

Súťažiaci si užili svoj deň. Súboje boli 
plné vášne, nasadenia, odhodlania, roz-
manitých emócií, neraz až baletných kre-

ácií, a to všetko z lásky k futbalu. Každý 
chcel vyhrať, a hoci sa prehry znášali ťažko, 
priateľské podania rúk a objatia súperov 
boli úprimné a vrúcne. Po ukončení bojov 
v základnej skupine sa do fi nále prebojo-
vali družstvá Zmrzliny Jadran a Jazerské-
ho výberu. Napínavý súboj sprevádzali 
výkriky divákov pri každej zmarenej šanci. 
Šťastie sa nakoniec priklonilo na stranu 
minuloročných víťazov, a tak Jazerský vý-
ber aj tento rok obhájil prvenstvo. Nikto 
neobišiel naprázdno. Všetky družstvá zís-
kali poukážku na tréningové ihrisko grátis 
a členovia prvých dvoch najlepších druž-
stiev sa obliekli do tričiek, ktoré sponzor-
sky venoval Šport do Košíc a na východ. 

Boje utíchli, športoviská zahalilo šero 
a víťazi aj porazení mohli bilancovať deň. 
Veríme, že výsledkom bola zmysluplná, 
radostná nedeľa plná očakávaných aj ná-
hodných stretnutí, nedeľa plná zábavy, 
zážitkov, horúcej krvi, a hlavne nekoneč-
nej radosti a lásky k športu. 

Najlepší strelec - Matúš Bach
Najlepší brankár turnaja - Tomáš Gajdoš 
Najužitočnejší hráč - Mikuláš Riapoš

Konečné poradie:

1. miesto - Jazerský výber (Miroslav Lanik, Matúš Bakši, Matúš Bach, Tomáš Šmajda, Richard Tereščík, Tomáš Gajdoš)
2. miesto - Zmrzlina Jadran (Miki Riapoš, Peter Urban, Gazmend Džaferi, Driton Emini, Wilner)
3. miesto - Deportivo Jazero A+B (hráči FK Galaktik U19)

Mgr. Andrea Gajdošová, predsedníčka komisie

Futbalový turnaj O pohár starostky

Na ihriskách to správne iskrilo
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v Košiciach – Nad jazerom 

ponúka 2 pracovné miesta pre šikovných obchodníkov

Kancelária obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne

   motivujúce fi nančné 
 ohodnotenie

PONÚKAME:

Svoje CV/motivačný list 
zašlite na e-mail: 
radovan.koncek@fopss.sk 
Ing. Radovan Konček 
tel.: 0917 816 202

ROZMÝŠĽATE O ZMENE ZAMESTNANIA?

pracovné miesta pre šikov ý

ce fi nančné 
enie

AME:

Svoje CV/
zašlite na 
radovan.k
Ing. Radov
tel.: 0917 8

   vysoké pracovné 
 nasadenie, vytrvalosť

OČAKÁVAME:

www.taxi-plus.sk
info@taxi-plus.sk
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