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Jarné prebúdzanie

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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Z rokovania Miestneho zastupiteľstva
Poslanci schválili rozpočet i dotácie
Vo štvrtok 7. marca tohto roku sa zišli poslanci na prvom riadnom tohtoročnom rokovaní jazerského Miestneho zastupiteľstva,
ktoré malo viacero bodov. Hlavným bol návrh Programového rozpočtu mestskej časti na rok 2019 a na roky 2020-2021.
Poslanci zobrali na vedomie správu o výsledkoch kontroly hospodárenia mestskej časti, ktorej cieľom bolo preveriť dodržiavanie
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri hospodárení
s verejnými financiami. Kontrola nezistila žiadne porušenie zákona
o finančnej kontrole ani rozdiely čerpania prostriedkov v súlade
so schváleným rozpočtom.
Schválili poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti 24
žiadateľom, zvolili členov – neposlancov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva i návrh plánu činnosti komisií na roky 2019 – 2022.
Po diskusii odsúhlasili aj Programový rozpočet mestskej časti na rok
2019 a na roky 2020-2021 v pôvodnom znení, teda tak ako bol predložený na rokovanie.
Pred miestnym úradom i poslaneckým zborom je veľa úloh,
ktoré schválili ako prioritné a chcú ich v rámci rozpočtu realizovať.
Patria sem:
• čistota a poriadok, spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie polopodzemných kontajnerovísk
• nákup mobiliáru – najmä parkových košov a lavičiek
• nákup mobilného oplotenia
• rozšírenie kamerového systému
• spracovanie projektovej dokumentácie na zmenu dopravného
značenia v mestskej časti pre dodávkové vozidlá

• spracovanie projektovej dokumentácie na osvetlenie ulice Jenisejská popri Myslavskom potoku
• revitalizácia ihriska na Baltickej ulici, oplotenie ihriska na Azovskej ulici, oprava viacúčelového ihriska na pláži pri jazere
• vybudovanie ďalšej časti verejného osvetlenia promenádneho
chodníka popri Hornáde
• spracovanie štúdie rekonštrukcie obchodného centra Čingov
• spracovanie urbanisticko – architektonickej štúdie rekreačnej lokality Jazero
• pokračovanie spolupráce s mestom Košice a Masarykovou univerzitou v Brne pri riešení problému siníc v jazere
• poskytnutím dotácií podpora aktivít v mestskej časti
• podpora činnosti Denného centra seniorov
• zabezpečenie stravovania a poskytovanie príspevku na stravovanie seniorov
• poskytovanie jednorazových dávok občanom a rodinám v hmotnej núdzi
• aktivácia dlhodobo nezamestnaných občanov formou rôznych programov v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
• realizácia kultúrno – spoločenských a športových aktivít v mestskej časti
• elektronizácia mestskej časti
• analýza stavu a návrh riešení ihrísk, komunikácií, parkovacích
miest a kontajnerovísk v mestskej časti

Počas štvorročného funkčného obdobia pri Miestnom zastupiteľstve MČ Nad jazerom pracujú komisie:
Finančná komisia:
predseda:
Jozef Skonc
členovia – poslanci
Zuzana Dlhá
Roman Frnčo
Andrea Gajdošová
Anna Jenčová
Martin Seman
členovia - neposlanci
Ing. Matúš Kaprál
Ing. Peter Klein
Ing. Maroš Michalík
Ing. Angela Michňová
Ing. Jozef Mikloš
Ing. Peter Pavlovič
Daniela Polláková
Ing. Liliana Šmajdová
Sociálno-zdravotná komisia:
predseda:
Lucia Kleinová

členovia – poslanci
Andrea Gajdošová
Silvia Hricková
Renáta Lenártová
Martin Seman

Anna Jenčová
Lucia Kleinová
Róbert Schwarcz
Jozef Skonc
Pavol Slivka

členovia - neposlanci
Katarína Hermelyová
Mgr. Katarína Ďurčová
Mgr. Lucia Poširková
Erika Sabočíková
Irena Stolárová
Mgr. Bibiána Vargová
Mgr. Mária Vozárová

členovia - neposlanci
Miroslav Belohorský
Ladislav Hamza
Ing. Ján Jackanič
Lucia Krajňáková
Agáta Poláková
Maroš Takáč
Komisia výstavby,
verejného poriadku
a životného prostredia:
predseda:
Norbert Borovský

Komisia mládeže,
vzdelávania, kultúry
a športu:
predseda:
Andrea Gajdošová

členovia – poslanci
Silvia Hricková
Jozef Skonc
Pavol Slivka

členovia – poslanci
Zuzana Dlhá
Silvia Hricková

členovia - neposlanci
Ing. Martin Balkovský
Ing. Erik Cimbala
Ing. Miroslav Fajčík
Ing. Ivo Grubauer
Iveta Hoľáková
Matej Hrebeňár
Peter Javorský
Ing. Ján Peti
Ing. Dušan Sivák
Jaroslav Šarišský
Legislatívno-právna
komisia:
predseda:
Roman Frnčo
členovia – poslanci
Anna Jenčová
členovia - neposlanci
JUDr. Matúš Lemeš
Mgr. Stanislav Takáč

POSLANECKÉ DNI v Mestskej časti Košice – Nad jazerom
Miesto konania: Miestny úrad Mestskej časti Košice – Nad jazerom,
Poludníková ul. č. 7 - prízemie – malá zasadačka

Čas: Spravidla prvá streda v mesiaci od 16:00 do 17:00 hodiny.
Počas dovolenkového obdobia (júl, august) poslanecké dni nebudú.

Dátum:

Meno a priezvisko:

15. máj 2019

Róbert Schwarcz

Anna Jenčová

5. jún 2019

Pavol Slivka

Lucia Kleinová

4. september 2019

Bernard Berberich

Jozef Skonc

2. október 2019

Roman Frnčo

Norbert Borovský

6. november 2019

Renáta Lenártová

Zuzana Dlhá

4. december 2019

Martin Seman

Andrea Gajdošová
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Meno a priezvisko:

Milí Jazerčania,

prichádzame s prvým tohtoročným vydaním obľúbeného občasníka Jazerčan. Prinášame informácie čím žila mestská časť počas uplynulých mesiacov i čo pripravujeme do nasledujúceho obdobia.
Pri písaní týchto riadkov jar klope na dvere. Jarná príroda má svoje čaro, prináša do života radosť, smiech a dobrú náladu. Zima je
nenávratne za nami a po dlhých, chladných a tmavých nociach jar
prináša so sebou sladučké teplo, ktoré nahrádza teplo domáceho
krbu.
Čo sa udialo u nás ?
Na ostatnom zastupiteľstve sme schválili najdôležitejší dokument mestskej časti, a to rozpočet na rok 2019. Aktivity, ktorým
sa v tomto roku budeme venovať, sú vymenované na strane č. 2.
V jarných mesiacoch sa pravidelne zameriavame na údržbu sídliska
po zime, opravu výtlkov, čistotu a poriadok, osádzame nové lavičky i betónové koše, sídlisko čaká prvá tohtoročná kosba. Uplynulé
týždne patrili aj príprave podkladov k projektom a investičným aktivitám, ktoré sme si dali do cieľov a priorít na rok 2019. Aj tohto roku

je v spolupráci s mestom Košice plánované pokračovanie revitalizácie vody v jazere.
Na pracovnom stretnutí som privítala veliteľa stanice Mestskej
polície Nad jazerom Ing. Miroslava Fajčíka. Prešli sme si správu o ich
činnosti na území mestskej časti za uplynulý rok, opätovne sme sa
venovali riešeniu problematiky vynášania nadrozmerného odpadu
ku kontajneroviskám, vrakom v mestskej časti i vašim občianskym
podnetom.
Začiatok roka patril novoročným a pracovným stretnutiam.
Na miestnom úrade sme privítali zástupcov cirkví pána farára Petra
Kentoša i Vladimíra Vargu. Aj mladú rodinku s prvým tohtoročným
bábätkom našej mestskej časti Markom. Výťažok zo zbierky z vianočného punču prevzali riaditeľky našich jazerských materských škôl.
Počas jarných prázdnin sme pripravili atraktívne podujatie pre rodiny s deťmi Prázdninovú korčuľovačku, pre ženy Aerobic marathon
i 4. ročník Memoriálu Gálovcov v stolnom tenise. Deň len pre seba
mali jazerské ženy, ktoré prijali pozvanie na oslavu sviatku žien.
Život v mestskej časti bude počas celého roka 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 veľkú Jarnú sídliskovú brigádu
plánovanú na 13. apríla, Jazerskú kvapku krvi, ktorá bude 26. apríla,
pozvať vás na Košické Benátky, ktoré sa na našom jazere uskutočnia
4. mája, i na Deň Jazerčanov naplánovaný na 17. mája. Všetky deti
budú mať svoj Medzinárodný deň detí v rekreačnej lokalite 1 júna.
Ponesie sa v znamení Pirátov z Karibiku.
Tretí aprílový týždeň, to sú veľkonočné sviatky. Pri tejto príležitosti by som vám, milí Jazerčania, chcela zaželať príjemnú veľkonočnú
pohodu v kruhu rodiny a blízkych a hojnosť Božieho požehnania.
S úctou Lenka Kovačevičová,
starostka

Marko je prvým občiankom nového roku
„Celkom dobre spinká. V noci sa zobudí len raz či dvakrát,
ale keď sa napapá, búva ďalej,“ chváli mamka Marianna poklad
– Marka. Ocko Richard pritakáva, zatiaľ im drobec dovolí v noci
spať. Prečo nemá meno Richard, po otcovi? „Manželke sa páčilo Marko, lebo trochu „sedí“ s naším priezviskom Lükö, a ja som
nenamietal, aj mne sa ľúbi,“ dozvedáme sa od mladej rodinky,
ktorá sa presťahovala na naše sídlisko len v novembri minulého
roku a Marko, ktorý sa narodil 2. januára 2019, je v našej mestskej časti prvým tohtoročným bábätkom.
Krásna rodinka na pozvanie starostky navštívila začiatkom
februára miestny úrad, aby spolu prežili pár chvíľ radosti z príchodu malého človiečika. Kým sa rozprávali, Marko pokojne oddychoval. On sa predsa nedá len tak vyrušiť... Fotografiu sme
mohli urobiť až keď sa do ružova vyspinkaný zobudil.

Dievčatká na privítaní vo výraznej prevahe
Vítanie bábätiek, ktoré sa narodili v našej mestskej časti a stávajú sa Jazerčanmi, patri počas roka určite k najmilším podujatiam.
Potvrdzuje to účasť šťastných rodičov, ktorí prijmú pozvanie na
slávnostnú chvííľu, hlavne však ich nádherné detičky, pre ktoré sa to
všetko chystá. Niektorí drobci sú od zvedavosti celý čas tichúčko, iní
sa trošíčku ohlásia, ale to len preto, aby sa vedelo, že tiež sú v Kultúrnom stredisku Jazero.
Na prvom tohtoročnom privítaní, ktoré príhovorom otvorila starostka Lenka Kovačevičová, bolo 40 detičiek. Dievčat bolo do Kroniky mestskej časti zapísaných spolu s dvojičkami 25, chlapcov o desať menej.
V krátkom kultúrnom programe vystúpila študentka zo Súkromnej strednej odbornej školy na Bukoveckej ulici a „malí veľkí“ účinkujúci z materských škôl na Galaktickej a Jenisejskej ulici. Rodičia
dostali od mestskej časti darček, mamky k tomu kvietok, všetci
pamätný list a došlo aj na spoločné fotografovanie. Pri ňom, čo je

neuveriteľné, detičky ako na povel stíchli, žiadne ani hláska nevydalo. Ale keď fotoaparát cvakol a bolo po fotení, znovu sa naplno
Bábätká, vitajte medzi nami.
„rozhovorili.“
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Čím žije mestská časť
Chcete mať krajšiu predzáhradku,
ktorá spríjemní vzhľad prostredia okolo bloku a pridá všetkým na dobrom pocite z bývania?

Ilustračné foto

Starostka našej mestskej časti tretí rok vyhlasuje program Revitalizácia verejných priestranstiev. Jeho cieľom je vytvoriť vám, obyvateľom, lepšie možnosti na zrevitalizovanie verejných priestranstiev,
najmä zlepšiť podmienky na obnovu a starostlivosť o územia pred
bytovými blokmi. Výzva je adresovaná spoločenstvám vlastníkov
bytov a správcom bytových domov na území Mestskej časti Košice
– Nad jazerom, ktorí majú záujem o skrášlenie a obnovu verejných
priestranstiev a medziblokových priestorov v blízkosti bytových
domov. Prostredníctvom tohto príspevku môžu získať finančný
príspevok na nákup sadeníc, kvetov, kríkov a inej zelene. Jej výber
musí byť konzultovaný a odsúhlasený Správou mestskej zelene.
Oprávnenými žiadateľmi môžu byť spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia bytových domov (právnické osoby a fyzické osoby
– podnikatelia), ale nie fyzické osoby, neformálne skupiny, respektíve iné subjekty, ktoré nemôžu uzatvárať zmluvy vo vlastnom mene.
Maximálna výška príspevku pre bytový dom je 200 eur. Príspevok možno poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, ktorá sa realizuje v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa príspevok požaduje,
t. j. v roku 2019. Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok.
Žiadateľ predloží odôvodnenú písomnú žiadosť na poskytnutie
príspevku - vyplnený formulár podpísaný osobou oprávnenou konať v mene žiadajúceho subjektu a príslušné fotokópie dokladov
uvedených vo formulári. K tomu jednoduchý nákres - náčrt s popisom zelene konzultovaný a odsúhlasený so Správou mestskej

Ilustračné foto

zelene. Komunikácia so Správou mestskej zelene môže byť aj mailom. Na jeden bytový dom možno podať len jednu žiadosť. Žiadosti
budú predložené na schválenie v poradí, v akom prišli. Konzultácie
k programu bude poskytovať miestny úrad mestskej časti telefonicky, e-mailom alebo osobne (termín osobnej konzultácie si treba
dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom – kontaktné údaje sú
uvedené nižšie).
Prílohy:
1. Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku – Revitalizácia verejných priestranstiev
2. Zoznam drevín vhodných na výsadbu v mestských predzáhradkách
3. Súhlas so starostlivosťou o plochu predzáhradky
4. Vzory jednoduchých nákresov/náčrtov zámeru s rozmiestnením
a popisom zelene
Kontaktné údaje:
Ing. Ján Vozár, Miestny úrad mestskej časti Košice – Nad jazerom
Email: podnety.jazero@gmail.com,
Tel.: 055/302 77 20, mobil: 0911 550 647
Ing. Alžbeta Guliková – Správa mestskej zelene, Košice
Email: gulikova HYPERLINK „mailto:gulikova@smsz.sk“@smsz.sk,
Tel.: 055/72 63 435

Dotácie dostane 24 žiadateľov
Poslanci miestneho zastupiteľstva sa na marcovom rokovaní
venovali aj žiadostiam občianskych združení a neziskových organizácií o poskytnutie dotácií na podporu podujatí, ktoré chcú
v tomto roku zorganizovať.
Spolu došlo miestnemu úradu 24 žiadostí, z ktorých všetkým
dotáciu aj schválili. V tomto roku budú u nás napríklad Olympijské hry Jenisejskej, Dopravná olympiáda materských škôl, Jackson show 2019, Turnaj vo vybíjanej, Turnaj v prehadzovanej, Klub
Štvorlístok, Záhrada, ktorá učí, Roztancujme celé Jazero, Počítač

– môj kamarát, letné detské tábory, letný výchovno-vzdelávací
pobyt pre rodiny s deťmi, Deň detí, Uralfest, Mikuláš, Magické jazero, Letom-svetom, Beach Voleyball turnaj 2019, Poďme spolu
recyklovať, Pátrač Tino spoznáva a ďalšie, ktoré pripravia žiadatelia vo vlastnej réžii.
Mestská časť, pokiaľ jej to finančná situácia dovoľuje, každý
rok schvaľuje žiadateľom príspevky na ich činnosť, ktorou prispievajú k spestrovaniu života v mestskej časti a obohateniu voľného času detí i dospelých.

