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Európsky pohár
vo vodnom lyžovaní na jazere

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

● (Viac o podujatí
píšeme na strane 3).

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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Rekreačnú lokalitu objavuje a využíva stále viac návštevníkov
Jazero všetkým
by som si vedela predstaviť na vode nejaké bicykle či moderné paddleboardy.“ Tak boardovať sa našom vodnom „poklade“ určite dá, len si
tie „dosky“ musíte priviesť.

Rekreačná lokalita na našom sídlisku v lete ožila. Po jarnom období v nej pribudla lanová pyramída pre deti, vynovené ihrisko Radka, obnovená pirátska loď, nové lavičky, pitník. Lokalita teda opäť
slúžila oddychu, reakreácii a športovaniu. Aj keď tohtoročné leto
veľmi horúce nebolo a nemohli sme každý deň prázdnin vychutnávať pri vode, predsa len bolo niekoľko, kedy sme sa mohli oddať
slnečným lúčom. Alebo sme ich vychutnávali pod korunami stromov, ktorých je pri vodnej ploche dosť. Kým niektorí sa v mäkkučkej
pokosenej tráve vydali za sladkým ničnerobením, my sme zisťovali,
čo si návštevníci pri jazere vychutnávajú najviac.

Pán Vincent z Juhu sleduje premeny sídliska už vyše polstoročie a oddychoval pri jazere aj tento rok. „Celé leto chodím sem práve
kvôli prostrediu. Je tu zeleň, voda, v ktorej sa vždy okúpem. S rodičmi som ako dieťa lovil ryby na Hornáde, ale teraz už iba relaxujem.
Aj so službami som spokojný – už od 9.00 hodiny je otvorené občerstvenie. Po kúpaní sa osprchujem, voda je veľmi svieža. Napríklad na Bukovci je veľmi studená a prekážajú mi ploty dookola. Jazerský areál je
rozsiahly, a aj keď ho navštívi veľa ľudí, opticky sa stratia. Dokonca ani
krik malých detí mi neprekáža,“ smeje sa dôchodca.

Mamička Tamara s dcérkou prišla zo Starého Mesta k jazeru kvôli
ihriskám a možnosti osviežiť sa. „V tomto roku sme pri jazere prvýkrát,
ale neľutujem. Vždy váham, či je voda v poriadku, ale viem si to zistiť
cez internet. Vstupné sa neplatí, aj najesť sa dá celkom slušne. Možno
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Do tretice sme vyspovedali opäť NeJazerčana. „Pracujem v zahraničí a veľa rokov som na sídlisku pri vode nebol, ale páči sa mi toto prostredie. Do vody nevleziem, lebo neviem plávať (úsmev), ale inak som
spokojný. Keď vyhladnem, tak si dám asi pizzu, pokiaľ mi bude veľmi
horúco, schovám sa do tieňa stromov, “ hovorí Tomáš z Perína - Chym.
Okrem relaxu, ku ktorému stačia voda a slnko, si mohli návštevníci aj zašportovať – k dispozícii bol vodnolyžiarsky vlek, ktorý každoročne počas Európskeho pohára vo vodnom lyžovaní za vlekom
navštívia lyžiarski borci z celej Európy. V lesoparku na rekreantov
čakali workoutové ihrisko i fit park s cvičebným náradím a pre najmenších detské ihrisko Ježko. K jazeru ste mohli prísť na bicykli,
okolo jazera sa dá celoročne rekreačne behať, počas leta v piesku
pri detskej pyramíde hrala skupinka mladých volejbal, na tráve zase
cvičili, hrali futbal alebo bedminton. Škoda, že sa toto leto nespustilo avizované požičiavanie športových potrieb, ktoré by ešte rozšírilo
možnosti zábavy.
Teší nás, že rekreačná lokalita bola aj počas tohtoročnej sezóny
obľúbeným miestom na oddych. Okrem „domácich“ stále viac objavujú toto výnimočné územie aj obyvatelia z iných častí mesta, čo
teší. Napĺňa sa tým cieľ – nech jazero s jeho benefitmi patrí všetkým
Košičanom. Dokonca aj voda na kúpanie vydržala, hygienici dali
stopku až koncom augusta.

Milí Jazerčania,

prichádzame s tretím tohtoročným vydaním obľúbeného občasníka
Jazerčan. Za letom už ostali iba krásne spomienky a vhupli sme rovno
pod perinu lístia pestrofarebnej jesene, ktorá bude aj v našej mestskej
časti bohatá a popretkávaná aktivitami i investičnými činnosťami.
Čo všetko sa u nás udialo počas leta a čo sme stihli zrealizovať si
prečítate na nasledujúcich stranách. Profesor Maršálek nás so svojím pracovným tímom navštívil aj tohto roku dvakrát a pokračoval
v revitalizácii vody v jazere. Na sídlisku sme sa venovali opravám,
údržbe a riešeniu i vašich podnetov. Do prevádzky sme uviedli dlho
očakávané detské ihrisko na Baltickej ulici a v novom šate je rekreačná lokalita, kde sme vymenili koše a lavičky za nové.

Prímestský tábor Jazeráčik v organizácii mestskej časti bol aj tohto
roku do posledného miestečka obsadený. Školáci zo Súkromnej SOŠ
na Bukoveckej ulici sa na základe pozvania partnerského XV. obvodu Budapešti zúčastnili na Medzinárodnom tábore v Bernecebaráti.
Prvý septembrový týždeň bola kolaudácia cyklochodníka Eurovello
11 v ústí Myslavského potoka a mesto Košice bude pokračovať u nás
vo výstavbe ďalších úsekov. Na životnom prostredí nám záleží, preto sme sa stali partnerom veľkého zeleného projektu Sadíme Strom
Života, strom za každého Košičana a so stovkou dobrovoľníkov sme
na Jazere vysadili 320 stromčekov. V ďalšej výsadbe pokračujeme
na jar. Do konca roka rozsvietime 15 lampami úsek od Krásnej po ZŠ
na Družicovej ulici. V príprave je výstavba FIT parku v lokalite Talinská
- Čechovova ulica, moderná trojhodačka a nový mobiliár nahradia
tie nefunkčné torzá na Talinskej ulici. Obnovou prejde ihrisko na Čingovskej ulici a nové prvky pribudnú na ihrisku Ladožská.
Pozývame vás 11. októbra na Jazerskú kvapku krvi. O deň neskôr bude jazerský tím kuchtiť na Polievkovom festivale v Kulturparku a víkend zavŕšime futbalovým turnajom o Pohár starostky.
Korčuľovačka pre Jazerčanov v Crow arene - 26. októbra od 13.00
hodiny. Jazerské Vianoce - 12. a 13. decembra tradične pred Poliklinikou na Spišskom námestí.
Milí Jazerčania, prajem vám pohodové čítanie.
S úctou Lenka Kovačevičová,
starostka

European Cup 2019 / Európsky pohár Košice 2019. Vodné lyžovanie za vlekom / Cable ski
Na hladine jazera padali svetové rekordy

V spolupráci s Mestom Košice a miestnym úradom našej mestskej časti zorganizoval v júli Klub vodného lyžovania Trixen medzinárodnú súťaž vo vodnom lyžovaní za vlekom European Cup 2019
/ Európsky pohár Košice 2019. Vodné lyžovanie za vlekom / Cable
ski. Do Košíc prišla necelá šesťdesiatka športovcov z 5 krajín: Bielorusko, Nemecko, Rakúsko, Izrael a Slovensko, aby si porovnali sily
v disciplínach slalom, akrobacia a skoky. Súťažili v troch kategóriách: juniori do 15 rokov, juniori do 19 rokov a dospelí. Zišla sa tu
opäť silná konkurencia, keď pricestovali aktuálni držitelia svetových
rekordov či medailisti z majstrovstiev sveta a Európy. Tradične najsilnejšie zastúpenie malo Bielorusko. Rakúšania a Izraelčania vynikali
v disciplíne slalom. Domáca reprezentácia sa zúčastnila v kompletnom zložení. Priestor dostali aj najmladší „trixeňáci.“ Najúspešnejší
slovenský vodný lyžiar Alexander Vaško ml. štartoval aj napriek zraneniu, čo ho značne limitovalo.
Slalom - Mužský slalom absolútne ovládol mladý slovenský
reprezentant Samuel Saxa, ktorý svojím novým osobným rekordom zároveň vytvoril nový najlepší svetový výkon kategórie juniorov do 19 rokov. V silnej konkurencii slalomárok Karin
Boříková z domáceho Trixenu skončila na štvrtom mieste. V juniorských kategóriách u dievčat do 19 rokov v slalome dominovala
domáca Lucia Fedorová a u dievčat do 15 rokov predviedla v kvalifikácii fantastický výsledok Ella Pokorná. Vo finále sa jej až tak nedarilo, skončila štvrtá. Ďalšie pekné výkony podali víťazka Patrícia
Ľuptáková, druhá Zuzana Csókasová či tretia Šárka Vraželová. Prvá
v akrobacii i v skokoch v tejto kategórii bola Zuzana Csokásová.
Medzi juniori do 19 rokov sa darilo aj Tobiasovi Zámbory-

