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

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

Mikuláš, Mikuláš, 
čo pre nás máš...

Jazerčan

Muža v červenom plášti 

a s bielou bradou milujú 

deti  na celom svete.  

Nech sa volá tak či onak, 

jedno je isté, prichádza, 

aby ich potešil 

a obdaroval balíčkami sladkostí. 

Mikuláš, ktorému asistovali 

Anjel a Čert, prišiel aj 

do Kultúrneho strediska Jazero 

plného detí  z našej mestskej časti. 

I keď má „nadprirodzenej sily“ dosť, 

na prinesenie množstva balíčkov 

musel využiť koč,  lebo  toľko košov 

či batohov by na pleciach nevládal 

doniesť. Ešte predtým ako vystúpil 

na pódium košické divadlo 

Crocus Ttheatre im pripravilo 

divadelné predstavenie 

O obuvníkovi Barnabášovi. 

Po ňom si malí, väčší i tí ešte väčší 

preberali od Mikuláša očakávané 

balíčky sladkých dobrôt.
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Slávnostné ustanovujúce miestne zastupiteľstvo

Zložili zákonom predpísaný sľub a zriadili komisie
V piatok 7. decembra 2018 bolo v našej mestskej časti ustanovu-

júce miestne zastupiteľstvo. Predsedníčka miestnej volebnej komi-
sie Ing. Miroslava Kubovčíková na ňom prečítala záverečnú správu 
o výsledkoch komunálnych volieb v našej mestskej časti. 

Z 20 118 oprávnených voličov k urnám prišlo 6 954 obča-
nov, ktorí dali doterajšej starostke Ing. Mgr. Lenke Kovačevičovej 
3 801 hlasov, čo bolo spomedzi troch kandidátov na starostov naj-
viac hlasov. Druhý skončil Martin Seman, ktorý dostal 2 052 hlasov 
a tretia MVDr. Mgr. Anna Jenčová s počtom 856 hlasov. 

Zo 43 kandidátov na poslancov najvyšší počet hlasov od voličov 
dostalo v dvoch obvodoch spolu 13 poslancov, ktorí budú štyri roky 
pracovať pre mestskú časť a plniť úlohy vyplývajúce z ich funkcie.

Najprv zložila sľub   Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová
a stala sa na funkčné obdobie 2018 - 2022 
starostkou mestskej časti.

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje 
povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej 
republiky, ústavné zákony, zákony a  ostatné všeobecne záväzné 
právne predpisy, a  pri výkone svojej funkcie poslanca obecného   
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho ve-
domia a svedomia.“

Po zložení tohto sľubu, ktorý potvrdili podpisom a pre-
vzali osvedčenia, sú poslancami miestneho zastupiteľstva 
MČ Košice - Nad jazerom:

Mgr. Bernard Berberich      
Ing. Norbert Borovský
Zuzana Dlhá
JUDr. Roman Frnčo
Mgr. Andrea Gajdošová
Mgr. Silvia Hricková
MVDr., Mgr. Anna Jenčová
PhDr. Lucia Kleinová
MUDr. Renáta Lenártová, PhD
Martin Seman
PhDr. Róbert Schwarcz
Ing. Jozef Skonc
Bc. Pavol Slivka

Miestne zastupiteľstvo potom pokračovalo kreovaním Miestnej 
rady a komisií, ktoré budú pracovať pri Miestnom zastupiteľstve na-
šej mestskej časti.

Starostka za svojho zástupcu vymenovala Bernarda Berbericha.

Členmi Miestnej rady sú:

Bernard Berberich, Norbert Borovský, Andrea Gajdošová 
a Róbert Schwarcz.

Vytvorené boli dva poslanecké kluby: 

Fungujúce Jazero a Klub nezávislých poslancov.

Pri miestnom zastupiteľstve budú pracovať tieto komisie:

• Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funk-
cií verejných funkcionárov - predsedom je Pavol Slivka.