Možno práve váš sused je niečím výnimočný
Dajte nám to vedieť
Mestská časť už štvrtý rok pripravuje verejné morálne ocenenia ľuďom, ktorí žijú medzi nami, sú nenápadní a predsa vynikajú niečím v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry či starostlivosti a obetavosti, čo si zaslúži pozornosť i ocenenie. V podobe
čestného uznania mestskej časti, ceny mestskej časti alebo ceny
starostky mestskej časti.
Sme presvedčení, že aj na chodbe vášho bloku alebo v byte
oproti vám žije niekto, kto by si zaslúžil, aby sa o ňom dozvedeli
aj ostatní, pretože robí niečo nezištne, s láskou a celým srdcom.
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Dajte nám o takýchto ľuďoch vedieť na adresu:
pravne@jazerokosice.sk
alebo zatelefonujte na číslo 302 77 22.
Viac informácií nájdete na www.jazerokosic HYPERLINK
„http://www.jazerokosice.sk/“e.sk
Uzávierka návrhov je 31. augusta 2019.
Za vaše tipy vopred ďakujeme.

Čím žije mestská časť
Počasie už vo februári umožnilo začať s opravami
Slnečné, aj keď trochu mrazivé počasie, umožnilo pracovníkom oddelenia výstavby pustiť sa do opráv lavičiek a výmeny
poškodených parkových košov. Našou ambíciou je postupne
zjednotiť parkové koše a používať už len betónové, ktoré sa
po skúsenostiach s vandalizmom ukázali ako najodolnejšie.
Napriek tomu, že sídlisko pravidelne čistíme a pripravujeme aj
jarnú brigádu, reagujeme i na podnety, ktoré nám adresujete
a čistíme miesta, kde nespratníci tvoria skládky odpadu. Najhoršie je to v priestore za protipovodňovým múrikom, kde je už

čistenie nekonečné, a predsa je tam stále neporiadok. Zrejme by
tam proti niektorým občanom nepomohla ani nonstop hliadka
polície...
Na jar sa sústredíme na opravy v rekreačnej lokalite. Do leta
chceme postupne opraviť alebo vymeniť lavičky a koše po celom sídlisku. Časť práce sme sústredili na odstraňovanie porúch
v našich obchodných centrách, aj opravu prípojky vody na plážovom kúpalisku.

Ihrisko na Baltickej ulici prejde výraznou zmenou

Mestská časť i v roku 2019 pokračuje v opravách a revitalizáciách zariadení sídliska. V tomto roku má okrem iného v pláne
odieť do nového šatu detské ihrisko na Baltickej ulici. Na miest-

nom zastupiteľstve na to ako účelovú kapitálovú dotáciu z rozpočtu mestskej časti schválili poslanci pre Správu mestskej zelene ako realizátora projektu sumu 18 200 eur.
Odstránené budú pôvodné prvky na hranie, betónové pieskovisko i dve lavičky. Staré herné prvky nahradia nové zodpovedajúce platným STN. Pribudnú napríklad detský kolotoč, balančný prvok, kombinovaná zostava, pružinová i vhadlová hojdačka
a detský domček. Namiesto pôvodnej pribudne mriežková gumová podlaha, dlažba bude osadená do lôžka vrátane špárovania a dočistenia a bude tam aj trávna mačina. Súčasťou opráv
je oplotenie a doplnenie detského ihriska novým mobiliárom –
teda 3 lavičkami a 1 odpadkovým košom. Trávnatá plocha bude
na rozlohe 299 m2, priežková gumená podlaha na 11 m2 a betónová dlažba na ploche 4,25 m2.
Ihrisko by mali dostať deti do užívania ešte pred letnými
prázdninami.

Prečo nemôžu byť parkovacie miesta pozdĺž chodníkov?

Ilustračné foto

Nedostatok parkovacích miest je jedným z problémov, ktorý
trápi asi každého motoristu. Pri hľadaní spôsobov riešenia často
padne pri ohlasoch vás, obyvateľov sídliska, aj na poslaneckých
dňoch, otázka, prečo nemôžu byť vyznačené parkovacie miesta
pozdĺž chodníkov. Veď autá tam aj tak stoja...“

S otázkou, čo hovorí zákon, sme sa obrátili na vedúceho
oddelenia výstavby a investičných činnosti miestneho úradu Ing. Milana Derfiňáka.
„Vyznačenie parkovacích miest by skutočne umožnilo vodičom zaparkovať úspornejšie, ale využíva sa to len na miestach,
kde je parkovanie resp. státie povolené. Sídliskové alebo miestne komunikácie sú okrem Irkutskej, časti Polárnej a Raketovej
ulice obojsmerné komunikácie prevažne so 6 až 7-metrovou
šírkou. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 23 ukladá: „Pri státí musí zostať voľný aspoň
jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Čiže
na celej ceste aspoň 6 metrov. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň
jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.“
To je teda podľa Ing. Derfiňáka dôvod, prečo nie je možné vyznačiť státie na obojsmerných sídliskových komunikáciách, lebo
ich šírka nie je dostatočná, aby zostal zachovaný voľný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer. Vyznačením parkovacích miest
by došlo k porušeniu zákona o cestnej premávke.
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Čím žije mestská časť
Je hanba, že si stále robíme zo sídliska smetisko
Určite každý súhlasí s tým, že o poriadku a čistote bolo už toho dosť
popísaného. Je trápne donekonečna opakovať, že odpad a neporiadok
si vytvárame my, občania. Životné prostredie nemôže končiť za dverami bytu, patria k nemu aj verejná zeleň, detské ihriská, parky, chodníky,
cesty, parkoviská, kontajneroviská...
Sizyfovská a nikdy nekončiaca práca
Pre miestny úrad našej mestskej sú čistota a poriadok jednou
z hlavných priorít. Zamestnanci a aktivační pracovníci úradu sa
v spolupráci s Kositom a Správou mestskej zelene dennodenne
snažia o to, aby boli kontajnery vyprázdnené, koše vysypané a odpad po zeleni pozbieraný. Udržiavať poriadok a čistotu na verejnom
priestranstve o rozlohe cca 360 hektárov po cca 25 -tisíc Jazerčanoch je však syzifovská práca. A nie je ani v kapacitných či materiálnych možnostiach spomínaných organizácií udržať na sídlisku
poriadok, keď sa o to nebudú snažiť aj všetci tu bývajúci občania.
A o to sa žiaľ, mnohí ani nesnažia! Pritom aj zákon č. 369/1990
o obecnom zriadení v paragrafe 3 hovorí, že obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji, ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia
a napomáha udržiavať poriadok v obci.
Tri hlavné druhy odpadu
Odpad sa delí na tri hlavné druhy: komunálny, triedený a nadrozmerný. Jeho zberom je mestom Košice v rámci platnej zmluvy poverená spoločnosť Kosit. Harmonogramy jednotlivých zberov sú
uverejnené na webovej stránke Kositu. Komunálny odpad, teda to,
čo tvoríme v domácnostiach, sa odváža v pondelok, stredu a v piatok. Zber triedeného odpadu (podľa zberných nádob rozmiestne-

ných na sídlisku – sklo, papier, plasty...) sa realizuje podľa platného mesačného harmonogramu, ktorý je zverejnený aj na webovej
stránke nášho miestneho úradu. Tam je aj celoročný harmonogram
rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov po sídlisku na zber
nadrozmerného odpadu, ktorým sú už podľa názvu nadrozmerné
veci z domácností.
Skriňa či gaučovka musia ísť do zberného dvora
Na našom sídlisku je smutným, ale častým javom zbavovanie
sa práve nadrozmerného odpadu. Kúpim si nový nábytok, bielu
techniku, televízor, kreslo, posteľ, epedy, obnovujem byt, mením
sociálne zariadenia a staré veci bez výčitiek vyhodím na verejné
priestranstvo, ktoré patrí všetkým občanom, alebo ku kontajneru
na komunálny odpad. Obrovská anonymita sídliskového bývania
s vysokou koncentráciou rôznych ľudí a prehnaný egocentrizmus
niektorých občanov k tomu pomáhajú, a vytvárajú priam živnú
pôdu na sústavný neporiadok. Nadrozmerný odpad patrí do veľkokapacitných kontajnerov alebo na zberný dvor, nie ku kontajnerom
na komunálny odpad! Takéto znečisťovanie verejných priestranstiev je aj hrubým porušovaním platných všeobecne záväzných nariadení, ktoré Mestská polícia môže pokutovať.
Vážení občania, Jazerčania, spamätajme sa a začnime si chrániť spoločné životné prostredie, buďme k sebe trocha ohľaduplní, predchádzajme vzniku špiny a neporiadku, proste, nerobme si
z nášho pekného sídliska otrasné smetisko.
Ing. Ján Vozár,
oddelenie výstavby

Aj takí sme ...
Veľkokapacitný kontajner (VKK) na nadrozmerný odpad bude
umiestnený i pred miestnym úradom na Poludníkovej ulici č. 7, a to:
16. 4.
28. 5.
25. 6.
23. 7.
20. 8.

- 23. 4. 2019
- 4. 6. 2019
- 2. 7. 2019
- 30. 7. 2019
- 27. 8. 2019

17. 9. - 24. 9. 2019
15. 10. - 22. 10. 2019
12. 11. - 19. 11. 2019
3. 12. - 10. 12. 2019

Čas pristavenia VKK je v stanovenom termíne do 7:00 hodiny.

Rozpis kontajnerov na nadrozmerný odpad
Dátum
Lokalita
Lokalita
Lokalita
Lokalita
Lokalita
Lokalita
Lokalita
Lokalita

10.5. - 13.5.
Bukovecká 6
Amurská 8
Irkutská 14
Ladožská 7
Ždiarska 18
Sputniková 11
Stálicová 3
Važecká 10

14.5. - 17.5.
Azovská 4
Jenisejská 16
Čingovská 14
Polárna 20
Rovníková 6
Nám. kozm. 6
Galaktická 12
Stálicová 5

7.6. - 10.6.
Baltická 14
Amurská 2
Jenisejská 59
Uralská 9
Ždiarska 4
Sputniková 3
Raketová 8
Talinská 1

11.6. - 14.6.
Čienomorská 3
Irkutská 16
Čingovská 8
Polárna 4
Poludníková 3
Gagar. nám. 9
Galaktická 3
Čechovova 29

5.7. - 8.7.
Bukovecká 12
Irkutská 6
Levočská 5
Ladožská 9
Ždiarska 24
Sputniková 15
Stalicová 8
Meteorová 5

9.7. - 12.7.
Donská 2
Jenisejská 43
Dneperská 2
Ždiarska 5
Rovníková 8
Nám. kozm. 13
Galaktická 28
Talinská 3

2.8. - 5.8.
Baltická 3
Donská 5
Jenisejská 8
Dneperská 6
Ždiarska 3
Rovníková 9
Raketová 2
Galaktická 34

6.8. - 9.8.
Bukovecká 15
Irkutská 9
Čingovská 2
Ladožská 12
Ždiarska 19
Gagar. nám. 2
Stálicová 12
Talinská 6

Spoločnosť Kosit, a. s. si vyhradzuje právo zmeny stanovišťa veľkokapacitného kontajnera na najbližšie možné miesto, ak si to vyžaduje aktuálna priestorová a dopravná situácia v čase dodania kontajnera.
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Mestská polícia Košice - stanica Nad jazerom ďakuje občanom
Mestská polícia Košice - stanica Nad jazerom ďakuje občanom, ktorým čistota v mestskej časti Košice – Nad jazerom nie
je ľahostajná a pomáhajú nám v našej práci. Myslíme tým občanov, ktorí nás neváhajú kontaktovať v prípade ak vidia akúkoľvek formu protiprávnej činnosti v súvislosti s čistotou verejného
priestranstva a narúšaním verejného poriadku. Vďaka vašej pomoci vieme byť oveľa efektívnejší a konať rýchlejšie.
Na území mesta Košice platí Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) č. 168, ktoré okrem iného zakazuje umiestňovanie stavebného a iného odpadu na miesta, ktoré na to nie sú určené. Nie
je teda možné tento odpad umiestniť ku kontajnerom na komunálny odpad. Neraz ho namiesto občanov, ktorí tam odpad
položia, odstraňuje miestny úrad, čo robí nad rámec svojich
povinností. Zložiť odpad z prerábania bytu ku kontajnerom
s komunálnym odpadom je v rozpore s uvedeným VZN a za
tento priestupok hrozí pôvodcovi odpadu v blokovom ko-

Na pracovnom stretnutí veliteľ stanice Nad jazerom Mestskej polície Košice Ing. Miroslav Fajčík informoval starostku, že za minulý
rok a prvý mesiac roku 2019 v rámci kontroly verejného poriadku,
čistoty, zákazu konzumácie alkoholických nápojov na verejnosti,

naní sankcia vo výške 33 €. Všetky staré vane, záchody, skrine
a podobne možno umiestniť v zberných dvoroch na území mesta Košice, najbližší sa nachádza na ul. Pri bitúnku č.11, (čoskoro
pribudne i na Jazere, na ulici. Napájadlá).
Žiadame všetkých občanov, aby likvidovali odpad podľa platných právnych predpisov a prípadné zistenie ich porušovania
nám bezodkladne nahlásili na bezplatné číslo 159 alebo na facebookovej stránke https://www.facebook.com/mspkosice/.
Za pomoc a súčinnosť pri odhaľovaní nezodpovedných občanov vám ešte raz ďakujeme.
Ing. Miroslav Fajčík,
veliteľ stanice Nad jazerom
Mestská polícia Košice
nadjazerom.msp@kosice.sk, https://www.
facebook.com/mspkosice/
ochrany majetku občanov a mesta pred poškodením a odcudzením,
ako aj na statickú dopravu a dodržiavanie VZN mesta a mestských
častí zistili a celkovo riešili 3 611 priestupkov. Boli medzi nimi znečistenie komunikácie a verejného priestranstva, poškodené dopravné
značenie a dopravné zriadenie, znečistenie stanovišťa kontajnerov,
verejné osvetlenie či zastávka MHD. Len na úseku verejného poriadku evidovali 1 367 prípadov. Pripravili 36 preventívno-bezpečnostných akcií zameraných na kontrolu dodržiavania podmienok
chovu psov. Vlani zaevidovali a na ďalšiu realizáciu zaznamenali 31
vrakov áut, z toho 29 bolo už odstránených. Na sídlisku je ku koncu
januára 2019 ešte sedem vrakov, ktoré odstránia, keď to umožnia
kapacitné možnosti firmy zabezpečujúcej ich skladovanie.
Spolupráca miestneho úradu a jazerskej stanice Mestskej polície,
ako to veliteľ stanice i starostka skonštatovali, funguje k obojstrannej spokojnosti a na princípe spoločného postupu pri riešení zistených nedostatkov.