mu. Vyhral 1. miesto v trojkombinácii - slalom, akrobacia, skoky,
1. miesto v akrobatickej jazde a 2. miesto v slalome. Aj v kategórii
chlapcov do 15 rokov stáli naši na stupienku víťazov. Na druhom
mieste Alexander Ochotnický a na treťom Ronald Pokorný.
Akrobatická jazda – Ženskú kategóriu ovládli už tradične bieloruskí športovci. Zvíťazila Julia Gromyko, ktorá sa do Košíc vrátila po 24 rokoch. Dvaja najväčší favoriti Alexander Vaško ml. (mal
zdravotný hendikep) a Artem Marozau (Bielorusko) v sobotňajšej
kvalifikácii spadli a do finále nepostúpili. Víťazom sa stal Alexander Mikhailov. U chlapcov do 19 rokov predviedol výborné jazdy
spomínaný Tobias Zámbory, ktorý zvíťazil pred druhým domácim
Danielom Vaškom. U chlapcov do 15 rokov sa na tretie miesto postavil Alexander Ochotnický. Alexander Vaško ml. tiež dosiahol v súťažiach dobré výsledky. Lucia Fedorová si vyjazdila druhú priečku
a v kategórii do 15 rokov sa presadila Zuzana Csókásová. Na tretej
priečke skončila Ella Pokorná.
Naši pretekári zaznamenali mnoho osobných rekordov, mohli vidieť krásne a hodnotné výkony svojich vzorov. Súťaž dopadla na výbornú, o čom svedčia slová chvály vedúcich jednotlivých výprav,
samotných športovcov, divákov a fanúšikov, ktorí sa na jednotlivé
zápolenia prišli pozrieť a vytvorili skvelú atmosféru, za čo im úprimne ďakujeme. Poďakovanie patrí aj našim partnerom, ktorí nám, či
už finančne alebo materiálne, pri organizácii tohto podujatia veľmi
pomohli. Ďakujeme! Výsledky:
https://www.iwwfed-ea.org/cableski/19/19SVK001C/19SVK001C.pdf
Alexander Vaško st.,
KVL Trixen
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Hovoríme s profesorom Blahoslavom Maršálekom o košickej vode v jazere
Je rozdiel medzi toxickými sinicami a klasickými vodnými rastlinami

Stalo sa už pravidlom, že v lete je jeden či dva dni „odstavená“
možnosť kúpať sa v našom jazere. Podobná prosba je adresovaná aj
rybárom, ktorí by vtedy nemali nahadzovať udice. Výnimkou neboli
ani tohtoročný jeden júlový a jeden augustový deň, kedy sa po hladine plavilo zvláštne zariadenie, z ktorého sa do vody aplikoval prípravok Profi-Baktérie na odstránenie nekvality vody a ničenie siníc.
Mesto Košice finančnou dotáciou tento rok pokračovalo v boji proti
nežiaducemu problému v jazerskej vode prostredníctvom spoločnosti RAWAT consulting, s. r. o. z Brna. Dozor mal profesor Ing.
Blahoslav Maršálek, CSc. z Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Jeho osobnú prítomnosť v našej mestskej časti sme
využili na rozhovor.
● Pán profesor, v Košiciach ste boli toto leto po štvrtýkrát.
Predtým ako ste sa pustili do siníc, vedeli ste, do čoho idete?
Poznali ste situáciu? Videli ste, v akom stave je jazerská voda?
Ano, realizovali jsme průzkum sedimentů i vody a zjistili jsme,
že v roce 2015 zde byly zásoby inokula sinic na 85 let a zásoby živin
v sedimentech na více jak 100 let postačující na každoroční masový
rozvoj takové deky sinic, jakou si lide kolem Jazera pamatují z let
2013, 2014 i dříve. Právě proto, že situace byla taková beznadějná,
a proto, že jsme slyšeli, jak si na jazere „vylámali“ zuby v letech 201114 jiní, tak právě proto jsme se do toho pustili. Přišlo nám líto, že
stovky bytů a tisíce lidí mají cítit zápach rozkládající se biomasy sinic, navíc velmi toxické biomasy sinic.
● Ste svetoznámym odborníkom na oblasť technológie čistenia vody, predovšetkým od siníc. Vie sa o vás, že so svojím tímom dosahujete úspechy v zahraničí. Len tá košická voda akosi odoláva. Alebo je to iba dojem laikov, ktorí sa pozrú na vodu
a keďže na dno nevidia, myslia si, že to, čo robíte, vode nepomáha? Aspoň také sú reakcie a názory niektorých ľudí, ktoré sa
objavujú na sociálnych sieťach i na facebooku mestskej časti.
Rozhodně si nemyslím, že sinice odolaly. Jsou k tomu jednoznačná data, takže je vidět, že naše prace ma vyznam. Je podstatné odlišovat toxické a zapáchající sinice – (tedy fotosyntetizující bakterie)
od rozsivek a řas, které jsou stavbou buněk vlastně rostliny a na
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rozdíl od sinic žádné toxiny neprodukují. Proto hygiena hlídá sinice
a zakazuje koupání skrz sinice. I laik pozná, že sinice (tady taková zelená krupice u hladiny, někdy vypadající jako sekané jehličí) v nádrži jazero rozhodně není v takových koncentracích jako byla před
rokem 2015. To je realita, která je potvrzena několika nezávislými
analýzami, voda v jazeru je mnohem lepší, než byla a považujeme
to za malý zázrak, na který jsme i vcelku dost pyšní.
● Hygienici majú na kvalitu vody, práve vďaka vašim opatreniam, iný názor než laická verejnosť. Jazerská voda prešla pred
letom testami a na kúpanie bola vhodná. Môžete teda trochu
rozobrať dve strany mince? Názor občanov a názor hygieny?
V čom sa zhodujú a v čom sú rozdielne?
Je to přesně to, co jsem zmínil v předchozí otázce – exaktní
analýzy potvrzují, že sinice zde nejsou v hygienicky problematické
koncentraci, a to je podstatné. Odpovědné rozhodování se nedělá
na základě pocitů, ale exaktních analýz a ty hovoří jasně – sinice
zde nejsou problém. Velmi doporučuji každému, aby si zašel na jazero a udělal si vlastní názor – každy uvidí, jak ta voda přirozeně
voní, prostě nedejte na štěkání facebookových skupin. Zajděte se
vykoupat a uvidíte na vlastní kůži, kde je pravda.
● Ako vidíte budúcnosť jazera? Čo by sa podľa vás malo robiť, aby sa problém neopakoval a ľudia - dospelí i deti - sa mohli
pokojne kúpať bez obáv, že si domov prinesú onemocnenie očí,
kože alebo niečoho ďalšieho.
O mě je známo, že jsem spíš optimista, ale za poslední rok zde
nevidím „žádný tah na branku“ v této oblasti. Možná to souvisí se
změnou ve vedení města, které potřebuje čas na vhled do situace,
ale pokud se neodstraní příčiny, nejsem bohužel velký optimista
pokud jde o kvalitu vody v jazere. Jde o to, že sice byl nastartován
proces obnovy a sinice jsou velmi oslabeny, ale musí být odstraněny zdroje živin, především formou zakrmování při sportovním rybolovu (s rybáři je rozumná domluva a oni situaci seriozně vnímají)
a musí být vybudována splašková kanalizace, což by také umožnilo
dalši rozvoj této oblasti. Dále je potřeba podporovat rozvoj vodních
rostlin a zelených řas, jako přirozených konkurentů sinic, kteří budou schopni dlouhodobě držet kvalitu vody bez sinic, tedy vhodnou ke koupání. Bez těchto důležitých aktivit se můžou sinice kdykoliv vrátit do pozice, kde byly před pěti a více roky. Jsme připraveni
dále pomoci. Víte proč jezdíme rádi do Košic? Protože každého těší,
když se mu něco podaří – a na to jak beznadějná situace v roce 2013
a 2014 byla, jsme nadšení z toho, jak se povedlo sinice omezit čistě
přírodními prostředky bez použití toxických látek, podporou přírodních procesů. Když se ale přestane, proces obnovy nádrže, vše
se může kdykoliv vrátit zpět do stavu, kdy sinice byly všude, zápach
byl cítit do všech bytů a ryby měly v sobě toxiny sinic.
Pán profesor ešte uviedol, že na našom jazere okrem možnosti oddychu a plávania trénuje národná reprezentácia Slovenska vo vodnom
lyžovaní. Lyžiari z klubu Trixen získavajú európske i svetové ocenenia,
čo je rozhodne prestíž a robí to Košiciam dobré meno doma i vo svete.
Tento fakt si podľa neho treba uvedomiť a klub podporovať aj tak, nech
majú lyžiari priestor na trénovanie, ale hlavne nech je v ňom voda bezpečná pre ich zdravie.

Čím žije mestská časť
Drobnosti, ktoré možno nevidieť, ale opravujú sa
Hovorí sa, že veľké veci sa skladajú z maličkostí. Platí to aj v našej
mestskej časti, kde sa stále niečo pokazí, rozpadne, znefunkční, dožije
a treba urobiť nápravu. Pochôdzkou po sídlisku to pred letom podchytila i „Jazerská kobra“, teda pracovníci oddelenia výstavby spolu so sta-

rostkou. Na pohľad sú to niekedy drobnosti, no môžu byť dôvodom
tvrdiť, že sa miestny úrad nestará a toto oddelenie nič nerobí. Nie je to
pravda, robí sa. Tu sú ukážky niektorých na pohľad malých opráv toho,
čo sa niekedy, (napríklad pri grafitoch), nemuselo naprávať, keby...
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Čím žije mestská časť
Škôlkari „sa stali“ úradníkmi
Na miestnom úrade našej mestskej časti sme v závere júna
privítali malých Jazerčanov z troch jazerských materských škôl.
Kým „návštevníci“ prekročili prah budovy, „mečom“ ich pasovali
za škriatkov – pomocníkov starostky.
V zasadačke, kde máva rokovanie miestne zastupiteľstvo, sa
prístupnou formou zoznámili s prácou zamestnancov, spoznali
erb i vlajku mestskej časti, dozvedeli sa o kompetenciách úradu
i zaujímavostiach sídliska. Deti z materských škôl na Dneperskej,
Galaktickej a Azovskej ulici si miestny úrad mestskej časti prezreli aj vďaka aktivite Pátrač Tino spoznáva, ktorá je zameraná práve

na to, aby sa dozvedeli, čo kde je na sídlisku a na čo sa tá ktorá
organizácia zameriava.
Stovka detí dokonca na chvíľu aj „pracovala“ ako pani starostka. Sofia a Vilko – si túto funkciu vyskúšali i naozaj, sediac´ za jej
pracovným stolom. „Prezerali si“ poštu, „vypisovali“ dovolenkové lístky a spolu s kamarátmi pečiatkovali „dôležité“ dokumenty.
Starostka čelila aj otázkam, napríklad – či sa ešte na sídlisku vybudujú ďalšie detské ihriská, alebo pribudne viac miest, kde sa
bude predávať zmrzlina… Okrem nových zážitkov si malí pátrači z úradu odniesli aj drobné sladkosti.