• Finančná komisia - predsedom je Jozef Skonc.
• Sociálno-zdravotná komisia - predsedníčkou je Lucia Kleinová.
• Komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu - predsedníčkou 

je Andrea Gajdošová.
• Komisia výstavby, verejného poriadku a životného prostredia - 

predsedom je Norbert Borovský.
• Legislatívno-právna komisia - predsedom je Roman Frnčo

O tri dni neskôr, 10. decembra, bolo ustanovujúce Mestské 
zastupiteľstvo, kde zložili sľub nový primátor Ing. Jaroslav 
Polaček a 41 poslancov. V Mestskom zastupiteľstve našu 
mestskú časť zastupujú:

Mgr. Bernard Berberich
Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová
Martin Seman
PhDr. Róbert Schwarcz

Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová a  Mgr. Bernard Berberich boli zvo-
lení za členov Mestskej rady. Poslanci Martin Seman a PhDr. Róbert 
Schwarcz sa stali predsedami alebo členmi viacerých komisií, ktoré 
budú pracovať pri Mestskom zastupiteľstve.
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v tomto roku prichádzame s posledným vydaním obľúbeného 
občasníka Jazerčan. Pri písaní týchto riadkov som si opäť pripo-
menula, ako čas neskutočne rýchlo letí. Opäť sú tu Vianoce a blí-
žiaci sa nový rok. Záver roka je aj obdobím, kedy rekapituluje-
me, čo sa nám podarilo stihnúť v pracovnom či osobnom živote. 

Uplynulé obdobie v mestskej časti patrilo ukončovaniu in-
vestičných aktivít naplánovaných na tento rok. Dokončená bola 
výstavba fi tparku na Sputnikovej ulici, opravené basketbalové 
ihrisko na Družicovej, na šiestich detských ihriskách sme doplni-
li hracie prvky pre deti. Začala sa výstavba cyklochodníka na La-
dožskej ulici a uzamykateľného kontajneroviska na Levočskej 
ulici. Na sídlisku sme sa venovali i údržbe a drobným opravám. 
Záver roka bol pestrý na športové či kultúrne aktivity, ktoré sme 
pripravili pre vás, našich obyvateľov. 

Jeseň na celom Slovensku patrila komunálnym voľbám. 
Po nich došlo v mnohých samosprávach k výmene stráží na sta-
rostovských alebo primátorských úradoch. Vám, občanom, patrí 
veľké poďakovanie, že ste sa zúčastnili na voľbách a potvrdili ste 
záujem o samosprávu a veci verejné. Pripájam aj moje osobné 
poďakovanie vám, Jazerčanom, za dôveru a podporu, ktorú ste 
mi v týchto voľbách prejavili. S novým poslaneckým zborom sa 

budeme snažiť robiť všetko preto, aby naša mestská časť Košice 
- Nad jazerom pokračovala v dynamickom rozvoji a Jazero bolo 
pekným miestom pre život nás všetkých. 

Vianoce ... Možno si v duchu povzdychneme, že tento krásny 
čas trvá krátko. Áno, je to tak. Žijeme v uponáhľanom svete. A to 
prepotrebné zastavenie sa počas Vianoc je ako keby len predĺže-
ný víkend, počas ktorého sme sa snažili zabudnúť na každoden-
né problémy, staré spory alebo sme spomínali na blízkych, ktorí 
už nie sú medzi nami. Mnohí z nás sa pri pohľade na bezbranné 
Božie dieťa v jasličkách snažia zažehnať všetko zlo a nenávisť, 
aby sme do nového roka vstúpili s čistým štítom.

Na Vianoce sme si bližší ako inokedy aj preto, lebo chceme 
byť blízko seba, zaspomínať si na naše detské časy pri vianoč-
nom stromčeku či sa v spomienkach vrátiť ku krásnym životným 
okamihom. Chceme si pripomenúť, aké to je potešiť sa z radosti 
našich detí, vnúčat, dospelých. V tomto krásnom čase sa opäť 
vieme radovať aj z maličkostí a je nám dobre i preto, že väčšina 
ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, známi, susedia, majú k sebe 
o niečo bližšie ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vo vľúdnom 
slove či v ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. V kaž-
dom z nás to vyvoláva pocit šťastia, pohody a spolupatričnosti. 

Ak si teraz sľúbime, že nielen počas prichádzajúcich sviatkov, 
ale aj v novom roku nebudeme šetriť na dotykoch, úprimných 
stiskoch rúk, vrúcnych pohľadoch a milých gestách či pohlade-
niach, dáme svojim blízkym a priateľom ten najkrajší darček. 
Ak sa nám to podarí, môžeme byť sami so sebou spokojní.  