Parkovanie dodávkových vozidiel na sídlisku skončí

Ilustračné foto

Nedostatok parkovacích miest na sídlisku sa s pribúdaním
áut čoraz viac a výraznejšie prejavuje. Medzi tými, čo k tomu prispievajú, sú dodávkové vozidlá rôznych firiem a medicínskych spoločností, aj
s mimokošickými evidenčnými číslami, ktoré tu parkujú. Podľa zmapovania je na Jazere v súčasnosti viac ako 300 takýchto dodávok, čo je
už neúnosné.
Mestská časť v tomto roku chystá preto spracovanie projektovej dokumentácie obmedzenia parkovania vozidiel s dĺžkou
nad 5 metrov, čím vylúči ich státie v medziblokových priesto-

roch v čase od 16.00 hodiny jedného
do 7.00 hodiny nasledujúceho dňa. Časť parkovacích miest sa týmto obmedzením uvoľní
a zlepší sa aj prejazdnosť či už pre záchranné
zložky, zvoz odpadu alebo obyvateľov. (Dodávkové vozidlá svojou veľkosťou a šírkou neraz zaberajú priestor takmer dvoch osobných áut). Aj
po vzore mestskej časti Západ, ktorá už takýto
krok urobila, pripravuje i naša mestská časť projekt na delimináciu počtu dodávok parkujúcich
pri alebo medzi blokmi.
S projektantmi a vlastníkmi pozemkov sa súčasne hľadá riešenie aj pre majiteľov dodávok,
ktorými sú prevažne právnické osoby platiace
daň z motorových vozidiel a ako obyvatelia nášho sídliska tiež potrebujú riešiť parkovanie. Príležitosť vidíme v intenzívnejšom využívaní parkovania v priemyselnej zóne. V tejto súvislosti sme pristúpili k rokovaniam s policajnými zložkami na zabezpečenie ochrany
a zvýšenie hliadkovej činnosti v týchto lokalitách. Zmeny v parkovaní musí tiež povoliť mesto Košice, ktoré je cestným správnym orgánom. Zámerom mestskej časti je, aby časť nákladov znášalo aj
mesto Košice ako správca komunikácií.

HĽADAJME VOĽNÉ PLOCHY!
V súvislosti s parkovaním sa na vás, obyvateľov, obraciame s návrhom. Mestská časť pracuje na zmapovaní priestorov, kde by
sa dali na sídlisku vytvoriť nové parkovacie miesta. Uvítame, ak nám aj vy dáte vedieť, kde vidíte voľné plochy a domnievate sa,
že by boli vhodné na vytvorenie ďalších plôch na parkovanie. Vaše návrhy prehodnotíme a s kompetentnými urobíme analýzu
stavu, pretože nie každá plocha je vhodná na vytvorenie parkoviska. (Pod zemou môžu ísť inžinierske siete, a myslieť musíme
aj na čo najmenšie straty zelene). Na základe jej vyhodnotenia budeme v ďalších rokoch postupovať pri výstavbe ďalších parkovísk. Svoje návrhy posielajte mailom na adresu: podnety@jazerokosice.sk
Ďakujeme za vaše tipy a podnety.
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Zmŕtvychvstanie – výraz kresťanskej nádeje

Tajomstvo Kristovho zmŕtvychvstania je skutočná udalosť, ktorá
sa prejavila historicky zistenými javmi, ako to dosvedčuje Nový zákon. Už svätý Pavol mohol okolo roku 56 napísať Korinťanom: „Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel
za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa
vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim“
(1 Kor 15, 3-5). Apoštol tu hovorí o živej tradícii zmŕtvychvstania,
s ktorou sa oboznámil po svojom obrátení pred bránami Damasku.
„Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie
a márna je aj vaša viera“ (1 Kor 15, 14). Zmŕtvychvstanie je predovšetkým potvrdením všetkého, čo Kristus robil a učil. Všetky pravdy,
aj tie najnedostupnejšie ľudskému rozumu, nachádzajú svoje odôvodnenie, ak Kristus svojím zmŕtvychvstaním podal definitívny dôkaz o svojej božskej moci, ktorý bol prisľúbil.
Kardinál Tomáš Špidlík uvažuje o zmŕtvychvstaní: Ak budeme
drieť na prerobení spoločenského systému, bude to stáť veľa obety.
Ale my odídeme skôr, než sa to všetko stane. A budú potom generácie, ktoré prídu po nás, stáť o naše reformy? Nebudú už zastaralé?
Život, ktorý mizne, si nezaslúži toľko námahy. Preto tí, ktorí chcú naozaj veriť v život, musia predpokladať, že existuje po smrti život
večný.
Náboženstvo sa tu teda objavuje ako uspokojivé riešenie základ-

ného životného problému. Ale ak je naozaj také uspokojivé, prečo
mu toľko ľudí odporuje? Prečo sú neveriaci? Majú totiž pochybnosti o večnom živote, ktorý všetky náboženstva sľubujú po smrti.
Musí to byť život iný, lepší, než je náš pozemský. Inak by sa všetky
doterajšie problémy a všetky ťažkosti znovu vrátili. Smrťou teda
vstupujeme do iného života. Ale sme s tým naozaj spokojní? Láka
nás ten iný, lepší život toľko?
Ísť do nového, lepšieho života znamená ísť do neznáma. Ísť
do neznáma je síce romantika, ale nie je to nádej. Spomínam si
na jeden výlet v Alpách, pokračuje kardinál. Bol prekrásny. Počasie
nám prialo, obloha bola bez mráčika. Vystúpili sme na vysokú horu,
a to omnoho skôr, ako sme predpokladali. Úspech zvádza. Rozhodli
sme sa, že sa vrátime domov inou cestou, než tou, ktorou sme prišli,
neznámou. Aj tá sa ukázala malebnou. Ale potom sa začne slnko
skláňať a bolo potrebné myslieť na návrat. Ale cesta sa v horách
točila nebezpečnými úsekmi. Všetky úseky boli nádherné, panoráma očarujúca. Ale my sme boli čím ďalej tým viac nervóznejší. Kam
nás to zavedie? Zrazu jeden z našich spoločníkov objavil na kameni
turistickú značku. Označovala známu cestu, ktorá vedie domov,
k miestu, kde sme bývali. Všetci od radosti vykríkli. Tu sme pochopili, že pravá nádej nie je v sľube vidieť niečo nové, ale v istote
dostať sa naspäť domov.
Je to banálny príklad, ale snáď poslúži k tomu, aby sme si uvedomili, aký rozdiel je medzi sľubom nového lepšieho života po smrti, ktorý zaručujú svetové náboženstva, a kresťanským zjavením
vzkrieseného Krista. On sa totiž po smrti akoby vrátil domov po nebezpečnej ceste údolím tieňov a smrti. Vrátil sa do života na zemi.
Ježiš sa po svojom zmŕtvychvstaní zjavil apoštolom. Ako ho videli? Boli si istí, že je to on, že žije. Mal teda život ako predtým. Ale
predsa len bol iný. Prešiel cez zatvorené dvere, objavil sa a zmizol.
Zmŕtvychvstaním nájdeme znovu to, čo sme stratili, ale nájdeme to
v plnosti a kráse.
Všetkým Vám prajem pokojné a požehnané veľkonočné
sviatky!
Peter Kentoš, farár
Farnosť sv. košických mučeníkov
http://www.centroarte.sk/resources/App/201006191534120.foto_008.jpg

Pascha, sviatok sviatkov

Začiatok Utierne Vzkriesenia | Foto: Matúš Lemeš

Kresťanský svet sa pripravuje na najväčší sviatok viery, sviatok Paschy – Vzkriesenia nášho Pána Ježiša Krista. V byzantskom
obrade k vyjadreniu tejto najradostnejšej udalosti dejín sveta slúži
obrad Utierne Vzkriesenia, ktorá v našom chráme začína na úsvite
o piatej hodine. Najcharakteristickejším vyjadrením toho, čo každý
východný kresťan v toto ráno prežíva, je tzv. Poučné slovo sv. Jána
Zlatoústeho:
„Každý, kto je zbožný a bohabojný, nech sa osvieži a teší z tejto
krásnej a skvelej slávnosti. Kto je verný služobník, nech vojde s plesaním do radosti svojho Pána. Kto sa pôstom unavil, nech teraz prijme
odmenu. Kto pracoval od prvej hodiny, nech dnes prijme spravodlivú
mzdu. Kto prišiel po tretej hodine, nech oslavuje s vďakou. Kto prišiel až
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po šiestej hodine, nech nepochybuje, lebo nebude ukrátený. Kto váhal
až do deviatej hodiny, nech pristúpi bez obáv a strachu. A kto stihol
prísť až o jedenástej hodine, nech sa nebojí, že váhal, lebo Vládca je
štedrý a prijme posledného robotníka ako prvého. Uspokojí toho, čo
prišiel o jedenástej hodine práve tak, ako toho, čo pracoval od prvej
hodiny.
K poslednému je milosrdný a k prvému láskavý. Onomu dáva a tamtoho obdarúva. Prijíma skutky a víta úmysly. Preto vojdite všetci do radosti svojho Pána. I prví i druhí, prijmite mzdu. Bohatí a chudobní, spoločne sa radujte. Vy, ktorí ste vytrvali, i vy, nedbanliví, uctite si tento deň.
Stôl je plný, jedzte všetci. Pokrm je pripravený, nech nikto neodchádza
hladný. Všetci majte účasť na hostine viery, prijmite všetci bohatstvo
dobroty. Nikto nech sa neponosuje na nedostatok, lebo prišlo spoločné
kráľovstvo. Nikto nech sa nezarmucuje nad previneniami, lebo z hrobu
zažiarilo odpustenie. Nech sa nik nebojí smrti, lebo Spasiteľova smrť
nás oslobodila. Zničil ju ten, ktorého zajala. On zostúpil do predpeklia
a peklu odňal korisť. A peklo sa zarmútilo, keď skúsilo jeho telo.
Prorok Izaiáš to videl a zvolal: Peklo bolo plné trpkosti, keď sa tam
dole s tebou stretlo. Bolo plné trpkosti, lebo bolo odstavené, bolo
plné trpkosti, lebo bolo porazené, bolo plné trpkosti, lebo bolo potupené a zosadené, bolo plné trpkosti, lebo bolo spútané. Prijalo telo
a pripadlo Bohu. Prijalo zem a zrazilo sa s nebom. Prijalo to, čo videlo,
a padlo do toho, čo nevidelo.
Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Kristus vstal
z mŕtvych a ty si porazené. Kristus vstal z mŕtvych a padli démoni. Kristus vstal z mŕtvych a radujú sa anjeli. Kristus vstal z mŕtvych a vládne
život. Kristus vstal z mŕtvych a nikto nezostal v hrobe. Hľa, Kristus vstal
z mŕtvych a stal sa prvým medzi zosnutými. Jemu sláva a moc na veky
vekov! Amen.“
Vladimír Varga

Dnes predstavujeme poslankyňu Miestneho zastupiteľstva Zuzanu Dlhú
Známym sa ako rodina podpisujú Rišo a 3 Z
dodávkových vozidiel, čo rozhodne treba riešiť. Firemné autá
majú nocovať vo firmách, nie medzi panelákmi sídliska. Priestory na parkovanie sú síce celomestským problémom, ale čo keby
sa nám ho zmenou dopravného značenia a využitím priestorov
pod bývalými výmenníčkami aspoň čiastočne podarilo vyriešiť?