Vítali sme malých Jazerčanov
Celoslovenský priemer síce hovorí, že pôrodnosť na Slovensku
klesá, ale na našom sídlisku by sme mohli povedať opak – Jazero
mladne. Na prvom tohtoročnom stretnutí sme privítali 40 nových
občiankov. Z toho boli raz dvojičky – Adelka a Kamilka, a potom
ešte Martinka, Bianka, Evka, Bibiana, Dominika, Laura, Simonka,
Tamarka, Dianka a ďalšie slečny, ktoré počtom vysoko pretromfli
chlapcov – nositeľov mien Matejko, Matiáško, Oliverko, Riško, Samko, Ivanko či Tomáško. Dievčat bolo do Kroniky mestskej časti zapísaných spolu s dvojičkami 25, chlapcov o desať menej.
Na druhom, júnovom privítaní, sa obyvateľmi našej mestskej
časti stalo 23 bábätiek. Rodičia 8 dievčat a 15 chlapcov sa podpísali do kroniky a od starostky Lenky Kovačevičovej prevzali pamätné
listiny i malý darček. Medzi detičkami boli Melinda, Miriam, Ester
i dvojičky Kristínka a Olívia. Chlapci dostali od rodičov napríklad
mená Sebastián, Filip, Dárius, Mateo, Patrik, Dušan, Tomáš.
Pri spoločnom fotení, podobne ako na tom prvom tohtoročnom,

UralFest 2019 opäť „suprový“
Deviaty ročník deťmi obľúbeného
UralFestu bol v Centre pre deti a rodiny
na Uralskej ulici. Asi po prvýkrát sa kvôli
počasiu konal vo vnútri centra. Na nálade a výkone účinkujúcich detí to však
neubralo... Naopak. Spievali, tancovali,
recitovali a zapájali sa do interaktívnej hry Divadla Haliganda „O psíčkovi
a mačičke“.
Po vystúpeniach si pochutnali
na guláši, dali si namaľovať tváre a užívali si deň, ktorý bol oslavou pomaly
sa končiaceho leta. Po obede pokračoval súťažami o sladkosti. UralFest
podporila i naša mestská časť.
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vládla krásna, takmer rodinná atmosféra. Prekvapili aj detičky, ktoré
si ako pravé „hviezdičky“ radostnú chvíľku vychutnávali spokojne,
pohodovo, bez jedinej slzičky.

Čím žije mestská časť
Tento rok je dosť venovaný deťom a miestam ich hier
Ratolesti z Baltickej ulice a blízkeho okolia dostali pred začiatkom prázdnin darček: oddýchnuť si s rodičmi a pohrať sa
môžu na vynovenom detskom ihrisku. Do života ho uviedli
samotné deti, ktoré prestrihli pásku. Obnovenie ihriska stálo
viac ako 18-tisíc eur. Správa mestskej zelene v ňom zabezpečila mäkký trávnatý povrch, ktorý je na šantenie najpríjemnejší.

Deťom k hrám „zapíska“ lokomotíva, rozveselí ich opičia dráha
a olovrantovať môžu v piknikovom domčeku. Samozrejmosťou
je pieskovisko, kolotoč a pre najmenších pružinové hojdačky.
Okolo ihriska sú lavičky umiestnené v tieni, a tak si aj starší obyvatelia nájdu pri vynovenom detskom ihrisku miesto na chvíle
pohody.

Do konca roka sú v pláne investície aj do ďalších detských
priestorov na hranie. Dá sa to, pretože z mestského rozpočtu dostáva mestská časť účelové finančné prostriedky určené na rozvojové
projekty, na výdavky spojené so zveľaďovaním majetku mesta a na

verejno-prospešné služby. Spolu je to suma 105 - tisíc eur. Jazerskí
poslanci na augustovom mimoriadnom miestnom zastupiteľstve
schválili použitie časti z týchto financií na revitalizácie ihrísk a vybudovanie fitparku.

Revitalizácie detských ihrísk pokračuje
... na Talinskej ulici...
Kvôli zlému technickému stavu musela byť za bytovým domom
na Talinskej ulici č.1 skončená prevádzka existujúceho ihriska. Obyvatelia žiadali umiestniť tam nový herný prvok - reťazovú trojhojdačku - a nové dopadové zóny. Cieľom revitalizácie je odstránenie
nefunkčných pozostatkov, ktoré nespĺňajú normy a kritéria kladené
na detské zariadenia. Celkové náklady na toto detské ihrisko sú rozpočtované vo výške 5 000 eur.
... na Čingovskej ulici
Súčasné detské ihrisko tiež nespĺňa normy a kritériá kladené
na tento druh stavby, preto sa tam musí vytvoriť bezpečné a moderné ihrisko. Revitalizácia bude pozostávať z odstránenia starých
herných prvkov, ktoré sú v poškodenom a zastaralom stave a ich
nahradenie novými certifikovanými prvkami podľa STN EN 1176
a 1177. Súčasťou revitalizácie bude aj doplnenie detského ihriska
novým mobiliárom. Celkové náklady sú predpokladané vo výške
32 810 eur.
... na Ladožskej ulici
Revitalizáciou prejde aj detské ihrisko na Ladožskej ulici. Jej
cieľom je zo severnej strany bytového domu Ladožská ulica

Čingovská ulica

č. 7 – 9 vytvoriť adekvátnu náhradu za detské ihrisko susediace
s materskou školou, ktoré bude v budúcnosti zrušené kvôli výstavbe parkovacích miest a zlepšeniu pomerov v statickej doprave. Úpravou ihriska za blokom, medzi zelenou plochou a plotom
Obchodnej akadémie na Polárnej ulici, dôjde predovšetkým k jeho
rozšíreniu, aby kapacitne zvládlo objem návštevníkov, ktorí dnes
navštevujú obidve ihriská. Naviac, poloha revitalizovaného ihriska
za blokom je pre bezpečnosť detí oveľa vhodnejšia. Celkové náklady na revitalizáciu detského ihriska budú vo výške 11 200 eur.
... a ešte niečo pre všetkých
... vonkajší Fitpark v oddychovej a zelenej zóne
na Talinskej ulici
Oddychová zóna a verejná zeleň v priestranstve medzi ulicami Talinská a Čechovova ponúka možnosť dotvoriť toto prostredie s prevahou zelene o formu aktívneho oddychu s umiestnením cvičebných
zariadení a mestského parkového mobiliáru. Mestská časť chce využiť
toto územie na vytvorenie vonkajšieho Fitparku v sume 12 000 eur.
Všetky revitalizácie a vybudovanie vonkajšieho Fitparku zrealizuje Správa mestskej zelene cez finančnú dotáciu
od mestskej časti.

Ladožská ulica
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Čím žije mestská časť
Vstúpili sme do Združenia miest a obcí Slovenska

Naša mestská časť je od apríla tohto roku členom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). O členstve rozhodli
hlasovaním poslanci jazerského miestneho zastupiteľstva.
V ZMOS-e sú aj ďalšie mestské časti Košíc i hlavného mesta.

od samospráv prichádzali informácie, podnety, návrhy, ale aj
skúsenosti z praxe, ktoré zvyšujú mieru našich argumentov
na vyjednávaniach a rokovaniach. ZMOS má na úrovni regiónov svoje regionálne združenia, v ktorých pôsobia mestá, obce
aj mestské časti. Sú susedné, majú podobné problémy, hľadajú
čo najlepšie riešenia a ukazuje sa, že aj na nižšej úrovni ako je
celorepubliková je spolupráca a permanentná komunikácia najlepším nástrojom na presadzovanie oprávnených požiadaviek,“
priblížil činnosť združenia jeho hovorca Michal Kaliňák.
V čom je členstvo prínosom pre obyvateľov?

Výhodou členstva v ZMOS-e je jednoduchšia výmena skúseností medzi jednotlivými samosprávami pri riešení spoločných
problémov. „Máme záujem aktívne sa zapojiť do procesov dosahovania spoločných cieľov, ktoré budú prospešné pre fungovanie, rozvoj a aktivity užitočné pre obyvateľov našej mestskej
časti,“ povedala starostka Lenka Kovačevičová, ktorá sa v máji už
aj zúčastnila na 30. sneme tejto organizácie.
Cieľom združenia je okrem iného aj posilnenie ekonomickej samostatnosti miest a obcí, podpora finančnej stability či
zjednotenie postupu členov pri vykonávaní kompetencií v samospráve. ZMOS vytvára podmienky na výmenu názorov a skúseností členov, na zbližovanie ich názorov, koordinuje spoločné
stratégie, ktoré smerujú k posilňovaniu postavenia miestnej samosprávy a zapája predstaviteľov členských miest a obcí na základe ich odbornosti do riešenia spoločných problémov v miestnej samospráve.
Nástrojom na riešenie je komunikácia
ZMOS je reprezentantom miest a obcí – členov vo vzťahu
k Národnej rade SR, k Vláde SR a k ústredným orgánom štátnej
správy. Je pripomienkujúcim subjektom v rámci legislatívneho
procesu v Národnej rade SR. Pripravuje a realizuje vzdelávacie
aktivity, projekty a programy pre svojich členov.
„Aktívne informujeme predstaviteľov samospráv vrátane
poslancov, ktorí o to prejavia záujem, o zmenách v legislatíve,
zasielame im rôzne metodické materiály, vzorové dokumenty, usmernenia, teda to, čo im môže uľahčiť prácu, rozhodovanie a orientáciu v pomerne rýchlo sa meniacej spleti zákonov.
Okrem toho pravidelne a bezplatne pre samosprávy organizujeme rôzne podujatia, ktoré sú prednášajúcimi i obsahom mimoriadnym prínosom pre každého, kto má záujem odborne rásť,
vzdelávať sa a získavať nové informácie v prospech miestnej
územnej samosprávy. ZMOS je tiež priestorom na to, aby k nám
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„V ľuďoch. Obyvatelia si spomedzi
seba volia zástupcov, teda volené orgány samosprávy a je v ich záujme,
aby samosprávu spravovali nielen tí,
ktorí vo voľbách získali najviac hlasov,
ale rozhľadení ľudia, ktorí disponujú
dostatkom informácií pre čo najlepšie
rozhodnutia. ZMOS je v rámci Európy
aj sveta najväčšia strešná organizácia
samospráv, keďže naším členom je
takmer 96 % samospráv na Slovensku,
čo je vskutku unikát,“ dodal M. Kaliňák.
Ambíciou ZMOS-u po budúcoročných parlamentných voľbách zostáva presadzovať požiadavky,
ktorými sa posilní postavenie miestnej územnej samosprávy
a ďalšia modernizácia verejnej správy.