Milí Jazerčania, prajem vám krásne vianočné sviatky, úspešný 
vstup do roku 2019, všetko dobré, pevné zdravie, Božie požeh-
nanie i veľa osobných a pracovných úspechov. 

S úctou Lenka Kovačevičová,
                                                                                starostka

Milí Jazerčania, 

Privítali sme 69 krásnych Jazerčiankov   

V druhom polroku sme mali až dvakrát milé udalosti – privíta-
nia malých Jazerčiankov do života. Na júnovom starostka veno-
vala príhovor rodičom a 22 bábätkám, pričom chlapčekov bolo 
13 a dievčatiek 9, takže „chalani“ boli v prevahe. Na októbrovom 
sa stali obyvateľmi našej mestskej časti Lucas, Gregor, Hugo, Ti-
mon, Vanda Ema Sára, Mia Ella, Adela, Anastázia a veľa ďalších 
detičiek do štyridsaťsedmičky. Chlapcov bolo 24 a slečien o jed-
nu menej, takže, i keď len o jedného, ale opäť chlapci „vyhrali.“ 

Po prvýkrát sme privítali aj dvojičky - dievčatká Moniku a Vero-
niku. 

„Narodenie dieťaťa je to najcennejšie obohatenie života vás, 
rodičov, moment, ktorý ho natrvalo zmení i naplní. Dá mu nový 
impulz a  dosiaľ nepoznaný zmysel. Ich príchodom vás čaká 
okrem radosti i zodpovednosť, aby ste z nich vychovali statoč-
ných a múdrych dospelých pripravených do života,“ prihovorila 
sa šťastným rodičom starostka Lenka Kovačevičová.
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Čím žije mestská časťČím žije mestská časť
Teplá jeseň priala modernizácii ihrísk

Fit park v plnej paráde

Basketbalové ihrisko na Družicovej v novom šate

Lavičky i mostík

Cyklotrasa vo výstavbe

Detské ihriská na uliciach Rovníková, Poludníková, Baltická, 
Sputniková, Stálicová a Azovská prešli opravami a  modernizá-
ciou. Mestská časť každé doplnila aj novými certifi kovanými za-
riadeniami na hry detí. 

Ihrisko na Stálicovej ulici č. 3 bolo na podnety mnohým z vás 
oplotené. V súčasnosti sa pracuje na projektových dokumentá-
ciách pre revitalizáciu ihrísk na Baltickej a Uralskej – Čingovskej 
ulici a v pláne sú postupne aj ďalšie.

Ešte v polovici novembra mestská časť na Sputnikovej ulici 
cvičeniachtivým odovzdala do užívania  nový fi t park. Vyrástol  
medzi blokmi, je tam 10 rôznych prvkov, na ktorých vie naraz 
cvičiť 16 ľudí.  Vďaka rôznorodosti športového náradia sa zdravé-
mu pohybu môžu venovať všetky vekové kategórie obyvateľov 
sídliska.

Po fi t parku v lesoparku je to druhé športovisko podobného 
charakteru, ktoré mestská časť na našom sídlisku postavila. Po-
skytla tak Jazerčanom ďalšie možnosti urobiť niečo pre pohyb 
a športovanie, a tak trochu vypočula aj žiadosti tých, ktorí niečo 
také žiadali aj na druhom konci sídliska.

Basketbalové ihrisko, ktoré je na Družicovej ulici, by malo slú-
žiť na športovanie hlavne mladšej generácii. Kým mladí aj chceli 
športovať, niektorí obyvatelia namietali, že ich športovisko hlu-
kom ruší, a tak sú proti jeho fungovaniu. 

Hlasov, ktoré boli za obnovu ihriska bolo oproti nespokojným 
podstatne viac, a tak mestská časť basketbalové ihrisko predsa 
len opravila a sfunkčnila. Aby sa znížila hlučnosť, na ktorú niek-
torí občania poukazovali, k tomu pomôžu nové odrazové plo-
chy, ktoré na ihrisku pribudli. Na asfaltovom povrchu boli tiež 
obnovené nátery konštrukcií aj herných čiar. Mladí športovci tak 
majú od jari ďalšiu z možností aktívne športovať. 