Po vlaňajších novembrových voľbách do orgánov samospráv je
jednou z nových poslankýň jazerského miestneho zastupiteľstva
Zuzana Dlhá. Sympatická tmavovláska, zamestnaná žena, manželka a mama dvoch dcér, ktorá mala už aj dovtedy starostí a práce
nad hlavu. Prečo ešte aj táto služba občanom? Bol jej vzorom brat
Peter, ktorý si odskúšal, čo to je byť poslancom?
Vnímala som ho síce, keď občas hovoril o tom, čo sa má
a bude na sídlisku riešiť, ale vzorom či objektom, ktorému by
som závidela poslancovanie, a preto chcem aj ja...., určite nebol.
Chodím medzi ľudí, bývam tu, na sídlisku, a sama sa aktívne zaujímam o dianie okolo mňa, takže pomôcť riešiť „boliestky“ našej
mestskej časti bolo akýmsi logickým vyústením. Keď som ešte aj
dostala ponuku kandidovať, nebolo prečo váhať.
• Spomenuli ste „boliestky“ sídliska. Je niečo, čo vás zvlášť
zaujíma a chceli by ste to zmeniť?
Inklinujem síce aj ku kultúre, ale osobne, podobne ako celý
miestny úrad i poslanci, som za riešenie dvoch hlavných bodov
sídliska - čistotu a parkovanie. Neviem pochopiť, prečo občania robia neporiadok, sused vyhadzuje cigaretové ohorky dolu
z balkóna, kde ich je už pomaly aj za menšie smetisko, nepočká
sa na pristavenie veľkokapacitného kontajnera, ale všetko veľké,
čo v byte či v pivnici zavadzia, skončí pri smetných nádobách
na komunálny odpad. Naozaj si takéto konanie neviem vysvetliť.
Ľuďom chýba ohľaduplnosť, myslieť a vidieť, že na sídlisku sú aj
iní. Za to pribúda tých, čo sú leniví a sebeckí. Nechcem vyznieť
ako starý človek, ktorý len poúča, ale podľa mňa určite treba začať od detí. Dospelý strom už ťažko presadíte... I keď je pravda,
že napríklad psičkári urobili krok vpred, podstatne viacerí chodievajú venčiť havkáčov s vrecúškami na exkrementy.
Podobne ako s čistotou je to s parkovaním. Ľudia vidia voľné
miesto na odstavenie auta, a tak šup ho tam. Čo na tom, že stoja na čiare medzi dvomi vozidlami. Problémom je aj parkovanie

• Z toho, čo ste povedali je jasné, že vecí na riešenie
a vyriešenie je počas vášho funkčného obdobia dosť. Pritom
musíte byť aj v „domácich“ funkciách. Hoci ste hovorili, že
dcérky, hlavne staršia, sú už celkom samostatné, občas sa im
do zošitov ale musíte pozrieť.
S učením zatiaľ problémy nie sú, vedia, že učiť sa treba. Sú celkom samostatné aj zodpovedné. Občas síce majú svoje „muchy“,
ale to k ich veku patrí, majú 10 a 13 rokov. Obe chodia na hudobnú. Staršia na klavír, mladšia na husle. Okrem hodín na hudobnej majú aj doma cvičiť, a keď je pred nejakým vystúpením
alebo súťažou, hodiny nácvikov sa pridávajú. Som rada, že ich
muzicírovanie baví, lebo podľa mňa majú talent a bola by škoda
ho nerozvíjať. Kedysi som tiež chodila na husle. S bratom, hral
na violončelo, sme boli dokonca aj v súbore. Husle dodnes ešte
ako tak zvládam, a tak si s dievčatami aj zahrám. I keď vraj už občas zafalšujem. Baví ich tiež spev a lyžovanie. V tom druhom sú
ďaleko predomnou. Keď si dáme preteky, určite prídem posledná. Rada tiež čítam. Mojím obľúbeným žánrom sú detektívky.
Doma sme typickou rodinou – ja som na ženské práce a manžel
na manuálne – mužské. Dievčatá, aj keď sa im nie vždy chce, pomáhajú, lebo viem aj pokričať, ak treba. Ale to je naozaj zriedka.
Perfektne vedia tiež natlačiť uhorky do fliaš pred zaváraním. To
je vďaka detským rúčkam doslova ich parketa. Robia aj iné veci,
takže nemôžem sa na ne sťažovať.
• Podľa toho, ako ste predstavili svoju rodinu, ste veselou
kopou, ktorá sa snaží tráviť spolu čo najviac času. Na horách,
v záhrade, pri športovaní.
Na bicykli ešte áno, ale nie pri behu a už vonkoncom ma nikto nedostane do kopca. To nemám rada. Pri záhradkárčení je to
iné. Ovocie na kompóty u nás ale nedominuje. Všetci milujeme
paradajky a uhorky, a tak sa ich pestovaniu rada venujem. Je až
neuveriteľné, aké množstvo z nich vieme spotrebovať. Piplať sa
v zemi a v záhrade je pre mňa výborný relax. Doslova mám vtedy
vietor v hlave, ktorý z nej vyfúkne to, čo tam nemá byť. Snažím
sa na veci pozerať s nadhľadom, triezvo, zvážiť, čo má byť tak
a čo onak. Inak sme ale vtipná rodinka. Aspoň známi to hovoria.
Ja som Zuzana, jedna dcérka je Zuzanka a druhá Zdenka, takže
doma sme tri Z. A keď posielame priateľom pohľadnice, sms-ku
alebo pozdravy, aj sa podpisujeme Rišo a 3 Z...
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Alena Špilárová si našla nekaždodennú podobu relaxu
Krása z papiera zrodená...

Baranček, váza, zajkovia, miska a ešte veličo iné vyťahovala
pani Alena Špilárová opatrne z tašiek. Jedna vecička zaujímavejšia a milšia ako druhá. „Pokojne ich môžete zobrať do ruky,
nerozpadnú sa, i keď sú z papiera“, nabáda. Ako dôkaz, že reč
je skutočne o papieri, pridáva prvé kroky postupu výroby veľkonočných dekorácií a ozdôb. Na ich tvorbu využíva ako hlavnú
surovinu staré noviny alebo reklamné prospekty. „Tie druhé sú
lepšie, pretože sú farebné, čo vytvorenú postavičku alebo predmet oživia, takže konečný výrobok netreba domaľovať. Pre toho,
kto má trochu výtvarného cítenia ani prípadné maľovanie nie
je zložité. Pre ňu určite nie, pretože celý život pracovala s deťmi
v materskej škole a výtvarná tvorba bola neodmysliteľnou súčasťou spestrenia života škôlkára. Pravda, vybavenie, ktoré vtedy
mali, bolo iné, nemali také možností a výber potrieb na tvorivé
dielne ako je dnes, takže neraz experimentovali, skúšali, hľadali
riešenia. Výtvarná tvorba ju stále lákala a láka, rada sa jej venuje.
Na rozdiel napríklad od spevu, i keď aj ten bol v materskej škole
dôležitý, no jej nešiel. Ale všetko, čo sa týkalo výtvarnej, bolo
v pohode. Preto aj tieto výrobky z papiera.

podľa predstáv. I u nej platilo, že človek sa učí na vlastných chybách. Keď sa ale teraz rozbehne, už je to pohoda. Nedávno si
však musela urobiť pauzu, rameno ju akosi nechcelo poslúchať.
Dnes je už v poriadku, a tak sa môže pustiť do nových dekorácií.
Veľká noc je tu čo nevidieť a jej papierové ozdoby nesmú chýbať
na veľkonočnej výstavke v Dennom centre seniorov, ktorého je
členkou. Výroba jedného zaberie zopár hodín, takže má najvyšší
čas. S Betkou Hlaváčovou, tiež členkou centra, už nejaký ten rok
„súperia,“ ktorá s čím novým na výstavku príde, pretože pani Betka je vychýrená cukrárka a jej marcipánové veľkonočné ozdoby,
to je zase hudba fantázie i chuti.
Vnučkám sa to páči, ale nezlákalo ich to

Je náročné ich vytvárať?

Pani Alenka má dve vnučky. Mladšiu Zojku, ktorú práca s papierom aj bavila, ale úplne ju to nezlákalo, a potom staršiu Emku.
Tá celkom pekne maľuje, a tak chodí na výtvarný krúžok, v práci
s papierom sa však ani ona nenašla. Zato pani Alena stihla okrem
tejto tvorby oprášiť aj pletenie, vyšívanie a ďalšie kedysi tradičné
ručné práce, ktoré pomaly znovu prichádzajú do módy. „Ako dôchodkyňa mám viac času aj na takéto vypĺňanie voľného času.
I keď toto je skôr zábava na sychravé jesenné a studené zimné
mesiace. Nie na jar a v lete, vtedy radšej chodím na výlety, do prírody. Možno to niekoho prekvapí, aj tam viem nájsť námet, inšpiráciu na novú, možno aj nekaždodennú papierovú postavičku. Keď niečo neviem, nemám ani teraz problém sa iných opýtať,
pretože moja tvorba určite nie je tá naj. Sú ženy, ktoré vytvárajú
krajšie, lepšie a zaujímavejšie výtvory. Sama som sa asi pred štyrmi rokmi do nich pustila odkukávaním od iných, vypytovaním
sa a skúšaním.“

Zo začiatku určite. Človek podľa pani Alenky potrebuje získať
grif, prísť na to, ako papier skrúcať a prúžky potom spájať. Ale
keď nadobudne rutinu, už to celkom ide. Pravda, trpezlivosť a cit
v prstoch sú dôležité. Ani jej sa prvé ozdoby nepodarili celkom

Rovnako rada, ak by niekto chcel a mal záujem, poradí zase
ona ďalším. Každý koníček, ktorému sa človek venuje, je obohatením i spestrením. Pani Alena Špilárová ich našla v postavičkách
a predmetoch z papiera.
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Jazerské dámy mali deň len pre seba...

Rally pretekár Radovan Mozner hovoril o autách, pretekoch
i ženách za volantom. Vtipne poznamenal, že obdivuje ženy,
ktoré vedia cúvať, on to nemá rád, a tiež sa pozastavuje občas
nad tým, ako dokážu do malého miesta medzi dvoma autami
zaparkovať to svoje...
Módna návrhárka Gabriela Holzer predstavila tvorbu pre ženy,
nádherné maľby i prácu s hodvábom. Súčasťou prezentácie bola
módna prehliadka z jej tvorby.
Herečka Ľuba Blaškovičová aj ukážkou z hry, ale i vtipnými vetami podčiarkla, že ženy sa môžu cítiť ako bohyne, len sa musia
naučiť mať rady samé seba. Pridala aj rady, ako na to.
Manželia a tanečníci Marieta a Milan Plačkovci ubezpečili
ženy, že aj keď si myslia, že nevedia tancovať, nie je to pravda.
Každá sa to môže naučiť, podstatné je vedieť sa prejaviť.
Spisovateľka Emily D. Beňová sa rozhovorila o písaní romantických ženských románov, romantickej fantasy, aj o tom, že občas vie pustiť fantáziu na prechádzku a do tvorby dostať i riadnu

dávku erotiky, ktorá tiež patrí do života žien. Šesť hostí sa postaralo o zaujímavú talk show na oslave sviatku žien, ktorú pripravila mestská časť v Kultúrnom stredisku Jazero.
K tomu vystúpenie spevácko-kabaretného tria Traja z Raja,
ktoré v tvorbe siaha po melódiách Františka Kryštofa Veselého,
Jozefa Kuchára či Karola Duchoňa a dopĺňa ju vlastným prejavom.
Okrem vtipného rozprávania na stretnutí s hosťami počas
celého dňa spríjemnenie vzhľadu oslávenkýň v podobe frizúry
i upravených nechtov, o čo sa starali dievčatá zo Strednej odbornej školy z Gemerskej ulice. K tomu viacero predajcov a ich
ponuka tovarov z oblečenia, kozmetiky, vybavenia domácností
a pestré občerstvenie pripravené študentmi Súkromnej strednej odbornej školy z Postupimskej ulice.
To všetko vytvorilo skladbu podujatia venovaného rovnakej
téme - ako byť krásnou, zaujímavou, vtipnou, jednoducho Ženou.

O účesy a úpravu nechtov sa postarali dievčatá zo Strednej odbornej školy na Gemerskej ulici
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Kultúra
Rozdávajú seba pre radosť a potešenie druhých
Jazero je miestom, kde život chutí

Naše Jazero je mestskou časťou, ktorá skutočne žije, v ktorej
pracujú rôzne krúžky, súbory či občianske združenia venujúce sa
od tých najmenších po seniorov. Či už je to činnosť pravidelná, ale-

bo sporadická, vždy je adresovaná v prvom rade obyvateľom nášho sídliska.
O tom, aké aktivity sú v pláne na tento rok, informovali zástupcovia miestneho úradu riaditeľov škôl a vedúcich občianskych združení na februárovom stretnutí. Súčasne to bol priestor
ponúknuť im, kedy a kde by sa ich súbory a zoskupenia mohli
prezentovať na verejných podujatiach a na sociálnych sieťach.
Prínos vedúcich, ich entuziazmus, stratu osobného voľna
a hodiny venované nácvikom v školách či združeniach vyzdvihla
na stretnutí aj starostka Lenka Kovačevičová. Verí, že výborná
spolupráca s miestnym úradom bude úspešne pokračovať aj
v tomto roku a súbory budú pravidelnou súčasťou podujatí a verejných prezentácií.
Držme si päste, nech je to tak, nech je Jazero aj v tomto roku
miestom, kde sa stále niečo deje, kde sa žije a kde život chutí.

JACKSON SHOW 2019 s G mini Dance team

Tanečný klub G mini Dance team pripravuje 14. júna veľkú
akciu, ktorá je určená predovšetkým rodinám a známym tanečníkom, ale, samozrejme, aj verejnosti milujúcej tanec.
Akcia bude vyvrcholením školského roka, na ktorej sa odprezentujú deti pred svojimi rodičmi a divákmi na počesť jed-

nej z najvýznamnejších postáv populárnej hudby Kráľa popu
– Michaela Jacksona. Počas kariéry mal veľký vplyv na vývoj populárnej muziky a moderného tanečného štýlu. S programom
zároveň oslávime päťročnicu založenia občianskeho združenia.
Akciu chystáme od septembra 2018. Zámerom je ukázať rodičom aj širšiemu okoliu, čo sa ich deti za školský rok naučili, v čom
sa zdokonalili a napredovali. V projekte majú rodičia možnosť
vidieť všetky deti nášho občianskeho združenia od najmenších
tanečníkov až po najstarších, pričom sa vystriedajú choreografie
začiatočníkov i súťažných skupín. Program sa ponesie v duchu
svetovej hviezdy a jeho najznámejších klipov, na ktoré tanečníci
s trénermi už poctivo pripravujú choreografie.
Kto je fanúšikom tejto populárnej hviezdy alebo nášho tanečného klubu, nemal by váhať prísť povzbudiť tanečníkov, a určite si tiež odniesť krásny kultúrny zážitok. Bližšie informácie sa
dozviete na t. č. 0907 975 319 alebo na web. stránke www.
gmini.sk či na https://www.facebook.com/officialGmini/.
Gabriela Vargaeštok,
vedúca OZ, trénerka a choreografka