Ako ZMOS pomáha samosprávam?
Príklady z praxe uvádza Michal Kaliňák
● presadzovali sme, aby sa zvýšil výnos dane z príjmu fyzickych osôb, ktoré samosprávy dostávajú vo výške 70 % celkového výnosu
● úspešne sme lobovali za zmeny v procesoch verejného obstarávania, ktoré znížili byrokraciu, urýchlili procesy obstarávaní a naďalej garantujú ich transparentnosť
● podarilo sa nám naštartovať zmeny v rámci Slovenského
pozemkového fondu, lebo čím skôr budú vysporiadané
problematické pozemky, o to ľahšie môžu samosprávy riešiť problémy s týmito plochami pod cestami, školami, sociálnymi budovami a podobne
● pravidelne, stále v inom regióne, organizuje ZMOS podujatia, ktoré zvyšujú odborné znalosti starostov, primátorov,
poslancov aj zamestnancov samospráv
● darí sa nám postupne presadzovať zmeny na zníženie byrokracie pri čerpaní eurofondov a aktivity podporujúce šírenie internetu, vrátane voľných wifi – zón.

Dnes predstavujeme poslanca Miestneho zastupiteľstva Romana Frnča
„Nie je mi cudzí nesúhlas ľudí“
Pán poslanec, v poslaneckom
zbore ste novým členom. Je teda
namieste, aby ste sa trochu predstavili. Kde ste sa narodili, čo ste
študovali, čomu konkrétne sa teraz venujete, ktorej oblasti.
Narodil som sa v Košiciach a na
Jazere som žil rok. Potom sme sa
odsťahovali na Sídlisko Ťahanovce,
neskôr do Košických Oľšan. Pred
siedmimi rokmi som sa vrátil späť
na naše sídlisko. Vyštudoval som
matematické gymnázium na Alejovej ulici a Právnickú fakultu UPJŠ. Profesionálne sa venujem advokácii, a to obchodnému, trestnému, občianskemu či rodinnému
právu.
Ste poslancom v našej mestskej časti. S funkciou automaticky prichádza riziko, že všetkým ľuďom sa nedá vyhovieť, a niektorí budú kritizovať, poukazovať na neschopnosť samosprávy,
vrátane poslancov. Rátali ste s tým, keď ste sa rozhodli kandidovať?
Politike sa venujem už približne 10 rokov. Roky som ako aktivista blogoval, bol som členom politickej strany či mládežníckej politickej organizácie, pravidelne som sa zúčastňoval na protestoch,
podával som viaceré podnety či petície. Nebolo mi teda cudzie, že
pri verejnom prezentovaní mojich názorov ľudia so mnou nesúhlasili. Je to prirodzené a podľa môjho názoru aj prospešné – demokracia rovná sa diskusia. I keď často náročná.
Funkcia predsedu legislatívno - právnej komisie v jazerskom
miestnom zastupiteľstve súvisí s vašou profesiou. Ako sa podľa
vás dá upravovať legislatíva v prospech obyvateľov? Máte konkrétne návrhy?
Prednedávnom napríklad naša mestská časť zakotvila, že každý
obyvateľ sa má právo zúčastňovať na zasadnutiach komisií a nesmie
mu v tom byť bránené. Išlo práve o môj poslanecký návrh. V budúcnosti by som sa chcel pozrieť na rokovací poriadok zastupiteľstiev
a zakotviť v ňom garantované právo občanov vystúpiť na zastupiteľstve.
Ako poslanec ste i členom finančnej komisie, ktorá je pre rozvoj sídliska dôležitá. Na čo podľa vás nikdy nie je dosť peňazí
a čo by ste určite chceli zmeniť?
Osobne ma najviac trápi nevyužitý potenciál rekreačnej časti,
neporiadok a stav chodníkov (tie sú ale v kompetencii mesta) či zanedbaných častí sídliska. Svojím hlasom som podporil tohtoročný
rozpočet aj preto, že ráta s vypracovaním štúdie, ktorá by sa zaoberala renováciou rekreačnej časti. Bol by som rád, ak by sa sídlisko neustále zlepšovalo z hľadiska čistoty a celkovej modernizácie.
Pri investičných činnostiach by sme však určite nemali zabúdať ani
na otázky životného prostredia.
Akú osobnú aktivitu ste si predsavzali počas vášho mandátu
poslanca na našom sídlisku „dotiahnuť do konca?“
Úlohou poslanca je buď podporovať projekty, s ktorými príde

starosta, prípadne ich konštruktívne kritizovať, pričom pokiaľ ide
o nejaké vlastné projekty poslancov, tak s tými sa buď starosta stotožní alebo nie. Poslanec nie je teda realizátorom projektov, napĺňa
skôr úlohu mocenskej protiváhy starostu - kontroluje to, s čím starosta príde, a to tak, že svojimi hlasovaniami a vyjadreniami starostu
podporí alebo nepodporí. Značná časť toho, čo som mal vo volebnom programe, sa kryje aj s víziou, ktorú napĺňa starostka spoločne
s úradom.
Skôr ste zameraný humánnym smerom. Napriek tomu sú
vám blízke aj fyzické činnosti a pomoc pri organizovaní podujatí a aktivít v prospech obyvateľov sídliska? Aké?
Zorganizoval som stretnutie obyvateľov k výsadbe stromov
na Jazere, v minulosti som sa zúčastnil na sídliskovej brigáde či
na predaji charitatívneho punču.
Spomenuli sme fyzickú činnosť pre iných. Ste remeselne šikovný aj pre seba? Viete si doma niečo opraviť, zmontovať?
Nie som domáci kutil, teda doma neopravujem ani nezmontovávam nič.
Máte rodinu?
Mám mamu, otca, brata, ale asi myslíte manželku a deti, tak tých
nemám.
Ste slobodný. Ako trávite voľný čas? Prezraďte niektoré koníčky. Je medzi nimi aj niečo špecifické?
Mojou najväčšou vášňou je šport. Momentálne sa venujem najmä posilňovaniu a latinskoamerickým tancom – salsa, bachata, kizomba.
Čím si vás tieto tance získali?
Mám rád tanec, latino hudbu a komunitu tanečníkov, ktorá je
v Košiciach. Výhodou latino tancov je, že si ich viete zatancovať
s hocikým, kto ich vie tancovať, nepotrebujete teda svoju stálu tanečnú partnerku. Tieto tance sa tancujú prakticky vo všetkých veľkých mestách po celom svete. Viete tak spoznať nových ľudí.
Patrí k vašim záľubám kultúra? Kino, divadlo, koncerty,
knihy...
Áno, patrí. Každý rok navštívim Artfilm festival a tiež pozerávam
filmy, seriály, dokumenty na Youtube či Netflixe. Rád tiež zájdem
na koncert dobrej kapely.
Aký máte vzťah ku gastronómii? Viete byť doma kuchárom
v zástere alebo ste skôr typ donáškový či reštauračný?
Ku gastronómii som mal dlhé roky zakorenený odpor, pokiaľ som
ja mal byť tým, kto pripravuje nejaké jedlá. Život to však chcel inak.
Snažil som sa schudnúť, a preto som začal riešiť jedálniček a pripravovať si vlastné jedlá – proteínové pizze, koláče. Teraz ma to veľmi
baví.
Ako ste strávili leto? Oddýchli ste si podľa vašich predstáv,
takže sa môžete s elánom pustiť do poslaneckej práce?
Bol som na dovolenke v Chorvátsku, turistikoval som, pracoval,
cvičil. Nemal som nejaké osobitné predstavy o tom, ako mám leto
stráviť, ale v zásade som s ním spokojný. Celkovo sa snažím nemať
príliš konkretizované predstavy o tom, čo v živote bude – bude to aj
tak ináč, ako si to naplánujeme, ale celkovo to bude nakoniec fajn.
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Školstvo
Riaditeľ Obchodnej akadémie na Polárnej ulici Mgr. Michal Potoma vie,
kde by mohli byť pramene „živej vody“
Dobré vzťahy medzi pedagógom a študentom, využitie priestorov a duálne vzdelávanie