Novembrové počasie, aj začiatok decembra, boli celkom zho-
vievavé, čo umožnilo mestskej časti pokračovať v pravidelných 
pracovných činnostiach venovaných čistote a poriadku. Pracov-
níci oddelenia výstavby spolu s aktivačnými pracovníkmi popri 
tom pred nástupom skutočnej zimy dali na sídlisku do poriadku 
niektoré poškodené zariadenia. 

Opravili napríklad parkovisko na Čingovskej ulici, na Levoč-
skej ulici zase vyrástli základy uzamykateľného kontajneroviska. 
Na vaše podnety osadzovali tiež lavičky, kde vám najviac chýba-
li a opravené bolo i zábradlie na mostíku smerom k parkovisku 
na Jenisejskej ulici.

V novembri sa mesto Košice pustilo do stavby cyklotrasy Koši-
ce Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu. 
Cyklistická cesta prepojí Jenisejskú a Ladožskú ulicu. Premostenie 
cez Myslavský potok umožní dostať sa na promenádu v úseku La-
dožská ulica. Uľahčenou trasou sa cyklisti vyhnú vnútroblokovým 
chodníkom, miestnym komunikáciám a priechodom, a tiež sa pre-
dĺži plynulé napojenie cyklotrasy od Palackého ulice po MČ Koši-
ce - Krásna. Práce pre mesto Košice realizuje spoločnosť STRABAG 
s. r. o. a ich ukončenie je naplánované na druhý štvrťrok roku 2019. 

Mestská časť na hrádzi vybudovala časť verejného osvetlenia. 
Na budúci rok plánuje osvetliť ďalší úsek, tento raz od Družicovej 
ulice po Krásnu. Postupne tak bude rozsvietený celý cyklistický 
chodník od Baltickej ulice po MČ Krásna. 
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Čím žije mestská časťČím žije mestská časť
Naša mestská časť sa pýši nenápadnými, ale vzácnymi ľuďmi

Prevzali ocenenia ako poďakovanie za to, že sú

Slávnostné rokovanie miestneho zastupiteľstva v končiacom 
sa volebnom období pokračovalo po pracovnej časti verejným 
oceňovaním občanov sídliska v roku 2018. 

Je to už tradícia, organizuje sa tretí rok a  verejné ocenenia 
mestskej časti, ktoré sú morálne, sa udeľujú v  podobe Ceny 
Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Ceny starostky Mestskej 
časti Košice – Nad jazerom a  Čestného uznania Mestskej časti 
Košice – Nad jazerom.  Cenu mestskej časti udeľuje Miestne za-
stupiteľstvo Mestskej časti Košice – Nad jazerom. Cenu starostu 
starosta na základe vlastného uváženia.  Čestné uznanie Mest-
skej časti Košice – Nad jazerom udeľuje Miestne zastupiteľstvo 
Mestskej časti Košice – Nad jazerom na návrh poslancov, staros-
tu mestskej časti a občanov mestskej časti za príkladný obetavý 
rodinný život,  za záslužnú činnosť pri záchrane ľudských životov 
i majetku MČ a jej obyvateľov. Táto cena je ocenením bežných 

a  obetavých ľudí -  osobností všedných dní -  ktorých prínos 
pre spoločnosť nie je až tak verejne hmatateľný a viditeľný, ale 
žijú medzi nami a prístupom k ostatným, pomocou, postojom 
i životom si zaslúžia pozornosť spoločnosti.

V  divadelnej sále  Kultúrneho strediska Jazero sa do prvého 
radu posadilo deväť Jazerčanov. Vážne výrazy, napätie, zveda-
vosť, prekvapenie, to všetko sa odzrkadľovalo na ich tvárach. 
Na podujatí boli po prvýkrát, a  tak sa myšlienky v  ich hlavách 
doslova „pretekali“ a k tomu  sa vynárali otázky: „Ja?“  „Vážne?“  
„Ale veď...“ 

Ocenenia odovzdávali starostka Lenka Kovačevičová a jej zá-
stupca Bernard Berberich.

V tomto roku prevzali:

Cena Mestskej časti Košice – Nad jazerom v roku 2018

Nataša Hošáková - za dlhoročné pôsobenie ako učiteľky 
a riaditeľky v MŠ na Družicovej ulici, ktorá si pripomína 40 rokov 
existencie.

Mária Vozárová - učiteľka v materských školách  za dlhoroč-
nú pedagogickú činnosť pri výchove najmladšej generácie.