Stáž učiteliek z pražských materských škôl

Materská škola na Galaktickej ulici v rámci medzinárodného
projektu Inklúzia a multikultúrne vzdelávanie koncom minulého
roku hostila dve skupiny učiteliek z pražských materských škôl.
Projekt vyhlásilo hlavné mesto Praha s finančnou podporou
Európskej únie a jeho poslaním bolo zoznamovanie a prezentácia kultúry, zvykov a tradícií hostiteľskej krajiny, rozširovanie
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odborných skúseností i spoznávanie ukážky dobrej praxe. Zážitky, vedomosti, skúsenosti a podnety, ktoré pedagógovia získali,
budú doma prezentovať a využívať na podporu inklúzie a multikulturalizmu vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
a jej ekologické zameranie.
Prvý deň vo všetkých organizačných formách absolvovali učiteľky hospitácie, ktoré ukončili rozborovou činnosťou. Edukačné
aktivity zamerané na praktické činnosti a outdoorové činnosti
vychádzali zo špecifík materskej školy.
Ďalší deň sme im vystúpením detí priblížili ľudové tance,
piesne a kroje. Pozreli si bábkové predstavenie charakteristické
pre školu a zúčastnili sa aj na zasadnutí metodického združenia.
Záver patril diskusii a výmene názorov. K obohateniu programu prispela prednáška psychologičky z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie o činnosti týchto
centier, aj o našom špeciálnom školstve. Pražskí učitelia si počas
pobytu našli čas i na prehliadku Košíc a jeho významných dominánt.
Mgr. Anna Magdošková

Kultúra
Unostar Dance studio má 19 rokov
Bohatá žatva medailí a titulov

Unostar Dance studio pôsobí na tanečnej scéne 19. rok a ponúkame kvalitné komerčné vystúpenia na rôzne typy spoločenských akcií, spoločenské večierky, firemné akcie, plesy, tanečné
módne prehliadky, otváranie autosalónu, spoluprácu so známymi spevákmi...).
Vo veľkej miere sa venujeme rozvoju mladých talentov. Vyučujeme deti od 4 rokov až po oteckov a mamičky. Máme
300-člennú mládežnícku základňu, ktorá nás úspešne reprezentuje na tanečných súťažiach doma i v zahraničí. Dvakrát ročne

sa predstavujeme v kvalitnej celovečernej tanečnej show. Podporujeme benefičné akcie a akcie mesta. Spolupracujeme so zahraničnými tanečnými lektormi. Organizujeme tanečné workshopy, sústredenia, vnútroklubovú súťaž.
Za roky 2013-2018 sme získali:
* 150 zlatých medailí
* 76 strieborných medailí
* 58 bronzových medailí
* 5 x titul majster SR
* 6 x titul 1. vicemajster SR
* 4 x titul 2. vicemajster SR
Unostar Dance studio je:
* majstrom sveta
* 3-násobným majstrom Európy
* viacnásobným majstrom SR
Momentálne najnovšie ocenenie, s ktorým sa môžeme pochváliť, je:
MAJSTER SVETA V STREET SHOW CHOREOGRAFIÁCH 2018
za choreografiu HARRY POTTER
Ak máte záujem stať sa členom nášho tanečného klubu, môžete
sa zapísať aj počas školského roka. Kontakt: tel. 0905 568 652.
Ing. Andrea Hybbenová, Dis. art

Jazerčan už aj v zahraničí

Spevácky súbor Jazerčan má bohatý a pestrý život. Vďaka výdatnej podpore a pomoci miestneho úradu sa speváci vybrali do maďarského Bükszentkeresztu. Na pozvanie partnerskej slovenskej
ženskej speváckej skupiny HORENKA boli hosťami tamojšieho
15. ročníka hubárskeho festivalu. Obec a jej prekrásne okolie sú totiž druhou lokalitou v Maďarsku s najväčším výskytom jedlých húb

všetkého druhu a až 130 druhov liečivých bylín. Naši speváci si svojím pestrým programom v slovenčine i maďarčine vyslúžili uznanie
a mohutný potlesk divákov. Po vystúpení sa poprechádzali po obci,
v ktorej má slovenská komunita výrazné zastúpenie. Prijal ich aj
starosta Florián Jámbor a v družnej besede si vymenili skúsenosti
z vzájomných aktivít.
Speváci absolvovali ďalší ročník speváckej prehliadky „Na košickej turni“ a v polovici marca tohto roku sa zúčastnili na 4. ročníku
prehliadky „Seniorská hviezda“, ktorú zorganizovala Rada seniorov pod záštitou primátora Košíc Jaroslava Polačeka. Celkom 138
súťažiacich z 21 zoskúpení zastupujúcich všetky mestské časti sa
prezentovalo v speve, tanci a recitovaní. Naši speváci si pripravili
4 novonacvičené, neospievané skladby. Koncentrovaná a hlasovo
bezchybná interpretácia mala u obecenstva preplnenej sály Kulturparku pozitívnu odozvu. Prehliadka bola nesúťažná, a tak všetky
skupiny dostali Účastnícky list. Škoda, že medzi obecenstvom bolo
málo mladých poslucháčov, lebo seniori sa na prehliadku poctivo
pripravovali a bolo by pekné odovzdať ich posolstvo nastupujúcej
generácii.
Dr. Jozef Pikla

Benefičná anjelská kapustnica
Benefičná anjelská kapustnica bolo jedno z mnohých podujatí v rámci Košických Rozprávkových Vianoc, ktoré sa bezprostredne týkalo aj Denného stacionára Tvoja šanca pôsobiaceho na našom sídlisku. Kým varenie a servírovanie tisíc litrov
chutnej kapustnice sa organizovalo vlani po ôsmykrát, Tvoja
šanca sa zapojila druhý raz.
Výťažok z predaja kapustnice v sume 4 431,12 eura ide
na dobrú vec – pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a za spolupomoc aj jazerskému dennému
stacionáru.
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Školstvo
Z peňazí za starostovský punč vybavenie do materských škôl

Spomínate si na minuloročné Jazerské Vianoce? Boli o príjemnej
atmosfére, bohatom kultúrnom programe, ponuke stankárov aj starostovskom punči, z ktorého výťažok sa pravidelne rozdeľuje medzi
päť materských škôl nášho sídliska.
Po otvorení kasičky a spočítaní peňazí vďaka vám, návštevníkom
a ľuďom s veľkým srdcom, riaditeľky materských škôl okrem diplomu prevzali každá po 245 eur, raz 244,17 eura. Peniaze použijú
na nákup didaktických pomôcok podporujúcich výchovno-vzdelá-

vací proces, kostýmov pre deti na účinkovania, na knihy, nové vybavenie.
V Materskej škole na Jenisejskej ulici na kúpu detského zariadenia na ich dvor. Minulý rok v lete mali totiž nepozvanú návštevu,
ktorá im odcudzila kĺzačku do pieskoviska a šesťuholníkový útvar
na lezenie. Obe, čo je viac ako pravdepodobné, skončili niekde
pri rodinnom dome alebo na chate. Čo na tom, že DOTYČNÝ okradol detičky v materskej škole. Hlavne, že on ušetril...!

Súkromná základná škola na Dneperskej ulici č. 1
Škola pre všetkých

Mať dobrú školu je snom každého riaditeľa. Takú, aby sa
v nej úspešné cítilo každé prijaté dieťa. Na to však potrebujete víziu, trpezlivosť ochotu pracovať a mať tím ľudí, ktorý vám
verí. ... a nadovšetko musíte mať k tejto práci (v tomto poslaní)
lásku. Aká je teda dobrá škola? Kde sú učitelia nároční? Kladie
sa dôraz na výchovno – vzdelávací proces? Škola, kde sa chodí
na výlety? Alebo kde je plno aktivít a krúžkov? Odpoveď nie je
jednoduchá. Pravda je totiž niekde uprostred.
Súkromná základná škola na Dneperskej ulici má už
na Jazere dlhoročnú tradíciu a myslíme si, že spolu s deťmi stále
rastie. Naším cieľom je kvalitný výchovno – vzdelávací proces
a ponuka rozvoja dieťaťa počas vyučovania i mimo neho. Tešíme sa z úspechov našich žiakov na predmetových súťažiach
či olympiádach. Dobrou prípravou na stredoškolské vzdelanie
sú aj úspešné výsledky v celoslovenských testovaniach. Záleží
nám na priateľskej atmosfére v našej škole a pocite bezpečnosti u detí, aj ich rodičov. Preto veľa akcií zameriavame na oblasť
prevencie a ako jedna z dvoch základných škôl na Slovenku
realizujeme celoslovenský pilotný projekt „Škola bez nenávisti“.
V tomto školskom roku sme okrem bežného školského klubu
otvorili aj Anglický školský klub – English kids Club, ktorý prináša pozitívnu odozvu, spokojnosť rodičov a napredovanie
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ich detí v anglickom jazyku hravou formou. Pre žiakov prvého
ročníka ponúkame Hravé programovanie, pri ktorom rozvíjame
ich logicko – matematické myslenie. Samozrejme, že nezabúdame ani na čitateľskú gramotnosť a vzťah ku knihám v rámci
aktivity Čítame v tulivakoch. V poobedňajšom čase ponúkame
žiakom bohatú krúžkovú i klubovú činnosť pre tých, ktorí radi
experimentujú, skúšajú niečo nové, fotografujú alebo športujú.
Dobrou tradíciou našej školy sa už stali Tekviciáda, Imatrikulácia
prvákov, Karneval, Raňajky alebo Čaj s pánom riaditeľom, Letné pikniky, Malá školská olympiáda, školy v prírode či lyžiarsky
výcvik. V rámci zapojenia sa do projektov v najbližšej dobe plánujeme zrekonštruovať niektoré učebne, vybudovať pre žiakov
novú knižnicu a investovať do zveľadenia budovy školy.
Školu však tvoria predovšetkým ľudia. Vy, rodičia, vaše deti
i my, učitelia. Ak chceme niečo spoločne dosiahnuť pre dobro
našich detí, musíme byť ochotní na sebe pracovať. Každý rodič
chce, aby jeho dieťa bolo šikovné a múdre, no nesmieme pritom
zabúdať na jednu dôležitú múdrosť známeho českého spisovateľa: „Základom múdrosti je pokora. Kto nedokáže byť pokorný,
nemá šancu ani zmúdrieť.“
Mgr. Peter Ferenčák,
riaditeľ školy

Školstvo
Základná škola na Bukoveckej ulici
Deň otvorených dverí
Sobota 9. marca patrila malým predškolákom. Tí si spolu s rodičmi prišli prezrieť priestory našej školy. Deti si mali možnosť vyskúšať
prácu na interaktívnej tabuli, spolu s dievčatami z krúžku Speváčik
si mohli zaspievať či si zahrať na netradičných hudobných nástrojoch. Vyskúšali si, aké je to byť malým vedcom – bádateľom, konštruktérom. Mnohí si svojimi šikovnými rúčkami vytvorili aj darček
na pamiatku. Chlapci sa asi najdlhšie zdržali v telocvični. Prekážková
dráha, trampolína, loptové hry a florbal. Toto všetko spolu s ukážkami korčuľovania na inline dráhe mali možnosť zažiť počas dopoludnia. Rodičia si poprezerali jednotlivé triedy, odborné učebne, telocvične, priestory školského klubu, kde deti trávia čas po vyučovaní.
Všetci si pochutnali na nátierkach, ktoré pripravujú naše kuchárky
ako mliečne desiaty. Spokojný výraz na tvárach detí a ich rodičov
prezrádzal, že možno práve naša škola bude miestom, kde by sa

deti od septembra mohli cítiť spokojne a šťastne.

Piataci opäť najlepší
Piataci našej školy sa v Testovaní 5 v predmete matematika umiestnili na krásnom 4. mieste v rámci 34 základných škôl
Košíc. V predmete slovenský jazyk a literatúra obsadili pekné

12. miesto. Opäť dokázali, že sú v rámci základných škôl v našej
mestskej časti najlepší. Najúspešnejší žiaci získavajú každoročne
2 lístky do kina na ľubovoľné filmové predstavenie. Veríme, že
si tento úspech vo vedomostiach užijú aj kultúrnym zážitkom.

Príďte sa korčuľovať, inline dráha vás čaká
Korčuliarska inline dráha v areáli školy je od apríla do konca októbra sprístupnená verejnosti - individuálnym športovcom. Prenájom pre športové kluby a skupinové aktivity sa riadi Pravidlami
prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice. Prevádzkovateľ (základná škola) si vyhradzuje právo operatívne meniť

prevádzkové hodiny areálu podľa rezervácií športových klubov.
Rezerváciu a prenájom dráhy pre športové kluby treba vopred písomne dohodnúť s prevádzkovateľom inline oválu. Bližšie informácie pri vstupe do areálu od ulice Čiernomorská a na stránke školy
https://zsbukke.edupage.org.
PaedDr. Zuzana Zajacová, riaditeľka školy
Deň

Verejnosť

Športové kluby

Pondelok

8:00 – 16:30

16:30 – 18:00

Utorok

8:00 – 18:00

Streda

8:00 – 16:30

Štvrtok

8:00 – 18:00

Piatok

8:00 – 16:30

16:30 – 18:00

Sobota

8:00 – 18:00

08:00 – 11:00

Nedeľa

8:00 – 18:00

16:30 – 18:00

V Špeciálnej základnej škole na Rovníkovej ulici súťažili školáci
Potvrdili, že počítač je skutočne ich kamarát

Nesprávne písmeno alebo číslica, chýbajúce písmeno alebo naopak písmeno navyše, zabudnuté interpunkčné znamienko či chýbajúca medzera medzi slovami, to sa pri písaní textu považovalo
za chybu a strhávali sa za to body. Word 2016 – teda prepis krátkeho

textu, internet – inými slovami vyhľadávanie, kopírovanie a uloženie textu, krátky test v programe ALF a X-box 360, teda pohybová
hra. Spolu štyri kategórie pre jednotlivcov a družstvá predstavovali
8. ročník súťaže žiakov 5. až 9. ročníkov špeciálnych základných škôl
pod názvom Počítač – môj kamarát a na tému 10 rokov eura v SR.
Podobne ako doterajšie aj toto súťaženie zorganizovala Špeciálna základná škola na Rovníkovej ulici a okrem organizátora sa
z Košíc ešte zapojili Špeciálna základná škola (ŠZŠ) z Inžinierskej
ulice a Spojená škola (SŠ) z Odborárskej ulice. Z mimokošických prišli Spojená škola internátna (SŠI) zo Spišských Vlách, SŠI z Rožňavy
a SŠI zo Ždane.
Školáci v každej z disciplín ukázali, že počítač sa naozaj stáva ich
kamarátom, nemajú z neho obavy, naopak, majú snahu sa s ním
čo najlepšie zoznámiť a využívať ho. V kategórii družstiev prvá bola
ŠZŠ z Rovníkovej ulice, druhá SŠI zo Ždane a tretia SŠ z Odborárskej.
Súťažiacim zo Ždane sa darilo aj v kategórii jednotlivcov, keďže
Jakub Stanislav bol prvý. Druhá skončila „domáca“ Saša Oračková
a tretí Tibor Šivák z Odborárskej ulice.
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Učiteľ je náročné, ale krásne povolanie

Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy je
vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí oslovenie učiteľ.
V marci si s prvými jarnými kvetmi pripomíname na počesť dňa narodenia velikána pedagogiky, učiteľa národov a autora mnohých
myšlienok Jána Amosa Komenského, aj Deň učiteľov. Starostka Lenka
Kovačevičová príhovorom pozdravila a privítala v Kultúrnom stredisku Jazero pedagogických i nepedagogických zamestnancov školstva
z Jazera na podujatí k ich sviatku, ktoré pripravila mestská časť.
Pedagógov pestrým programom pozdravili aj deti a školáci z MŠ
na Galaktickej ulici, ZŠ J. Urbana z Jenisejskej ulice, SZŠ z Galaktickej
ulice, ŠZŠ z Rovníkovej ulice, zo ZUŠ na Jantárovej ulici i Irkutskej ulici,
ZŠ na Družicovej ulici, ZŠ na Bukoveckej ulici i pedagóg zo Súkromného gymnázia na Dneperskej ulici. Dievčatá zo ZŠ na Bukoveckej ulici
v spolupráci so študentkami SSOŠ z Bukoveckej ulice pripravili zaujímavú módnu prehliadku fantazijných a nenositeľných, ale naozaj
pekných modelov.
Sedemnásť učiteľov prevzalo na stretnutí diplom Pedagóg roka
2018 ako morálne ocenenie za to, že z detí svojou trpezlivou prácou
brúsia vzácne klenoty. Aj J. A. Komenský povedal, že: „Človek je najzložitejší a najtajomnejší, ale aj najtvárnejší zo všetkých tvorov.“ Ocenenia im odovzdávali okrem starostky jej zástupca Bernard Berberich
a poslanci miestneho zastupiteľstva Silvia Hricková, Andrea Gajdošová, Lucia Kleinová, Roman Frnčo a Pavol Slivka.