Kedysi bola na Polárnej ulici základná
škola. V rámci rozširovania siete stredných
škôl v týchto priestoroch vznikla pred viac
ako 20 rokmi Obchodná akadémia – Polárka. Postupom času, najmä posledné roky,
počty študentov dosť poklesli. Pre Košický samosprávny kraj to bol impulz urobiť
rázne kroky a najprv Polárku presťahovať
do voľných učební na Watsonovej ulici,
a potom sa uvidí. Nie je predsa možné,
aby iné školy na ňu doplácali, kým ona by
ďalej fungovala vo veľkých priestoroch
s malým počtom žiakov. V tomto školskom
roku, ktorý predsa len začal v pôvodných
priestoroch, má škola 157 študentov.
O tom, čo a ako ďalej, sa rozprávame s Mgr. Michalom Potomom, ktorý sa
v júli ako víťaz výberového konania posadil
na riaditeľskú stoličku.
„Počet žiakov, ktorí do nej od septembra
nastúpili alebo v štúdiu pokračujú, nie je veľa.
S tým súhlasím. Som však rád, že poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja,
aj na návrh jazerskej starostky, za čo jej patrí
veľká vďaka, bod o našom ďalšom osude
stiahli z rokovania. Zatiaľ sa teda nekoná ani
sťahovanie, ani naše zrušenie.“
Dostali ste teda ako škola druhú šancu ukázať, že urobíte všetko preto, aby
ste potvrdili opodstatnenosť fungovania
obchodnej akadémie na tomto sídlisku.
Nad jazerom sú tri stredné školy, z toho
dve súkromné a jedine vy ste „štátnou.“

O to, aby sme ostali, bojovali učitelia, žiaci aj rodičia. Nie štrajkovaním na rokovaní
poslancov KSK, len osobnou prítomnosťou
a heslami sme sa snažili svetu ukázať, že si
trúfame udržať školu pri živote a dôstojnej
príprave mladých na život.
Nájsť odvahu a zabojovať, to si žiada
mať premyslený plán, ako to dosiahnuť. Mali ste ho aj vy osobne, keď ste sa
po odchode bývalého riaditeľa na jeho
vlastnú žiadosť prihlásili do výberového
konania?
Som človek impulzívny, ktorý, ak je to
potrebné, vie sa pustiť aj do boja s neistým
výsledkom. Projekt mojich plánov som pripravoval možno týždeň pred termínom
uzávierky prihlášok. A odovzdal ho doslova
päť minút pred dvanástou. Plusom je to, že
v škole pôsobím nejaký ten rok, a tak poznám prostredie, kolegov, zameranie, predmety, študentov, jednoducho všetko, čo
k takémuto zariadeniu patrí. Priznávam tiež,
že sa výziev nebojím, Takou bolo napríklad
i to, že som sa okrem geografie, čo bol môj
predmet vyučovania, stal aj triednym učiteľom. Prvý a dúfam, že aj poslednýkrát.
Prečo...?
Študentov mám rád a v rámci geografie
som sa nesnažil „vtĺkať“ im do hlavy teóriu,
to nie je môj spôsob vyučovania, ktorý si
priniesli zo základných škôl. Tam sa učí hlavne z kníh. Ja učebnice takmer nepoužívam.
Dosť som im rozprával z osobných poznatkov a skúseností počas putovania Slovenskom. Chodili sme aj na poznávacie výlety,
kedy si museli všímať všetko, čo videli okolo seba. Od cestovania vlakom cez čistotu
a správanie ľudí po zhodnotenia ubytovania, reštaurácie, sociálnych zariadení. Toto
všetko patrí predsa k jednému zo študijných
odborov školy – k manažmentu regionálneho cestovného ruchu. Decká, myslím mojich
vlaňajších štvrtákov, boli väčšinou super.
Do chvíle, kým nemali písomné maturitné
skúšky. Dali mi vtedy zabrať, lebo váhali či
prísť alebo neprísť. Musel som ich jablkovou

štrúdľou a ovocnou bublaninou „podplatiť,“
aby sadli do lavíc. Hoci to s nimi bolo občas
aj tak, aj onak, mali sme sa radi. A vďaka nim
som sa naučil piecť koláče...
To vážne?
Vážne, i keď teraz sa nad tým už pousmejem, pretože, keď prevzali maturitné vysvedčenia, sú aj na fotke, opäť to boli úžasní mladí ľudia, ktorí mi budú chýbať. Dobrý vzťah
medzi učiteľom a študentom je to, čo bolo
a je mojou filozofiou. Zazerať na seba to nie.
Ja chcem, aby sme sa aj po skončení školy,
keď sa v meste uvidíme, pozdravili a zvítali
aspoň ako známi, ak nie ako priatelia.
Škola, to by mal byť úľ plný „včeličiek“.
Polárka by mala v budúcnosti predstavovať ponuku viacerých študijných odborov a v nich dostatočný počet žiakov.
Akú taktiku ste sa rozhodli ako riaditeľ
zvoliť, aby to tak bolo. Kde chcete nájsť
„živú vodu“?
Určite som naďalej ochotný obchádzať
a udržiavať dobré kontakty so základnými
školami a predstavovať im našu obchodnú akadémiu, študijné odbory, aj možnosti, kam by po jej skončení mohli ísť školáci
ďalej študovať alebo sa zamestnať. To bude
pre mňa záväzok, že im treba vytvoriť k štúdiu adekvátne podmienky. Ak by som ako
riaditeľ mal v budúcnosti školu „potopiť,“ určite to urobím so cťou, ale kým je ešte šanca
na záchranu, musím ju všemožne využiť.
Ako?
Našou prioritou bude naplno zaviesť
duálne vzdelávanie a nájsť firmy, ktoré
ponúknu študentom možnosti praxe. Zameriame sa na lepšie využívanie priestorov. Do prenájmu na každé popoludnie
ponúkame súborom na nácviky a športovcom na tréningy školskú telocvičňu. V pondelok od 15:30 do 17:30 hod,
v utorok od 16:30 do 18:30 hod, v stredu od 15:30 do 20:00 hod, vo štvrtok
od 16:30 do 19:00 hod a v piatok od 15:30
do 20:00 hod. Chceme urobiť poriadok
v inventári a poopravovať to, čo je zničené. Rozširujeme tiež kapacity poskytovania obedov. Cena jedného obeda je
2,54 eura. Na sídlisku je dosť ľudí, hlavne
seniorov, ktorí by to mali k nám bližšie,
veď škola stojí prakticky v strede Jazera.
Viac plánujeme na zmysluplné aktivity
využívať aj obrovský dvor A chceme ísť
i do logistiky, ale to bude dlhší boj o súhlas na ďalší učebný odbor. Zvládnuť by
sme toto všetko mohli, kapacity v učiteľoch, aj vo vybavení školy, sú dobré.
Pán riaditeľ, takže, už sa len rozbehnúť...
Prajeme, nech sa predstavy a plány podarí
naplniť a nech je Obchodná akadémia Polárka ešte dlhé roky súčasťou nášho sídliska.
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Svet ticha dokázala rodina zmeniť na svet krásy a radosti
Narodenie dieťaťa je v rodine obrovská udalosť. Všetci z blízkeho
okolia sa tešia na jeho príchod a spolu s rodičmi mu želajú len to
najlepšie, najkrajšie, najzdravšie. Nie vždy sa však priania v tomto
duchu aj vyplnia...
Skríning potvrdil, čo nikto nechce počuť...
„To, že Nelka má problémy so sluchom, zistili ešte v nemocnici
po jej narodení. Neprešla totiž skríningom novorodenca, ktorým
prechádza každé bábätko. Vyšetrenia sa zopakovali a tretie potvrdilo ťažkú poruchu sluchu,“ rozhovorila sa mama Lucia Poštrková, čo sa od lekárov dozvedeli pri prvorodenej dcérke.
Čo to pre nich znamená, ako postupovať, či je nádej na zmenu k lepšiemu, to boli otázky, ktoré ich od prvého momentu
nepriaznivého zistenia začali prenasledovať. „Lekári nám priamu
odpoveď nevedeli dať, a tak sme sadli k počítaču a na internete hľadali, čo sa dá robiť, ako dcérke pomôcť,“ pokračoval v rozprávaní
otec Lukáš. „V tom čase sa organizovala registrácia do programu
Mobilný pedagóg, ktorý Nadácia Pontis vyhlásila vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Dozvedeli sme sa to vďaka
stránke Nepočujúce dieťa.sk“
Napísali im a veľmi skoro dostali odpoveď, že ich zaradili
do programu pomoci. Išli teda do Popradu, kde im veľmi pomohli. „Vysvetlili, poradili, usmernili nás, čo a ako robiť, za kým ísť.“
Okrem toho rodičia začali riešiť načúvacie aparáty, aby našli taký,
ktorý bude Nelke najviac vyhovovať. Chodila k nim aj mobilná
asistentka - surdopédka z Centra včasnej intervencie (CVI) z Prešova, ktorá pomocou hračiek zisťovala, čo malú dokáže upútať,
na čo vie reagovať, učila ich posunkový jazyk a aj z toho potom
vyvodzovala ďalší postup pomoci. Nelka mala desať mesiacov,
keď vedela sama sedieť, čo bolo veľmi dobré, pretože už mohla
byť akousi „parťáčkou“ asistentky, aj rodičov. Vnímala, čo sa deje,
a tak sa dali do cvičení postupne zapojiť zvukové hračky. Dokonca, čo bolo na jej vek neobvyklé, reagovala aj na posunkovú reč.
Síce ešte len na takú v úplných začiatkoch, ale vedela naznačiť,
ak chcela jesť, spať či ukázať, kde je kniha.
Rodičia tiež hľadali informácie o možnostiach učenia posunkového jazyka tu, v Košiciach. Spolu absolvovali tri kurzy. Potrebovali sa zdokonaliť, aby vedeli učiť aj Nelku, ktorá to bude
v živote potrebovať napriek tomu, že bude hovoriť. Keď totiž dá
dole „ušká“, teda načúvacie zariadenie, stále ostáva nepočujúcou a komunikovať treba denne.
Hovorí sa, že niekto je dieťaťom Šťasteny, kým iného obchádza. V prípade mladej rodinky určite platilo a platí to prvé, pretože napriek poruche sluchu sa ich Slniečko postupne naučilo
plynulo rozprávať. A to sa nie u každého podarí. Ako dvojročná vedela povedať minimálne dvadsať slovíčok. „Boli sme a sme
tomu radi. Poznám totiž rodinu, kde mali dieťa v Nelkinom veku, no
zdravý chlapček nevedel povedať toľko slov, čo naša s načúvacím
prístrojom.