Mgr. Oskár Gajdoš - pedagóg, učiteľ výtvarnej výchovy a slo-
venského jazyka s praxou 47 rokov za celoživotnú vzdelávaciu 
činnosť, za mnohonásobné darcovstvo krvi a za jeho aktívny zá-
ujem  o dianie v mestskej časti.

Cena starostu Mestskej časti Košice – Nad jazerom v roku 2018

Terézia Baraničová - štatutárka Košickej organizácie vozič-
károv Nezávislý život.

Helena Ločová - vodička DPMK, a. s..
Mgr. Emília Kušníriková - dlhoročná učiteľka a riaditeľka Sú-

kromnej základnej školy na Dneperskej ulici.

Čestné uznanie Mestskej časti Košice 
– Nad jazerom v roku 2018

Alexander Zsigmondy - za mnohonásobné darcovstvo krvi, 
a tým aj za jeho aktívnu pomoc pri záchrane ľudských životov.

Mgr. Peter Novák - za pestúnsku starostlivosť a výchovu ma-
loletého Vratka, ktorému vytvoril rodinu a domov.

Alžbeta Hlaváčová - za aktívne členstvo v  Dennom centre 
a za niekoľkoročné pôsobenie v súbore Jazerské mažoretky.

Podujatie spestril krátky kultúrny program. Oceneným, ktorí 
sa zapísali do kroniky mestskej časti, zablahoželali okrem pria-
teľov a  rodín i poslanci miestneho zastupiteľstva. Alžbetu Hla-
váčovú tancom pozdravili aj jej srdcu blízke Jazerské mažoretky 
a zástupcovia Denného centra seniorov.

Oceneným úprimne blahoželáme.
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Tajomstvo Janka Hraška strieborné

Na jesennej Jazerskej kvapke krvi najviac darcov

Jazerské mažoretky privítajú v súbore ďalšie dámy

Siedmy ročník Polievkového festivalu, ktorý bol v  októbri 
v Kulturparku, predstavoval opäť popoludnie gastronómie, vôní, 
chutí, fantázie i množstva návštevníkov – ochutnávačov a hod-
notiteľov, Zapojilo sa do neho 43 súťažiacich tímov zo združení, 
komunít či menšín žijúcich v našom meste, aj profesionálni ku-
chári. Tí všetci cez polievky priblížili svoju kultúru a  rôznorodé 
kuchyne, aby ich umenie pridelenými bodmi ohodnotilo viac 

ako dvetisíc návštevníkov.
Za našu mestskú časť súťažili Jazerské ženy + zástupca sta-

rostky Bernard Berberich, občianske združenie Tvoja šanca 
a s „paličkami“ na javisku možno aj 4-tisíc návštevníkov pozdra-
vili Jazerské mažoretky. Polievka Tajomstvo Janka Hraška, ktorú 
Jazerské ženy ponúkali, v silnej konkurencii získala druhé miesto 
– striebornú varechu, na čo sme skutočne pyšní (é).

Jesenná Jazerská kvapka krvi počtom tých, ktorí sa roz-
hodli darovať krv, bola za tri roky a šesť odberov najbohatšia. 
Zdravotníci z košickej Národnej transfúznej služby SR vedení 
MUDr. Zuzanou Marcinovou do záznamov zapísali mená 
58 darcov. „Od všetkých sme však vzácnu tekutinu nemohli zo-

brať. Niekoľkí mali vyšší tlak a školám – prvodarcom – chýba-
lo hlavne železo,“ uviedla. I keď viacerých museli z darcovstva 
vyradiť, stále ostalo 33 tých, čo mohli prejaviť spolupatričnosť 
s chorými, aj s 23-ročným Košičanom Danielom Vargom, ktorý 
bol po dopravnej nehode, a darovať životodarnú tekutinu.

Kto by nepoznal Jazerské mažoretky. Súbor funguje deviaty 
rok a za ten čas sa jeho zloženie veľmi nezmenilo. Tvoria ho dámy 
od 56 do 86 rokov, ktorým by toľko len málokto hádal. Vďaka 
pravidelnému cvičeniu si napriek veku výrazne zlepšili kondíciu 
a  zdravie, rozhýbali kĺby a  ako tvrdia, aj mozog im lepšie „páli“. 
Najhlavnejším ale je, že sa majú čomu užitočnému venovať, sú 
v  dobrej partii a  vďaka tréningom sa dosť naučili o  mažoretko-
vom športe. A to nehovoríme o rôznych vystúpeniach na našom 
sídlisku, v meste i mimo Košíc, keďže tam všade chodia účinkovať.