Titul Pedagóg roka 2018 prevzali:
Z materských škôl (MŠ)
Mgr. Martina Meňhertová (MŠ na Azovskej ulici), Amália Eliášová
(MŠ na Dneperskej ulici), Helena Švajlenová (MŠ na Družicovej ulici),
Mgr. Katarína Gromanová (MŠ na Galaktickej ulici), Tatiana Papáčová (ocenenie za ňu prevzala kolegyňa) (MŠ na Jenisejskej ulici)
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Zo základných škôl (ZŠ)
Mgr. Henrieta Pichlerová (ZŠ na Bukoveckej ulici), Mgr. Dagmar
Čeljusková (Súkromná základná škola na Dneperskej ulici), Ing. Zlatica Molčanová (ZŠ na Družicovej ulici), Mgr. Erika Hricová (ocenenie za ňu prevzala kolegyňa) (Špeciálna základná škola na Rovníkovej
ulici), Mgr. Veronika Kopancová (ZŠ J. Urbana na Jenisejskej ulici)
Zo stredných škôl (SŠ)
Ing. Zuzana Kohútová (Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ulici), Mgr. Jana Kozáková (Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici), Mgr. Dagmar Šipošová (Obchodná akadémia na Polárnej
ulici)
Z centier voľného času a základných umeleckých škôl
Ingrid Olejová (Centrum pre deti a rodinu na Uralskej ulici),
Mgr. Lívia Grúsová (Súkromné centrum voľného času na Galaktickej
ulici), Jarmila Pelegrinová Dis. art (Základná umelecká škola na Jantárovej ulici, elokované pracovisko na Irkutskej ulici), PhDr. Ľudmila
Hegyesyová (Základná umelecká škola na Irkutskej ulici)
Všetkým oceneným úprimné blahoželanie.

Šport
Memoriál Gálovcov prvýkrát s medzinárodnou účasťou

V telocvični Základnej školy na Družicovej ulici sa od rána začali schádzať priaznivci stolného tenisu. Po štvrtý raz si prišli Jazerčania i obyvatelia iných mestských častí Košíc uctiť pamiatku
otca a syna, Jazerčanov a poslancov Jána a Mariána Gálovcov.
Turnaj otvoril zástupca starostky Bernard Berberich spolu s pani
Máriou Gálovou.
Privítali spolu 51 účastníkov turnaja. Nehovorilo sa len po slovensky. Z telocvične sa ozývali španielčina i angličtina. Zahrať si
totiž prišli aj medzinárodní študenti z Argentíny, Austrálie a Mexika, ktorí sú na študijnom pobyte v košických gymnáziách. Najstarším účastníkom turnaja bol Jozef Demko, ktorý deň po turnaji oslávil 82. narodeniny. Najmladšími boli osemroční Lujza
Kleinová, Lukáš Janotka a Alex Takáč.
Víťazi jednotlivých kategórií:
ŽENY:
1. Marta Bruderová
2. Mária Jakčiová
3. Marcela Galajdová

JUNIORI:
1. Adam Štelmák
2. Finn Stumbles
3. Aylen Milena Strgacich

MUŽI DO 50 ROKOV:
1. Marek Simko
2. Jozef Petruľa
3. Tibor Rijavec

MUŽI NAD 50 ROKOV:
1. Peter Polák
2. Július Weber
3. Ján Simko

Šťastie bolo vrtkavé, loptička neposedná, stôl občas krátky
a aj nervy robili svoje. Zvíťazili tí, čo ich mali pevnejšie ako súperi. Aj ten najnapínavejší súboj sa napokon skončil priateľským
podaním ruky a srdečným úsmevom.
Veľké poďakovanie patrí pani Marte Bruderovej, autorke niekoľkých publikácií o stolnom tenise, ktorá pomáha úroveň turnaja neustále zlepšovať.

Mgr. Andrea Gajdošová,
predsedníčka Komisie vzdelávania,
mládeže, športu a kultúry

Jazerčan 01 / 2019

17

Šport
Aerobic marathon bez problémov, svalovica prišla až večer
Jarný aerobic marathon, ktorý pripravila mestská časť, dopadol opäť viac ako dobre.
Zacvičiť si dance aerobic, batuku a bodystyling pod vedením
Ági a Renátky prišlo 26 dám rôzneho veku. Najmladšia mala 17,
najstaršia pani Jožka 76 rokov.
Počas prestávok bolo pre cvičenky pripravené občerstvenie,
aj malé spestrenie od vystavovateľov.
Tri hodiny všetky zvládli, nikomu sa nič nestalo, „svalovica“
prišla až doma, večer. Okrem nej si z marathonu odniesli diplomy za účasť a každá i cenu z tomboly.

Jazerský štart do jarných prázdnin bol na ľade
Tento rok mali jarné prázdniny ako prví školáci z východu. Ako
štart do týždňového oddychu jazerským deťom pripravila naša
mestská časť Jarnú korčuľovačku. Bola v Crow aréne na Kavečianskej ceste a korčuliarov prišlo neúrekom.. K pohode na ľade
prispeli maskoti, ktorí asistovali aj pri súťažiach – kto sa sediac´
na vedre najskôr došmýka k cieľovej páske alebo kto hodí loptičku presne do vedra. Či bol niekto rýchlejší alebo pomalší ako
súperi, sladkú odmenu dostal každý.
Na korčuľovačke bol i zástupca starostky Bernard Berberich
a starostka Lenka Kovačevičová, ktorá podujatie na ľade otvorila
a po záverečnej spoločnej fotografii aj ukončila.

Košické tulene oslavujú po svojom, v chladnej vode
Vo väčšine rodín vrcholili prípravy na Vianoce, no členovia klubu
otužilcov Košické tulene si popri tom stihli dať rande pri našom jazere, aby sviatky oslávili vianočným kúpaním. Prišlo ich neúrekom.
Aj tých, čo do vody s mínusovou teplotou vošli, aj tých, čo riadne naobliekaní pozerali na nich z brehu a nechápali, ako to vedia
vo vode vydržať. O pár dní neskôr kým väčšina obyvateľov sídliska vyspávala silvestrovsko-novoročné ponocovanie, oni sa vybrali
do ľadovej vody opäť. Tentokrát, aby privítali rok 2019.
Odvtedy ich bolo vídať vo vode jazera často. Potvrdili to aj nedávno na IX. ročníku zimného plávania, na ktorý prišlo takmer 250
otužilcov zo slovenských klubov. Bolo to také predkončenie zimnej
sezóny, za ktorou dali definitívnu bodku poslednú marcovú sobotu. Novú sezónu „otvoria“ v októbri, kedy si pripomenú aj 19 rokov
existencie klubu.

Tešia sa obľube
Jazerčania radi športujú a cvičia. Dôkazom je fit park v lesoparku, ktorý je od otvorenia málokedy prázdny. Od novembra
minulého roku na sídlisku pribudol druhý, na Sputnikovej ulici,
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kde, keď to počasie dovolí, tiež si chodia rozhýbať telo deti i dospelí. Je dobré, že sa priestory na cvičenie v prírode tešia obľube.

Špeciálna základná škola na Rovníkovej ulici je zlatá a strieborná
Štvorica, ktorá dosiahla na svetových hrách čosi neskutočné

Adela Mižigárová, Denisa Horváthová, Simona Horváthová
a Mgr. Jana Valenčáková, riaditeľka Špeciálnej základnej školy z Rovníkovej ulice, do ktorej dievčatá chodia. To je štvorica, ktorá odchádzala
zo Slovenska s malou dušičkou, ale vrátila sa s nesmiernou radosťou
i hrdosťou na to, čo dokázali. Poďme však po poriadku...
Na základe výkonov z Národných hier špeciálnych olympiád
v Šamoríne si svojimi športovými výsledkami Adelka, Deniska
a Simonka vybojovali umiestnenky a stali sa súčasťou viac ako
60-člennej slovenskej výpravy na Svetové letné hry špeciálnych olympijských hier 2019 (Special Olympics World Summer
Games). Je to podujatie pre športovcov s mentálnym postihnutím a boli od 8. do 22. marca v Spojených arabských emirátoch.
„Pre nás konkrétne v Dubaji. I keď sa vo väčšine disciplín súťažilo v Abú Dhabí, my sme boli priamo v Dubaji,“ rozhovorila sa plná
dojmov a obložená propagačnými materiálmi i súpiskami zo súťaží
Mgr. Jana Valenčáková. „Dubaj, to je mesto mrakodrapov, piesku,
mora, bohatstva a nádherného štadióna. Dievčatá nevedeli, kam sa
skôr pozrieť, čo obdivovať. „Šoková terapia“ začala už na bratislavskom letisku, potom let vládnym špeciálom, ktorý nás dopravil tam
aj späť, ubytovanie, aké sa môže človeku len prisniť alebo more, ktoré je skutočne slané. (I keď si v ňom namočili len malíčky, potvrdili si,
že je fakt slané). A ten babylon športovcov, organizátorov na štadióne Dubai Police Club Stadium. To všetko videli dievčatá po prvýkrát,
takže tlak na ich psychiku poriadny. A to sa ešte nesúťažilo...“
Pretekali v divíziách a bojovali ako levice
Podľa pokynov organizátora pretekári, na olympiáde ich bolo
v rôznych disciplínach viac ako 7 500, boli rozdelení podľa veku,
náročnosti, výsledkov z nominácií a disciplín do tzv. divízií, teda
skupín. Slovensko malo v atletike štyroch. Tri naše dievčatá, ku ktorým ešte patril Lacko Jakubčo z ŠK Lyžiarik Banská Bystrica. Súťažil
v chôdzi na 400 metrov a vo vrhu guľou, v ňom vyhral bronz.
„Najmä v behu, nech už to bolo na 400, 200 alebo 100 metrov, to
nemali dievčatá ľahké. Súperkami im boli väčšinou devy z afrických
krajín, ktoré sú ako gazely. Moje pokyny pre ne teda boli skromné:
aj keď dobehnete posledné, nevadí. Ste vo svetovej špičke, ste tu,
a to je hlavné. Je mi však jasné, že dievčatá pokukovali po medailových umiestneniach. Kto by nie... Adelka sa mi po pretekoch priznala: „Teta Jana, skrátene sme sa tak oslovovali, „chcela som, tak veľmi
som chcela, chýbal mi už len kúsok na prvé miesto, ale nohy ma už nepustili...“ Bojovali na hraniciach osobných možností. Slovami sa ich
túžba i bojovnosť nedajú popísať. Všetko jedno im, ani mne, pred
súťažami nebolo. Museli odomňa odísť, sústrediť sa v určených
priestoroch, prejsť kontrolami súpisok. V tom krátkom momente
ticha, napätia a odchodu Deniska ako bonmot povedala: „Teta, ale
ja sa nepoddám“... a nepoddala sa. Na stovke ju súperky nevystrašili,
získala striebro.
Kým beh už mali všetky tri dievčatá za sebou, Simonka to mala
ťažké, skok do diaľky ju ešte len čakal. Ale, dala ho ako PANI. Mimoriadne premýšľala, v hlave si utriedila všetky moje rady a pokyny
a aj mne vyrazila skokmi dych. Bez prešľapov, bez omylu... Na zlato.“

nad tridsať. Pre domácich to bola pohodička, preto aj žartovali, že
to, čo je na hrách je vraj leto, potom príde super leto a posledným
je barbecue...
Hlavným dorozumievacím jazykom počas pobytu bola angličtina, J. Valenčáková však využila aj ruštinu, češtinu a Denisa dokonca
maďarčinu. Riaditeľka aj obdivovala svoje dievčatá, ktoré sa po anglicky nevedeli ani pozdraviť, a predsa sa s mladými z iných krajín
dokázali dorozumieť. „Mali sme ruky, tak sme si ukazovali,“ rozosmiala sa Denisa. „Alebo sme hrali ping - pong či sme počúvali cez slúchadlá
muziku a vtedy sa netreba rozprávať.“
„Na hrách bola úžasná atmosféra,“ potvrdzuje riaditeľka. „Pri
iných skupinkách, aj pri nás, sa pristavovali cudzí športovci, tľapli
sme si rukami, urobili fotky a pritom sme sa videli prvý a asi aj poslednýkrát. Nechcem politizovať, ale toto bolo pravé naplnenie inklúzie. Nie frázy, ale ľudskosť, radosť z úspechu iného i vlastného.
Skutočné naplnenie olympijskej myšlienky.“ Športovci mali možnosť prostredníctvom videa vidieť, ako prišiel olympijský oheň, ako
sa začali hry, aj to, ako po ich skončení poputuje olympijský oheň
do Berlína, kde bude toto svetové súťaženie o štyri roky. „Veľmi by
sme sa chceli aj tam dostať.“
Denisa, ktorá prišla na stretnutie, potvrdila, že i keď mali občas
iné „povinnosti“, dnes vidí, že tie hodiny tréningov mali význam.
„Dostala som sa do sveta, veľa sme videli, veľa zažili, i keď žiť by som
tam nevedela, nezvykla by som si. Ale na pretekoch som si verila. Cítila
som, že sa to podarí. Aj som tam išla s tým, že musím byť dobrá. Na samotnej súťaži som myslela na rodinu, ale aj na tetu Janku. (Deniska
tým myslela pani riaditeľku - poznámka). Nechcela som ju sklamať...“
Dievčatá rozhodne nesklamali. To, čo na olympiáde dosiahli, tým
sa môžu popýšiť len máloktorí naši vrcholoví športovci, nie obyčajné „baby“ z Košíc. Pre slovenskú výpravu boli toto veľmi úspešné hry. Domov športovci priniesli 35 medailí. Šesť bronzových,
sedemnásť strieborných a dvanásť zlatých. Z toho naše dievčatá
získali tri strieborné a dve zlaté!!!
Na snímke zľava Simona, má zlato v skoku do diaľky, Adela má
striebornú medailu v behu na 200 metrov a zlatú v skoku do výšky
a Denisa má dve striebra, v behu na 100 metrov a vo vrhu guľou.
Neuveriteľné, ale pravdivé.