a možno i zvedavosť. Musím ale povedať, že aj Natálka už po sestre
chytá posunkovú reč. Tiež ešte len tak detsky, ale som zvedavá, ako
na ne zareaguje okolie, keď pôjdeme po ulici a ony si začnú rukami
ukazovať, čo si chcú povedať. Len potom sa budú ľudia čudovať...“
žartuje mama Lucia. „Ale nie, všetko je v poriadku. Nelkin hendikep neberieme ako hendikep. Vieme, že všetko zvládneme. Naša
„kočka“ je jednoducho „kočka, ktorá vďaka načúvaciemu prístroju
počuje, celkom dobre už pozná posunkovú reč a vie čítať aj z pier,
čo jej v živote prinesie len pozitíva. Ktohovie, či to raz nevyužije aj
pri pomoci iným.“
Možno pôjde po vzore rodičov...
Prečo až také smelé plány? Lucia a Lukáš Poštrkovi založili
pred dvoma rokmi neziskovú organizáciu Aj ty môžeš rozumieť.
Pôsobí v našej mestskej časti. V prvom štvrťroku viedli kurz posunkovej reči. Prihlásiť sa doň mohol každý, kto mal záujem.
Aj ten, kto nemal žiadny hendikep. Urobili to aj preto, lebo niektorí rodičia z im neznámeho dôvodu nechcú, aby sa ich deti
naučili posunkovú reč. Chcú tiež byť akýmsi majákom pomoci
pre tých, ktorých život postaví pred podobnú situáciu akú prežívali pred štyrmi rokmi a nevedeli, čo robiť, kam sa obrátiť, kde
hľadať pomoc. „Rada, slová, ale hlavne konať čo najrýchlejšie, to
je veľmi dôležité. Lekári síce pomáhajú, ale nedávajú tak veľa informácií ako niektoré organizácie. Neraz je chyba aj na strane rodičov,
ktorí si nechcú pripustiť, že ich dieťa má problém so sluchom a riešia to neskoro. Nie ako my, od Nelkiných 10 mesiacov. Nebolo to
ľahké, ani pre iných to nebude prechádzka ružovou záhradou, ale
verte, všetko sa dá zvládnuť,“ presvedčená je mladá rodina s krásnymi slečnami Nelkou a Natálkou.

Prečo práve naša dcérka...?
Niet azda rodiča, ktorý si, ak má dieťa zdravotné problémy, položí túto otázku. Najmä, ak v rodine, ani tej širšej, nie je nikto nepočujúci. Oni sú však iní. To, čo im život priniesol, berú ako fakt, nie
tragédiu. Určite k tomu pomohol i Poprad a správni ľudia na správnom mieste, ktorí im ukázali, že aj s poruchou sluchu môže ich
dcérka takmer plnohodnotne žiť. Dokonca v rodine pred dvoma
rokmi pribudla druhá slečna – Natálka. To, že by sa niečo také
mohlo aj u nej zopakovať, neriešili. „Čo má prísť, aj tak príde...
Hlavybôl z nich máme, lebo obe sú viac ako živé striebra. Zrejme
ich nabíja slnečná energia, sú čiperné, a ideálne sa v huncútstvach
dopĺňajú,“ tvrdí otec. „Takže v tom je pre nás skúška trpezlivosti, nie
v Nelkinom sluchu.“
„A niekedy aj v okolí. Keď ideme po ulici a ja jej chcem niečo
ukázať alebo posunkovou rečou povedať, stalo sa, že sa okoloidúci
zastavili a pozerali sa na nás,“ doplnila mama. „Našťastie, nebolo to sprevádzané úškrnom či posmechom, skôr ako prekvapenie
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Sociálna oblasť
Seniorské rozlúčky s prvým polrokom činnosti
Guláš i chlieb s cibuľou
Leto, oddych, prázdniny, voľné chvíle, tie si dva mesiace užívali
školáci, rodiny, aj seniori z našich dvoch jazerských klubov.
Ešte skôr, ako školský zvonec ohlásil definitívny nástup prázdnin, členovia z Denného centra mali v príjemnom prostredí
pri jazerskej vode guláš párty. Čo viac si človek k pohode mohol

želať? Vraj len veľké lyžice, aby sa im ho čo najviac ušlo. A potom? Pri harmonike Štefana Ševčíka si do vôle zanôtili, tí tanca
chtiví sa i vyzvŕtali. Seniorské podujatie, na ktoré „nakukla“ aj
starostka, spolu s Denným centrom pripravila jazerská organizácia Jednoty dôchodcov, ktorej predsedníčkou sa po nedávnych
voľbách stala Margita Galajdová.

Seniori z Denného centra si pred dvojmesačnou
pauzou pripravili ešte jedno „stretko.“ Pôvodne ho chceli mať v reštaurácii na pláži, ale
dobre urobili, že to zmenili. Inak by ich
zastihla štvrtková apokalypsa, ktorá sa
koncom júna prehnala mestom a naším
sídliskom. Predseda klubu Ivan Hudec
zhodnotil na stretnutí podujatia, ktoré
si v prvom polroku zorganizovali alebo
na ktorých sa zúčastnili. Tí najusilovnejší
prevzali od neho a našej starostky diplomy za aktivity v kultúrnych a športových
podujatiach a pri reprezentácii klubu.
Zabávali sa na Juniálese
Klub kresťanských seniorov pod vedením predsedníčky Márie
Semanovej si pred letným oddychom zorganizoval v CHAOSE
Juniáles. Prišla naň viac ako stovka členov. Zabávali sa a tancovali pri hudobnej skupine DUO – Magda a Vlado, radosť spevom
priniesli i sestry Tamarka a Emka Doročákové, Majko Demčák,
a operná speváčka Agnes Hornyák.

Pochutnali si, aj si radili
Leto, to je obdobie, ku ktorému sa akosi automaticky viaže pobyt v prírode a opekačky či grilovačky. Pre stretnutie v lesoparku
a pri vôni dobrôt sa rozhodla i nezisková organizácia Aj ty môžeš
rozumieť, ktorá pôsobí v našej mestskej časti a pomáha prepájať
komunitu nepočujúcich so zdravými ľuďmi.
Rodiny, ktoré majú vo svojom kruhu človeka s problémom sluchu, či dokonca celkom nepočujúceho, môžu v nej získať informácie i rady, ako pomôcť človeku s týmto hendikepom zvládnuť kroky
na ceste k zlepšeniu a k začleneniu sa do spoločnosti. Na podujatie
prišli aj niektorí členovia Sociálno-zdravotnej komisie jazerského
miestneho zastupiteľstva.
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Nálada bola vynikajúca, a tak nečudo, že hoci aj dážď prišiel,
nikomu sa nechcelo odísť a pretrhnúť atmosféru predprázdninového stretnutia. Na Juniálese navštívila kresťanských seniorov
i starostka, jej zástupca, viacerí terajší a bývalí poslanci jazerského miestneho zastupiteľstva aj duchovný otec Peter Kentoš.

Kultúra
Jackson show 2019 s G mini Dance teamom

Na počesť jedného z najväčších umelcov všetkých čias Michaela
Jacksona zorganizoval tanečný klub G mini Dance team pred prázdninami veľkú koncoročnú akciu JACKSON DANCE SHOW. Klub záro-

veň oslávil piaty rok založenia občianskeho združenia. Show pripravoval od septembra minulého roku a bola vyvrcholením školského
roka.
Cieľom bolo ukázať rodičom a širšiemu okoliu, čo sa ich deti
za celý rok naučili. Choreografie sa trénovali a celý projekt sa pripravoval pod vedením trénerov Gabriely Vargaeštok, Mgr. Jany
Tancarovej, Jany Lenartovej, Kataríny Jenčíkovej, Martina Michalčíka. Program sa niesol v duchu svetovej hviezdy a jej najznámejších
klipov s pripravenými choreografiami na Jacksonovu majstrovskú
hudbu. Show bola vizuálnym, umeleckým a kultúrnym zážitkom
pre každého diváka a vystúpili v nej všetky vekové kategórie začiatočníkov i súťažných skupín. Záverečný potlesk divákov bol veľkým
poďakovaním lektorom i tanečníkom klubu, ktorí nechali v programe kus svojho JA. Vďaka patrí aj rodičom za ich obetavosť a spoluprácu. A, samozrejme, mestskej časti, ktorá bola hlavným podporovateľom podujatia a jazerská starostka aj divákom.