Dámy, ak máte chuť pridať sa k Jazerským mažoretkám, veľa ne-
uvažujte. Zastihnete ich v utorok alebo štvrtok od 10:30 do 12:00 
hodine v Kultúrnom stredisku Jazero na Spišskom námestí.

Rozhodnutie určite  neoľutujete. Budete sa cítiť úžasne, tešiť sa 
zo života a všetkým ukážete, aké ste super baby.

Čím žije mestská časťČím žije mestská časť



Jazerčan 04 / 2018 7

Minuloročný víťaz futbalového turnaja žiakov o  Putovný 
pohár starostky MČ Nad jazerom – Súkromná základná škola 
(SZŠ) na Dneperskej ulici - privítala po roku vo svojej telocvični 
mladých zo štyroch základných škôl z Jazera. „Nabudení“ hráči 
vstupovali na palubovku s očakávaním výhry. V duchu férovosti 
odohrali 6 zápasov. 

Vo všetkých zápasoch zvíťazila a právom si odniesla putov-
ný pohár a zlaté medaily Základná škola J. Urbana z Jenisejskej 
ulice. Chlapci zo ZŠ z Družicovej ulice po penaltovom rozstrele 
obsadili 2. miesto. Na tretej priečke skončila SZŠ z Dneperskej 
ulice a  na 4. mieste žiaci zo ZŠ z Bukoveckej ulice. Najlepším 
strelcom sa stal Alec Blaga zo SZŠ z Dneperskej ulice, najužitoč-
nejším hráčom bol Bruno Benedik zo ZŠ J. Urbana z Jenisejskej 
ulice a cenu najlepšieho brankára si odniesol Rastislav Do zo ZŠ 
na Bukoveckej ulici.

Aj dospelí si pri hre prišli na svoje

O dva týždne neskôr bol v Športovom areáli na Galaktickej 
ulici futbalový turnaj dospelých o Putovný pohár starostky. Aj 
ten, rovnako ako pre žiakov, pripravila Komisia mládeže, špor-
tu a  vzdelávania pri miestnom zastupiteľstve. Prihlásilo sa 
12 tímov. Spomedzi družstiev Letná záhradka, Revivals, FC Je-
nisejská, Lamy, Sídliskový sen, Darebáci, Jazerský výber, Bar 
minútka, Košice centrum, Zmrzlina Jadran, FC Slobody, Byster 
bol favoritom Jazerský výber, od ktorého sa očakávala obhajoba 
vlaňajšieho víťazstva.  V skupine však narazil na nováčika turnaja 
FC Slobody a rozdielom jedného bodu mu unikol postup zo sku-
piny a boj o medailu. Zlaté medaily vybojovalo družstvo Letná 
záhradka, na druhom mieste sa umiestnilo mužstvo FC Slobody 
a  3. miesto obsadil tím Lamy.

Mgr. Andrea Gajdošová,  
predsedníčka komisie

Futbal priniesol slzy šťastia i sklamania

Kultúra

Denný stacionár Tvoja šanca pomáha znevýhodneným občanom   

Zahrali si nesúťažne pétanque, spoznávali listy z rôznych stro-
mov a kríkov a podľa vône hádali, čo je ukryté v prikrytom po-
hári – či je to citrón, levandula, škorica. Do hier, a to bolo pekné, 
sa spolu s deťmi zapájali aj dospelí. Do bodky tak naplnili zmysel 
víkendového podujatia Príďte a zabavíme sa spolu, ktoré zorga-
nizoval Denný stacionár Tvoja šanca. Venované bolo obyvate-
ľom aj rodinám so zdravotne znevýhodneným členom bez roz-
dielu veku.