Teplo, ruky a mladí
Trochu bolo proti nim v emirátoch okrem súperiek aj počasie.
Ešte večer teplomer ukazoval 27 stupňov, takže cez deň bolo aj
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Zo života našich seniorov
Denné centrum seniorov,
Klub dôchodcov Nad jazerom
Kde berú energiu a životaschopnosť?

Klub dôchodcov pri Dennom centre na februárovej výročnej
schôdzi bilancoval vlaňajší rok, čo všetko sa mu podarilo pripraviť, aj či splnil predstavy jeho členov o aktívnom klubovom
živote. Predseda Ivan Hudec v správe spomenul viaceré z podujatí v oblasti spoločenskej, kultúrnej či športovej, ktoré pripravili
vo vlastnej réžii. V hodnotení vlaňajška priestor venoval aj pripomenutiu akcií zorganizovaných Radou seniorov mesta Košice
alebo našou mestskou časťou, na ktoré seniori klubu chodievajú.
Na Troch kráľov sa v meste zapojili do Košického Trojkráľového
behu, súťažili v Zimnej olympiáde seniorov na Jahodnej, aj v Letnej olympiáde seniorov v Hotelovej akadémii. V rámci klubových aktivít mávajú súťaže v šípkach, stolnom tenise, bowlingu,
pétanque. Chodievajú na spevácke podujatia ako je Seniorská
hviezda, niektorí nevynechali ani jarnú brigádu na čistenie sídliska, hlavne dámy prišli na oslavu ich sviatku, pripravili si viacero
výstav – veľkonočných ozdôb, plodov jesene alebo vianočných
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dekorácií. Ako jediný klub mesta sa „plavili“ v loďke na Košických
Benátkach, boli súčasťou jazerského Parlamentu seniorov, zaujímali sa o klubové besedy venované histórii Košíc, aj európskych
miest. Mávali aj „tancovačky“, maškariády, chodievali na výlety,
organizovali si vlastné olympiády či stretnutia pri harmonike
a chlebe s cibuľou, nezabudol na nich ani Mikuláš so sladkosťami. Nemožno tiež nespomenúť ich spevácky súbor Jazerčan
a Jazerské mažoretky. Súbory účinkujú na rôznych podujatiach,
predstavili sa už aj u našich južných susedov v Maďarsku.

Klub mal v minulom roku 189 členov, z ktorých väčšina patrila
k aktívnym a pomáhala výboru zvládnuť organizáciu jednotlivých podujatí. Klubisti sú s prácou výboru spokojní, čo potvrdili
pri voľbe jeho členov na tohtoročné funkčné obdobie. Plný počet hlasov získal a predsedom sa opäť stal Ivan Hudec. Výbor ako
„staronoví členovia“ tvoria Marta Lovasová, Filip Fertaľ, Jana Bartošová a ako nová členka Mária Kandrová. Za členky revíznej komisie zvolili Máriu Mihalyi, Alžbetu Zatorskú a Emíliu Polákovú.

Zo života našich seniorov
Združenie kresťanských seniorov Slovenska,
Klub kresťanských seniorov Jazero - Košice
Chodievajú na púte i spoločenské podujatia

V našej mestskej časti pôsobí aj Klub kresťanských seniorov,
ktorého predsedníčkou je Mária Semanová a v marci mal výročnú
schôdzu zameranú na zbilancovanie minulého roku a schválenie
plánov aktivít na rok 2019.
Činnosť Klubu kresťanských seniorov, ktorý mal k poslednému decembrovému dňu minulého roka 178 členov, bola zameraná predovšetkým na náboženské podujatia v Košiciach, v okolí, alebo mimo regiónu. Absolvovali krížovú cestu po sidlísku,
boli na púti na nedeľu Božieho milosrdenstva v Poľsku, na Púti
seniorov na Mariánsku horu v Levoči, i na pútiach k sviatku Sedembolestnej Panny Márie na Kalvárii, do Ružencovej záhrady
pri Novom Targu, k sviatku Panny Márie v Obišovciach i na krížovej ceste vo Vyšnom Opátskom. Počas roka sa podľa potrieb
zapájali do činnosti Farnosti sv. košických mučeníkov.
Zo spoločenských podujatí si pripravili fašiangové posedenie,
Valentínsku zábavu, oslavu sviatku žien i Dňa matiek, mali druhý

ročník juniálesu, na ktorý prišlo viac ako 130 členov. Návštívili
divadelné predstavenie, termálne kúpalisko v Maďarsku i Aquacity v Poprade. Úspešní boli a sú aj v športovej oblasti. Rozhodne
treba spomenúť účasť členov na Košickom Trojkráľovom behu
centrom Košíc, kde vlani dokonca dobehol ich člen Ján Čigáš
na trati 1 100 metrov prvý do cieľa. Boli na Zimnej olympiáde
seniorov na Jahodnej či Letnej olympiáde v Hotelovej akadémii
a z oboch si priniesli cenné kovy. Spolu s ďalšími seniormi sú pravidelnými účastníkmi prechádzok po mestských častiach, ktoré
organizuje Rada seniorov mesta Košice. Stretnúť ich možno i na
iných podujatiach organizovaných Radou seniorov mesta Košice i mestskou časťou Košice – Nad jazerom.
Z cirkevných akcií, okrem tých, ktoré mali aj vlani, chcú
ísť v tomto roku aj na púť na Spišskú kapitulu. Plánujú zájazd
do Krakova, kúpanie v termálnych kúpaliskách v Maďarsku
i v Poprade, v rámci turistiky navštíviť Izru i Zádielskú dolinu, mať
letné spoločenské posedenie, Katarínsku zábavu i ďalšie podujatia. Plánov, elánu i chuti teda viac ako dosť.
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Aké podujatia pripravujeme
jeme
APRÍL
12. 4. (piatok) Talent show 2019
9:00 hod - 17:00 hod
26. ročník talentovej súťaže pre deti MŠ, ZŠ, SŠ a ďalších zaria-dení pôsobiacich v mestskej časti. Kategórie: spev, tanec, hraa
é
na hudobnom nástroji, literárno-dramatické umenie a výtvarné
umenie.
Miesto konania:
Kultúrne stredisko Jazero, Spišské námestie 1, Košice

•••
13. 4. (sobota) Jarná sídlisková brigáda
8:00 hod - 12:00 hod
Sídlisková brigáda zameraná na čistenie sídliska od odpadu.
Stretnutie pred miestnym úradom, Poludníková 7, Košice.

•••
26. 4. (piatok) Jazerská kvapka krvi
8:00 - 11:00 hod
Mobilný odber krvi organizovaný Mestskou časťou Košice –
Nad jazerom v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR.
Miesto konania:
Miestny úrad MČ Košice – Nad jazerom, Poludníková 7, Košice

•••
30. 4. (utorok) Deň Ukrajiny
11:00 hod a 17:00 hod
Združenie FEMAN organizuje 5. ročník podujatia Dni Ukrajiny
2019 v Košiciach. Je to výnimočný projekt podporujúci spoluprácU medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou. V rámci jazerského dňa (o 11:00 hodine) organizuje mestská časť výchovný
koncert ukrajinských súborov pre žiakov základných škôl z Mestskej časti Košice – Nad jazerom. Popoludní o 17:00 hodine je
koncert pre širokú verejnosť.
Miesto konania:
Kultúrne stredisko Jazero, Spišské námestie 1, Košice

MÁJ
4. 5. (sobota) Jazero žije!
od 13:00 hod
Sprievodné podujatie Košických Benátok prinesie bohatý kultúrny program, animačnú zónu, súťaže i zábavné aktivity.
Miesto konania:
Rekreačná lokalita Jazero

•••
8. 5. (streda) Košický guláš
8:00 - 13:00 hod
Košický guláš - tradičné podujatie organizované mestom Košice
v rámci Dňa mesta Košice, ktoré sa teší veľkej obľube. Skupinka
kuchárov z Mestskej časti Košice – Nad jazerom sa pokúsi zabojovať o 1. miesto v súťaži vo varení gulášu.
Miesto konania:
Rodošto, Hrnčiarska 7, Košice
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do konca júla 2019
17. 5. (piatok) Deň Jazerčanov
od 13:00 hod
Popoludnie určené všetkým obyvateľom sídliska je zmesou za-u
ujímavého kultúrneho programu v ľudovom duchu i súťažou
vo varení špecialít. Na návštevníkov čakajú aj remeselníci a stán-ky s občerstvením.
Miesto konania:
Areál pred miestnym úradom, Poludníková 7, Košice

•••
Jazda zručnosti
(presný termín a miesto ešte upresníme)

•••
5. ročník Streetbasketu turnaj v basketbale
O pohár starostky mestskej časti
(presný termín ešte upresníme)

JÚN
1. 6. (sobota) Medzinárodný deň detí
14:00 - 18:00 hod
Rekreačná lokalita ožije detským smiechom, radosťou zo súťaženia, chýbať nebude animačná zóna pre deti, bohatý kultúrny
program aj obľúbená penová show. Deti sa môžu tešiť
aj na sladké odmeny.
Miesto konania:
Rekreačná lokalita Jazero

•••
21 6. (piatok) Vítanie novorodencov do života
o 10:00 hod
Vítanie najmladších obyvateľov Mestskej časti Košice
– Nad jazerom do života.
Miesto konania:
Kultúrne stredisko Jazero, Spišské námestie 1, Košice

JÚL
8. - 12. 7. (pondelok – piatok) Prímestský tábor Jazeráčik
od 8:00
Denná forma tábora pre deti s bohatým programom – hrami,
súťažami, tvorivými dielňami, celodenným výletom pod odborným vedením vedúcich a animátoriek. Počas piatich dní sú zaručené jedinečné zážitky a nové priateľstvá.
Miesto konania:
Kultúrne stredisko Jazero, Spišské námestie 1, Košice

(V ďalšom čísle Jazerčana zverejníme plán podujatí
na druhý polrok 2019.)
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Zdravotné okienko
Ako zabojovať s jarnou únavou
Medicínska riaditeľka Falck Záchranná, a. s. Košice MUDr. Adriana Kilianová radí
Pitný režim v každom období
Jarný reštart podporí i očista organizmu.
Zvýšený príjem vitamínov, najlepšie vo forme čerstvej zeleniny
a ovocia, striedme, ale výživné stravovanie, a dôsledný pitný režim.
Najvhodnejšia je čistá voda, minerálne vody a nesladené ovocné
čaje, ovocné a zeleninové šťavy. U seniorov vo vyššom veku je prirodzene potlačený pocit smädu. často sa lekári stretávajú so staršími
pacientmi, ktorí denne vypijú sotva dva poháre tekutín, a pritom
nemajú pocit smädu. Aj seniori však musia prijímať dostatok tekutín, aby ich telo fungovalo správne. Obmedzenie prijatých tekutín je
len u pacientov, ktorí majú ochorenia obličiek.
Konečne je tu jar. Prvé slnečné lúče lákajú na prechádzky. Niektorým
však nato, aby sa vychystali a išli von chýba dostatok energie. Dôvodom je jarná únava, ktorá je prirodzenou reakciou organizmu na vyčerpávajúce zimné obdobie. Jej príznaky netreba podceňovať. Najmä
seniori by mali byť obozretní.
Chrípky a respiračné infekcie
V jarných mesiacoch na nás intenzívnejšie ako inokedy útočia
akútne respiračné infekcie, chrípky, prechladnutia, ktoré najmä seniori prežívajú oveľa ťažšie ako vekovo mladší. Seniorský organizmus je po zime oslabený, a tak podcenenie liečby, hoci aj bežného
nachladnutia či chrípky, to nie je dobrá kombinácia a môže spôsobiť život ohrozujúce komplikácie. V chrípkovom období je dôležité
dodržiavať časté a pravidelné umývanie si rúk. Do stravy zaradiť
viac ovocia a zeleniny, a tak zvýšiť príjem vitamínov. Nezaškodí ani
každodenný pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu. Ak už chrípka predsa len prišla, treba ju dôkladne vyležať, jesť ľahkú stravu
s dostatkom ovocia a vitamínov a počas ochorenia sa celkovo šetriť.
Pohyb je liek
Dôležitou a lacnou „zbraňou“ proti jarnej únave je pohyb. Ak
sme v zime viac oddychovali, a na jar chceme začať žiť aktívnejšie,
vhodné je začať s pohybom. Najprv pomaly, a postupne pridávať.
Nesmieme pritom zabudnúť na vhodné oblečenie a obuv. Pozor
hlavne počas daždivého obdobia a pri veľmi veternom počasí, kedy
seniorom hrozí pošmyknutie a pád. Zlomeniny krčka bedrovej kosti
alebo končatín sú vtedy najčastejšími úrazmi. Neskôr možno skúsiť aj vhodný šport, ktorému sa budú seniori pravidelne venovať.
Nordic walking, čiže chôdza s palicami, pétanque alebo turistika sú
ideálnymi tipmi.