International Dance and Song Association
European Championship 2019
kolo pretancovali, je obrovský úspech. A to nie je všetko. Vďaka
tomu, aké neskutočné výkony podali, domov si priniesli viaceré
ocenenia udelené medzinárodnou porotou.
1. VICEMAJSTRI - NA HAWAI, v kategórii Theatredances – Stagedance (detská veková kategória 9-12 rokov)
1. VICEMAJSTRI - TRPASLÍCI V AKCII, v kategórii Streetdances StreetDance Mix (detská veková kategória 5-8 rokov)
2. VICEMAJSTRI - AFRO DANCE, v kategórii Open, (detská veková
kategória 9-12 rokov)
5. miesto - INDIA DANCE v kategórii Theatredances – Stagedance (juniorská veková kategória 13-17 rokov)

G mini Dance team sa v júni zúčastnil aj na veľkom podujatí
na Balatone v Maďarsku. Zišlo sa tam viac ako 3 500 tanečníkov
z Európy, takže už to, že sa tam košickí tanečníci cez slovenské

Ak vás klub zaujal a chcete sa stať jeho členom, bližšie informácie sa dozviete na telefónnom čísle 0907 975 319 alebo na web.
stránke www.gmini.sk,https://www.facebook.com/officialGmini/.
Gabriela Vargaeštok,
vedúca OZ, trénerka a choreografka

Na Košickom Kultúrnom lete i Jazerské mažoretky

Košické Kultúrne leto 2019, to boli podujatia venované obyvateľom mesta i jeho návštevníkov. K zaujímavým a vyhľadávaným patrili napríklad nedeľné stretnutia pri hudobnom altánku
v Mestskom parku. Prezentovala sa tam aj Hasičská dychová
hudba, ktorá si pripomína krásne jubileum – 145 rokov existencie. Prvá písomná zmienka sa o nej ako o Košickej požiarnickej
dychovke objavila v roku 1874. Odvtedy prešla niekoľkými etapami – i zánikmi a obnoveniami činnosti, aby si dnes pripomenula toto dôležité výročie, ale aj fakt, že je jedinou dychovkou
na Slovensku pri profesionálnej hasičskej jednotke. Umeleckým
vedúcim a dirigentom je Emil Fajta.

V programe vystúpili aj naše Jazerské mažoretky, o ktorých
chýr už dávno prekročil hranice Jazera či mesta.
Prečo práve ony? „Sú to úžasné a čiperné tanečnice, ktoré
sú napriek veku stále v pohybe, vedia priniesť radosť a zábavu
a nádherne spestrili koncert. Poznáme sa s nimi od roku 2016,
kedy naša dychovka, ktorá pôsobí v MČ Košice – Juh, bola hosťom vášho Dňa Jazerčanov. Je dobré, ak sa partnerstvo medzi
mestskými časťami udržiava. Aj takto, priateľskými vystúpeniami,“ zhodnotil účinkovanie našich „super dám“ manažér dychovky Jozef Lipták.
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Kultúra
Prímestský tábor Jazeráčik opäť spestril pázdniny

Pre štyridsaťpäť detí z nášho sídliska bol druhý prázdninový týždeň plný výziev a čarovných chvíľ. Stretli sa už v piatom ročníku prímestského tábora Jazeráčik, ktorý organizovala mestská časť v Kultúrnom stredisku Jazero. Prvý deň bol zoznamovací – trošku súťažili,
trošku tvorili – výsledkom bola táborová vlajka s odtlačkami ich rúk.
Rozdelili sa aj do tímov – a tak boli v tábore Happy pigs, Tigríčatá,
Rýchli bežci, Najlepšia partia a Surikaty. Ach, tá fantázia ….
Keďže témou týždenného pobytu bola voda a všetko, čo s ňou
súvisí, deti si v mobilnom planetáriu pozreli život v podmorskom
svete. Zoznamovali sa s vodným lyžovaním – vodní lyžiari z klubu
Trixen im o tomto športe prezradili viac ako dosť. Aby však leto
bolo pre nich naďalej najkrajším obdobím roka, zdravotníci zo Slovenského Červeného kríža im vysvetlili ako ostať fit a nezraniť sa
pri letnom šantení. Uprostred týždňa autobusom cestovali do Hanušoviec nad Topľou. Prezreli si jediné živé archeologické múzeum
v prírode na Slovensku - Archeopark Živá archeológia, ktorý dáva
možnosť vidieť, ale najmä zažiť, návrat do najstarších období ľudských dejín. Druhou zastávkou bol kaštieľ. „Navštívili“ Dessewffyovcov, niekdajších vlastníkov kaštieľa a prezreli si salóniky, v ktorých
žili. Obedovali v reštaurácii pod najdlhším železničným mostom
postaveným v oblúku.
Štvrtok sa deti pustili do výroby táborových náramkov. Sú na nich

ich mená, prezývky a symboly, ktoré im pripomenú nezabudnuteľný týždeň v Jazeráčiku. A potom ich už lektorka tanca, majsterka
sveta v hip hop tancoch duo a niekoľkonásobná majsterka Slovenska v hip hop z D.S. Studia Petra Krbaťová učila, ako sa „zvŕtať“
na parkete. Neskôr sa táborníci presunuli do Verejnej knižnice Jána
Bocatia, kde napriek prázdninám, listovali v knihách. Popoludní to
bolo už o ich talente - takmer tridsať detí sa predviedlo v Talent šou.
Niekto tancoval, spieval, hral na gitare či klavíri, iní ukázali niekoľko gymnastických cvičení, zostavu v taekwonde či rozprávali vtipy,
hádanky, kúzlili ... Všetky výkony pozorne sledovala porota, v ktorej bol huslista Samuel Salzer, spievajúci herec a režisér František
Balog a Tomáš Čekan z hasičsko - reperského dua "Čeky & Hrico".
Všestranný talent ukázala Melánia Kondášová, ktorá hrala na klavíri
vlastnú skladbu, tancovala aj spievala. Záver päťdňovej táborovej
púte bol tiež o dobrej nálade. Tú im na tvárach vyčarili netradičné
„olympijské“ disciplíny – napríklad museli triafať lietajúcimi taniermi do gymnastického kruhu. Absolútna bodka v programe bola tak
trošku v znamení vzdelávania - na miestnom úrade sa zoznámili
s kompetenciami úradu a prezreli si priestory, v ktorých úraduje
starostka.
Deti sa bavili celý týždeň a my im želáme, aby takéto pestré
a dobrodružné mali aj školské týždne.

Táborové pobyty s Loď kou nádeje
Pomoc rodičom v podobe letných táborov ponúklo počas
prázdnin vo Výmenníku Važecká i občianske združenie Loďka nádeje. V júli to boli napríklad tematicky ladené pobyty – Stratený
poklad pirátov a Malí výletníci.
V tábore Stratený poklad pirátov sa deti na týždeň stali pirátmi a pirátkami a päť dní hľadali stratený poklad. Nakoniec ho, samozrejme, našli. Vybrali sa aj na Zemplínsku Šíravu, kde sa kúpali
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v aquaparku. Mali tiež rôzne súťažné aktivity a hry. Detský bazén
bol aj na streche výmenníka, takže sa v horúcom počasí mohli príjemne ochladiť.
Druhý turnus tábora, to bol každý deň výlet. Do Galérie Dobrá
hračka v Tatranskej Lomnici, vláčikom na Alpínku, do Zoo v Spišskej Novej Vsi, na Košický hrad i do knižnice, kde boli pre deti pripravené zaujímavé aktivity zakončené prehliadkou centra mesta.

Študentky z Bukoveckej strávili týždeň v medzinárodnom tábore v Maďarsku

Osem dievčat zo Súkromnej strednej odbornej školy z Bukoveckej ulice, ich pedagogička Ing. Zuzana Kohútová i Ing. Ildikó
Szegedyová z miestneho úradu, ktorá bola vedúcou výpravy,
strávili týždeň v maďarskom medzinárodnom tábore mladých
v Bernecebaráti.
Aký tábor bol? Ako si naň spomínajú?
Tu sú úprimné výpovede šestice z nich.
Nelka: Tábor mi priniesol veľa pekných zážitkov i nové skúsenosti, čo sa týka tvorivosti. Spoznala som veľa úžasných ľudí a našla si
priateľov, s ktorými sa snáď, v tej istej zostave, ešte niekedy uvidím.
Tábor bol aj motiváciou učiť sa cudzie jazyky, v tomto prípade maďarský i anglický.
Tánička: Z tábora mám veľmi dobré pocity, bol to najkrajší týždeň v mojom doterajšom živote. Spoznala som fantastických ľudí.
Napriek tomu, že po maďarsky neviem, píšem si s viacerými. Prekladajú si moje riadky cez prekladač a odpisujú mi po slovensky.
A s niektorými si píšem po anglicky.
Livka: Ja nemám na tento tábor jediného krivého slova. Celý
bol úžasný. Skvelí ľudia na správnom mieste, spoznala som kopu
nových mladých a aj napriek jazykovej bariére sme si rozumeli, niekedy i bez slov. Ďakujem za príležitosť byť tam a keby to záviselo
odo mňa, tak sa do tábora hneď teraz vrátim.
Dianka: Podľa môjho názoru bol tábor veľmi užitočný. Naučili
sme sa rôzne veci, ktoré patria medzi základy, ktoré má človek ovládať. My, ako budúce učiteľky, tieto vykonané činnosti, ako napríklad origamy, môžeme využiť aj pri pedagogických činnostiach.
Užitočné a zábavné boli aj športové hry a aktivity. Osobne som si
priniesla veľa skúseností a pekné zážitky.

Bernadett: Moje možno trochu prvé obavy z tábora sa rozplynuli hneď po premiérovom stretnutí s príjemnými ľuďmi. Celý týždeň
bol plný zaujímavých aktivít a hier. Vytvárali sme kľúčenky z dreva,
vyšívali gobelín, vyrábali veci recyklovaním látok a papiera. Animátori boli priateľskí, plní pozitívnej energie, ktorú prenášali aj na nás.
Našla som si tam veľa nových kamarátov, z rôznych štátov. Tábor
som si nesmierne užila. Som vďačná Ing. Zuzane Kohútovej z našej školy i Ing. Ildikó Szegedyovej z miestneho úradu za vydarený
týždeň. Veľmi rada by som takýto pobyt absolvovala aj budúci rok.
Zuzka: Je ťažké si vybrať to naj z toľkých úžasných chvíľ a zážitkov. Od začiatku som sa veľmi tešila, hoci som mala i strach kvôli jazykovej bariére. No dorozumieť sme sa nakoniec dorozumeli vďaka
mojim úžasným spolužiačkam, lebo nám toho dosť preložili alebo
sme komunikovali rukami – nohami, občas aj angličtinou. Na ľudí,
ktorých som tam spoznala, nechcem a verím, že ani nezabudnem,
lebo boli úžasní. Počas tábora nebol žiadny problém, nikdy som
nemala „blbý“ pocit, vedúci sa o nám starali, ako najlepšie vedeli.
V každom výrobku, čo som si doniesla domov, sa skrýva plno zážitkov a spomienok a vždy, keď si dám náušnice či náramok, budem sa
aspoň na chvíľu cítiť, ako keby som tam ešte bola. Do táborov chodím od malička, takže mám s čím porovnať. V ničom ma nesklamal,
nič mi nechýbalo, akurát ku koncu už trošku rodina, ale inak by som
tam ešte ostala. Ďakujem, že som tam mohla ísť a užiť si to.
●●●
I tieto vyznania potvrdzujú, že všetko bolo super, krásny tábor,
úžasní ľudia, vynikajúci program pobytu, kopec zábavy a ani jazyková bariéra nebola problémom. Kamaráti ak chcú, vedia si porozumieť.
I v tom je sila priateľstva, ktoré je jednou z myšlienok tábora s medzinárodnou účasťou.