*  *  *
Domov sociálnych služieb DOMKO, Klub Forresta Gumpa, 

n. o., Autistické centrum Rubikon, n. o.,   a tiež   regionálne au-
tistické centrum Francesco z Prešova prišli na Galaktickú ulicu 
na pozvanie košického Občianskeho združenia Tvoja šanca. Viac 

ako 60 klientov spomínaných zariadení bolo súčasťou športo-
vo-vedomostnej akcie Nordic Walking – Krok za zdravím po Ja-
zere, ktorú Tvoja šanca zorganizovala. Deti i dospelí sa zapájali 
do vedomostných testov, spoznávania vlajok štátov, ľudových 
piesní, ktoré aj nôtili. Krátke prestávky medzi disciplínami vy-
užili na občerstvenie a potom absolvovali po promenádnom 
chodníku krátku prechádzku s trekingovými palicami, teda 
tzv. nórsku chôdzu. „Súdržnosť, vzájomné pochopenie, snaha 
o krok sa posunúť ďalej v bežnom živote, to sú ciele aktivít, ktoré 
pre znevýhodnených občanov organizujeme. Postupne by sme 
zo stretnutí radi vytvorili tradíciu,“ uviedla riaditeľka OZ Tvoja 
šanca Katarína Hermelyová. Podujatie podporil Fond zdravia 
mesta Košice, n. f.

Čím žije mestská časťČím žije mestská časť
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Prísť do Vysokých Tatier to je vždy zážitok spojený síce s ná-
mahou a únavou, ale ten pohľad, keď sa  obzriete, kam sa vám 
podarilo vyliezť, stojí za to. Na svoje si pri takom chodeckom 
šliapaní príde celé telo, lebo pohybom pookreje, do pľúc sa 
dostane čerstvý vzduch a mierny vietor vám z hlavy vyfúkne 
všetky starosti a problémy. To všetko sa splnilo účastníkom vý-
letu od Starého Smokovca po Skalnaté pleso zorganizovanom 
Sociálno-zdravotnou komisiou pri miestnom zastupiteľstve 
a pod záštitou jazerskej starostky. Výlet aj vďaka výbornej nála-
de a dobrým spolupartnerom dopadol k spokojnosti všetkých. 
Vysoké Tatry sú stále „jedničkové“.

Vianočné Jazero bol názov viac ako dvojhodinového progra-
mu, ktorým naša mestská časť prispela 7. decembra do Košic-
kých rozprávkových Vianoc, teda mestských osláv blížiacich sa 
vianočných sviatkov. Jazerskú kyticu krátkym príhovorom začala 
odvíjať starostka Lenka Kovačevičová a po nej sa na pódiu strie-
dal spev, tanec, hudba i hovorené slovo. 

Medzi účinkujúcimi boli deti z našich, jazerských materských 
škôl, tanečných súborov, spevácky zbor Bona Musica, speváčka 

Dorota Tóthová i seniorské súbory Jazerčan a Nádej.  
Starostka i štvorica poslancov - Andrea Gajdošová, Lucia Klei-

nová, Bernard Berberich a Róbert Schwarcz - sa tiež podieľali 
na jazerskom dni na Hlavnej ulici, pretože po celý piatkový ve-
čer návštevníkom ponúkali primátorský punč. Výťažok z predaja 
zo všetkých dní sa podobne ako v predchádzajúcich rokoch roz-
delí medzi organizácie tretieho sektora. Návštevníci jeho kúpou 
teda prispievajú na dobrú vec.

Návštevu Vysokých Tatier si výletníci pochvaľovali

Vianočné Jazero na Hlavnej

Jedným to išlo po ľade „na nožoch“ lepšie, iným trochu horšie. 
Čo však nikomu nechýbalo, bola snaha zvládnuť korčuľovanie čo 
najlepšie a padať čo najmenej. Jesenná jazerská korčuľovačka, 
ktorú pripravila mestská časť, sa opäť vydarila. Prišlo veľa detí, 
ktoré sa vyšantili a komu sa chcelo, mohol aj súťažiť o sladkosť. 

Starostka sa tentokrát zdržala krátko, ale jej zástupca Bernard 
Berberich ju zastúpil pri zvládnutí organizácie podujatia, súťa-
žiach, aj pri korčuľovaní. Poldruha hodinka v Crow Arene zbehla 
ako nič. Ešte fotka na pamiatku, sladkosť na rozlúčku a niekedy 
na ľade zase dovidenia.

Jesenná jazerská korčuľovačka potešila

Čím žije mestská časťČím žije mestská časť
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