Zmeniť zimný jedálniček na jarný
Dôležité je zmeniť zimný jedálniček na jarný a do stravy zaradiť
ľahšiu a dostatočne pestrú stravu bohatú na vitamíny a minerály.
U seniorov je v staršom veku trávenie spomalené, preto by sa mali
vyhýbať nadmernému prejedaniu. Ani mastné a vyprážané jedlá
nie sú vhodné, môžu spôsobiť podráždenie žlčníka či pankreasu.
Opatrní treba byť aj pri častom a nadmernom konzumovaní slaných
jedál (údeniny, salámy, slané pochúťky, slané syry...), pretože vysoký
príjem soli sa podieľa na zhoršení srdcových a cievnych ochorení.
Na tanieri seniora by nemalo chýbať ovocie a zelenina, strukoviny,
nízkotučné mliečne výrobky, celozrnné pečivo a určite treba aspoň
obmedziť kofeín, alkohol a cigarety.
Slnko, spánok, dobrá nálada
Po dlhých zimných mesiacoch so zatiahnutou oblohou pôsobí
slnko ako balzam na dušu. Preto sa treba vyhrievať a čerpať energiu,
ktorú slnečné lúče ponúkajú, dopriať si výdatný spánok, bylinkový
kúpeľ. Jarný reštart určite podporí aj stretávanie sa s priateľmi, známymi, rodinou.
***
Vážení seniori, ak chcete získať ďalšie cenné informácie, ako sa
správne nastaviť na jarné prebúdzanie organizmu i užitočné rady
o tom, ako pomôcť organizmu pri kolapsoch a rôznych zdravotných
komplikáciách, príďte 28. 4. 2019 do hotela Doubletree (bývalý Slovan)
na podujatie Radosť byť seniorom. Dozviete sa viac o populárnom
nordic walkingu, pokladoch betliarskeho kaštieľa, zabavíte sa na talk
show Na slovíčko s Danou Košickou, Jaroslavom Dvorským a Ivetou
Malachovskou.
Viac informácií na www.staledobri.sk

Otvorme dvere, otvorme myseľ
Je to projekt spolupráce Denného centra duševného zdravia Facilitas n. o. Košice sídliaceho na našom sídlisku a Výmenníka Važecká, v priestoroch ktorého sú raz mesačne zážitkové workshopy zamerané na duševné zdravie. V doobedňajších hodinách sú pre deti
školských zariadení našej mestskej časti s dôrazom na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj k iným, tvorivosti, aktivity a motivácie. Poobedie
je venované klientom a verejnosti so zameraním na význam vlastného sebapoznávania, nahliadania na svoje prežívanie v interakcii
s druhými. Aktivita je bezplatná. Počas stretnutí prebiehajú tieto
workshopy: arteterapeutický, ktorého podstatou je výtvarné umenie. Výsledné dielo sa nehodnotí, ale dôraz sa kladie na proces tvorby, obsah a výpovednú hodnotu. Workshop - muzikoterapia alebo
liečba hudbou dáva priestor na vyjadrovanie emócií, zdieľanie spoločného zážitku, vnímanie zvukov, rytmu, intenzity.
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Pred mesiacom bola akcia Otvorme dvere, otvorme myseľ trochu netradičná. Ako predsedníčka komisie som na ňu pozvala aj
predstaviteľov iných mestských častí, aby sme im ukázali, ako sa
dajú prepojiť niektoré aktivity zamerané na zlepšenie duševného
zdravia s dianím a aktivitami samospráv. Vraví sa, že ani 1 000 slov
nenahradí vlastnú skúsenosť, a tak sme ich zapojili priamo do diania. Okrem workshopov bolo v programe aj predstavenie Národného programu duševného zdravia SR, príklad aktivít organizovaných v mestskej časti. Unikátny bol tiež kultúrny program v podaní
9 dobrovoľníkov z viacerých kontinentov: Indie, Východného Timoru, Jordánska, Slovenska, Brazílie, Bahám, Malty, Albánska, Talianska. Boli dobrovoľníkmi Centra duševného zdravia a počas celého
týždňa sa zúčastňovali na mnohých aktivitách na Jazere. Navštívili
Súkromné gymnázium na Dneperskej ulici a študentom predstavili

Riaditeľ gymnázia RNDr. Dušán Bosák so zahraničnými študentmi

Prijatie v Historickej radnici mesta Košice

svoje krajiny a život v nich. V Historickej radnici na Hlavnej ulici ich
prijala aj námestníčka primátora mesta Košice Mgr. Lucia Gurbaľová.

PhDr. Lucia Kleinová,
predsedníčka Sociálno - zdravotnej komisie

Možno ani netušíme, čo všetko sa môže na tele vytvárať
Najčastejšie problémy s nechtami
Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, akú funkciu majú vaše
nechty? Prečo je v prípade poruchy ich rastu, zmeny tvaru alebo
farby nutné vyhľadať odborníka, zaistiť včasné vyšetrenie a potom aj liečenie? Patologické zmeny na nechtoch a abnormality
v tvorbe nechtu môžeme pozorovať veľmi často. Môžu poukazovať
na rôzne ochorenia orgánov, prechodené a neliečené infekcie, intoxikáciu, liekovú intoleranciu, ale aj ako vedľajší účinok niektorých
liečív. Na druhej strane poskytujú doplnkové diagnostické záruky
mnohých kožných ochorení a sú hlavným príznakom vrodených
malformácií. Skôr ako sa pozrieme na jednotlivé patologické zmeny
na nechtoch povedzme si pár základných informácií.
Čo to vlastne je?
Necht je zvláštnym spôsobom zrohovatelý, tvrdý a za normálnych okolností lesklý derivát kože vyrastajúci z kapsovitej invaginácie pokožky hornej strany prstov. Hlavná úloha nechtu spočíva
v jeho ochrannej funkcii. Chráni citlivý koncový článok prstu a podporuje konce prstov pri zachytení najjemnejších dotykových podnetov. Necht a jeho okolité tkanivo vrátane končekov prstov teda
tvoria funkčnú jednotku ako hmatový a uchopovací orgán, ktorého
použiteľnosť je pri neprítomnosti nechtu značne narušená. Tvorba
nechtu sa začína už v prenatálnom období plodu približne na konci
tretieho mesiaca tehotenstva. Pri jeho tvorbe môže v matrix - zárodočnom tkanive dôjsť vďaka mnohým vnútorným, ale aj vonkajším
faktorom a dedičnosti, k spomalenému alebo chybnému rastu.
K najčastejším exogenným t. j. vonkajším faktorom zapríčiňujúcim poruchy tvorby nechtu patrí najmä mechanické poškodenie
vyvolané chemickými jedmi, liekmi, ale aj ako následok deformít
nôh a prstov na nohách. Pri endogénných, teda vnútorných faktoroch, sú najčastejšie na príčine kožné choroby i nedostatok vitamínov a minerálov.

Dystrofia unguium mediana canaliformis

Aké môžeme mať deformity?
Na dedičných faktoroch sa zakladajú najmä
Dystrofia unguium mediana canaliformis, kedy
je necht uprostred pozdĺžne rozštiepený.
Priečne ryhy na nechtoch vznikajú v dôsledku prechodného
spomaleného rastu nechtu a nazývajú sa Beau Railove čiary. Vyskytujú sa najmä pri akútnych infekciách, pôsobením toxínov alebo
liečiv.
Onychomykóza je infekcia nechtov, ktorá je väčšinou spôsobená vláknitými hubami dermatofytmi. Najčastejšie vzniká pri oslabení imunitného systému, mikrolézii, systémových ochoreniach,
vlhkosťou v obuvi alebo nedostatočnou hygienou. Infekcii vždy
predchádza poškodenie buniek ako trauma, porucha látkovej výmeny napríklad pri cukrovke, alebo pri poruche prekrvenia. Takto
napadnutý necht je potrebné liečiť u dermatológa.
Onycholýza je veľakrát klientmi nesprávne vyhodnotená ako
mykóza a sami od seba pristúpia k samoliečbe tým, že si v lekárni kúpia voľnopredajný produkt proti mykóze. Pritom odlúčenie
nechtu od lôžka pri onycholýze je najčastejšie spojené s chronickou
tlakovou traumou. Odporúčame tento stav ošetriť na pedikúre, pretože pri onycholýze sa pod odlúčenou platničkou zadržiavajú nečistoty a vylúčený keratín, čo môže viesť k vzniku infekcie.
Onychogrypoza je definovaná ako drápovité zhrubnutie, zakrivenie a zatočenie nechtu, ktorý sa sotva drží na nechtovom lôžku
a rastie široko nahor. Takýto necht vzniká ako dôsledok nedostatočnej starostlivosti najmä u starších ľudí. Často je spojený aj s poruchou zásobovania nervov a poruchami krvného obehu.
Leukonychia je typická bielym sfarbením nechtu pri voľnom
okraji. Necht je krehký a lámavý. Najčastejšou príčinou je mikrotrauma, ale aj chemické poškodenie.
Mária Ivanková,
odborný pedikér, podológ jr.

Onychomykóza

Onychogrypoza
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Realitné okienko
Čo nás čaká na realitnom trhu v roku 2019?
Momentálna situácia na realitnom trhu je taká, že ceny nehnuteľností sú
na svojich maximách. Spôsobujú to tieto 2 faktory:
- veľmi nízke úrokové sadzby na poskytované hypotéky (okolo 1%), čo
priamo vplýva na vysoký dopyt po nehnuteľnostiach
- malá ponuka nehnuteľností na trhu – ak sa objaví v ponuke nový byt,
veľmi rýchlo sa aj predá. Na tento rok oznámila Európska centrálna banka
zvyšovanie úrokových sadzieb. Preto aj u nás môžeme očakávať, že úrokové sadzby všetkých bánk sa budú v priebehu roka postupne zvyšovať.
Ďalším faktorom, ktorý ovplyvní realitný trh v tomto roku, je pokračujúce sprísňovanie podmienok pri poskytovaní hypoték. Od 1. 7. 2018 sa
zmenil zákon a banky už nemôžu poskytovať 100% financovanie kúpy
nehnuteľnosti. Od 1. 7. 2019 už iba 20% nových úverov bude môcť vyfinancovať 80%, resp. 90% z ceny kupovanej nehnuteľnosti. Zvyšných
10% až 20% si budú musieť kupujúci zabezpečiť inak, a to buď:
- z vlastných zdrojov – úspor
- zo spotrebného úveru – kratšia doba splatnosti (max. 8 rokov) a vyšší
úrok
- zo stavebného medziúveru od stavebnej sporiteľne – dlhšia doba splatnosti, nižší úrok.

Keďže sa v tomto roku zníži dostupnosť hypoték
nad 80% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti a mnoho ľudí s priemerným príjmom sa k požičaným peniazom z banky ani nedostane, ľudia budú nútení zostať dlhšie v prenájmoch. Preto bude pokračovať zvýšený dopyt po nájomných bytoch, a tým
aj nárast cien nájomného bývania. Za zmienku stojí aj výrazne znížený záujem o hypotéku pre mladých. Dôvodom je skutočnosť, že štátny príspevok
vystriedal daňový bonus, ktorý však neovplyvňuje výšku úroku ani výšku
splátky. Pre mladých ľudí preto nie je až tak zaujímavý. Pre porovnanie:
pri daňovom bonuse si žiadateľ môže polovicu zo zaplatených úrokov odpočítať z daní počas nasledujúcich 5 rokov, maximálne ale sumu 400 €/rok,
čo vychádza celkovo 2 000 € za obdobie 5 rokov. Pri štátnom príspevku
mohol žiadateľ ušetriť až sumu 3 500 € počas 5 rokov.
Aj napriek ťažšej dostupnosti požičaných peňazí z bánk sa ani v tomto
roku nedá očakávať pokles cien nehnuteľností. Opäť to súvisí s vysokým
dopytom a relatívne nízkou ponukou nehnuteľností na trhu. Ak plánujete
predávať svoju nehnuteľnosť je na to ten správny čas. Ak potrebujete radu,
zavolajte mi, rada vám s predajom pomôžem.
Ing. Soňa Kovačevičová, realitná maklérka pre Košice a okolie

I

Inzercia

-

IN

IN

IN
JAZERČAN - Spravodaj Mestskej časti Košice - Nad jazerom • 27. ročník • č. 1/2019
Vydavateľ: Mestská časť Košice - Nad jazerom • IČO 00691038 • Vychádza ako občasník, maximálne 4 x ročne
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Miestny úrad MČ Košice - Nad jazerom, Poludníková č. 7, 040 12 Košice, tel. sekretariát starostky: 302 77 11
Výtlačky dostávajú obyvatelia MČ Košice – Nad jazerom do schránok zadarmo • Objednávky inzercie v redakcii • Registrovaný pod číslom EV 348/08 MK • ISSN 1339-1151

26 Jazerčan 01 / 2019

A
RCI

IA
ERC

CI
R
E
Z

A

C
ZER

I

IN
IN
INZ
CIA ZER
ZE
R
CIA
NZ
A
I
CIA
E
I
R
N
A
I
I
Z
R
C
E
N
I
C
E
Z
R
N
I
E
IN
INZ
ZER
NZ
A
I
I
N
A
I
I
C
IA
RC
ER
CIA
E
C
Z
R
IA
CIA
A
Z
R
E
C
I
N
R
A
I
E
Z
I
N
R
C
E
I
E
IN
INZ
INZ
ERC INZER
NZ
I
Z
A
I
N
I
CIA
IA
RC
IA
R
E
C
CIA ERCIA
C
E
Z
R
A
A
I
I
Z
R
R
E
N
I
C
C
E
E
Z
IN
IN
ER
ER
INZ
INZ
INZ
Z
Z
N
N
A
A
I
I
IA
IA
RCI ZERCI
E
C
C
Z
R
R
E
E
IN
IN
INZ
INZ
CIA

IN-

IA
ERC

INZ

E

ER- CIA
ER
INZ
CIA
IA
A
I
R
C
A
A
C
E
I
I
R
R
E
INZ
ERC
A NZERC INZE
NZ
I
I
Z
C
N
I
I
ER
NZ
I
CIA
A
CIA
I
R
A
I
R
C
E
A
C
E
Z
R
IN
I
E
IN
INZ
ZER
NZ
ERC
I
N
Z
I
IN
IA
CIA
A
A
C
I
I
R
A
I
R
C
C
E
E
IA
RC
ER
ER
INZ
INZ
INZ NZERC INZE
INZ
I
CIA ERCIA
A
A
I
I
R
C
C
E
ER
ER
INZ
INZ
INZ
INZ
INZ

ER
INZ
ININZ

A
RCI

E

-

INA
RCI
IN-

Jazerčan 01 / 2019

27