Aj JAYMO organizovalo denné i týždenné letné tábory
Heslo? Deň čo deň ti bude hej!
Aj Detské centrum Jaymo v OC Idea organizovalo týždenné
a denné táborové pobyty pre deti od 4 do 13 rokov, o program
ktorých sa starala trojica animátorov – Miška, Janka a Ľubo, študenti pedagogickej a zdravotníckej školy.
„V utorok, stredu, štvrtok a piatok máme okrem hier a súťaží aj
výlet. Raz do zoo, inokedy k jazeru či do detského areálu na Alejovej
ulici. Vymýšľame, čo by ich mohlo zaujať, rozveseliť. Každý deň deti

bodujeme a v piatok ich aktivitu i šikovnosť vyhodnotíme. Dostanú
darček i medailu,“ dozvedáme sa od táborovej vedúcej Alexandri Vojtechovej. „Organizovanie pobytov pre deti bola pomoc
rodičom, aj táborníkom, pretože sa tu mali s kým hrať, našli si
nových kamarátov, mali pri sebe niekoho, kto sa im venuje, či si
len vypočuje najnovšiu vec, ktorú práve „objavili.“ Veď poznáte
deti a ich „veľké tajomstvá...“
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Videli sme a zažili to, čo sa pravdepodobne nikdy nezopakuje, ale ani nezabudne
Portoriko je krajina s nádhernou prírodou a skromnými ľuďmi
Folklór. Kto ho miluje, toho ani nejaký ten rôčik navyše vo vekovej
štatistike nedonúti, aby sa ho vzdal. Byť na pódiu pred divákmi láka
aj členov folklórneho súboru Omladina pôsobiaceho v našom meste.
Rokmi existencie je jedným z najmladších slovenských kolektívov, no
určite si drží slovenské prvenstvo priemerným vekom účinkujúcich,
ktorý je okolo 55 rokov. Najmladšia tanečnica má 44 rokov, najstarší
tanečník 75 rokov. Súbor tvoria bývalí členovia košických folklórnych
súborov, ktorí materské scény už opustili, ale folklór nie, pretože láska
k spevu, tancu a hudbe a entuziazmus sú viac ako nejaké roky navyše.
Vystihuje to aj motto súboru: „Pokým tancuješ, žiješ, pokým žiješ,
tancuj...“
„Sme rady, že do Omladiny patríme aj my tri z Jazera - Ľubica Muchová, Jana Sepešiová, a ja, Jarmila Havrilová,“ predstavuje kamarátky a tanečné „partáčky“ pani Jarmila. V júli s ostatnými zo súboru
navštívili exotickú krajinu - Portoriko. Podľa wikipedie Portoriko
(po španielsky a po anglicky: Puerto Rico) znamená bohatý prístav.
Ostrov leží v Karibiku medzi Karibským morom a Severoatlantickým
oceánom a pri amerických prezidentských voľbách v roku 2012 sa
krajina v pridruženom referende vyslovila za plné členstvo v rámci
federácie Spojených štátov. Anglicky ale veľmi nevedia, dominantným jazykom je španielčina.

Obľúbené slovo je Mañana, maňana! To počká, to počká!
„A mañana často trvá dlhšie ako jeden deň. Portoriko je krajinou, kde je čas relatívny. Žijú jednoduchšie, skromnejšie, pokornejšie
ale podľa mňa radostnejšie. Neplašia sa, nenaháňajú. Keď povedia,
že prídu vtedy a vtedy, je jasné, že budú meškať. Pri hustej premávke sa
nikto nesnaží iné auto predbehnúť, ale trpezlivo čakajú a pomaličky sa
posúvajú. Čas je príležitosťou všetko si užívať, veď človeku nič neujde...“,
pridáva ďalšie postrehy pani Jarmila. Portorikánci sú bezprostrední,
vynikajú ochotou, vľúdnosťou a radosťou zo života. Takú spontánnosť treba obdivovať, aj ticho závidieť, prečo sa u nás vytráca
zo života... Počas pobytu členovia súboru často počuli od domácich
o hroznom hurikáne, ktorý pred dvoma rokmi zničil obydlia, hotely,
pláže a zobral životy viac ako 4- tisíc ľuďom. Doteraz sa prostredie
z tragédie nespamätalo, len pomaly sa obnovuje život i vegetácia.
Vlani, keď mali podobný festival ako bol teraz, pozvali účinkovať
13 súborov. Prišlo len päť, ostatní sa báli, aby ich niečo podobné
nezastihlo... „Niektoré dni počas festivalu boli náročné. Doobeda to
začalo sprievodom mestom všetkých folklórnych súborov. K tomu čakanie, prestoje i samotný podvečerný program, ktorý trval do polnoci,
aj dlhšie. Bolo to občas únavné, no stačil pohľad na vďačných divákov
a už sme s energiou a radosťou tancovali a spievali. “
More, strava, let na lane i koralový ostrov

Spomína podnikateľka, pani Jarmila
„Portoriko je úžasná zem, do ktorej sme s našou Omladinou medzi
temperamentných Portorikáncov priniesli folklór z viacerých východoslovenských obcí. Najmä chlapi s čapášmi, ostrohami či lyžičkovým vystúpením divákov fascinovali. U nás sú tance hlavne párové, s mnohými točkami a vrtením sukien, čo bolo pre nich niečo nepoznané, takže
o to viac obdivované. Pri jednom z výstupov hovoríme po španielsky
vetu: „A vy, staré baby, tu nezavadzajte, ice domu, dzeci počitajce...,“
čomu porozumeli, a so smiechom to prijali.“ I keď na potlesk počas tancov netreba čakať. Ovácie prídu až po skončení vystúpenia,“ odvíja niť
spomienok pani Jarmila. Pri porovnávaní tancov ich je iný ako náš,
slovenský. Skôr sa pohybujú len zo strany na stranu, robia menej
pohybov, viac dupkajú a tancujú hlavne muži, kým ženy pripomínajú „krovie.“ Zato kroje tanečníc sú nádherné, pestrofarebné, až oči
ťahajú. I samotná hudba je iná, bubnami a rumba guľami robia väčší
rachot.
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Popri náročných vystúpeniach si Košičania našli čas aj na oddych
a more. Pláž mali pred apartmánovými domčekmi, a tak skúsili silu
slnka i mora, ktoré bolo tyrkysovo sfarbené, teplé a priezračne čisté.
„So stravou to bolo slabšie. V rámci festivalu sme mali prevažne jedlá,
kde základ tvorila ryža, fazuľa a mäso. Chýbala tiež pitná voda a zelenina. No počas výletov po ostrove sme si dopriali aj ich miestne jedlá
z banánov, či rôzne „dary“ mora.“ Pani Jarmilu zaujal aj štýl obsluhy
čašníkov. V jednej ruke niesli veľkú tácku s jedlom a v druhej skladací
stolček. Keď prišli k stolu hosťa, rozložili si pomocný stolček, položili
naň tácku s jedlom, z nej postupne servírovali jedlá. Absolvovali aj
oficiálne návštevy, kde ich privítali starostovia navštívených miest,
aj guvernérka Portorika. Každý súbor doniesol za svoju krajinu dar,
medzi ich darmi boli hlavne krojované bábiky.
Počas pobytu mali priestor aj na výlety. Jeden z nezabudnuteľných bol do zábavného parku Zipline Toroverde. Pani Jarmila tam
spolu s ďalšími odvážlivcami vyskúšala „let na lane“ ponad údolie
vo výške 350 m s rýchlosťou 110 km/h. Bol to silný adrenalínový
zážitok. ,,Ďalším fascinujúcim bola návšteva nádherných vodopádov
Gozalandia, kde sme sa mali možnosť kúpať, skákať z priľahlých skál,
obdivovať silu padajúceho vodopádu či plávať k podvodnej jaskyni.
Obdivovala som krivo rastúce palmy. K skvelým dobrodružstvám patril
aj poldenný výlet loďkou na maličký neobývaný koralový ostrov Mata
la Gata s kapacitou najviac 200 turistov. Dostali sme veľké chladničky,
v ktorých sme si zobrali jedlo a nápoje. Na ostrove bola krásna nedotknutá panenská príroda, kde sa so šnorchlami dal skúmať podmorský
svet a koraly. Priestor určený na plávanie bol obohnaný pletivom. Žraloky tam vraj nezvyknú byť, ale človek nikdy nevie... Zaujímavých momentov na porovnávanie a zamyslenie bolo dosť a dosť...“
Portoriko je fascinujúce. No príchod sa pre všetkých nezačal
najlepšie. V New Yorku kým sa s kuframi premiestnili a vystáli rad

u imigračných úradníkoch, ktorí mali neskutočne veľa času – zjavne
to majú v popise práce, do lietadla sa dostala len polovica súboru.
Druhá ostala na letisku. A trampoty pokračovali. Posledná skupinka
nastúpila na palubu tretieho lietadla až na druhý deň a o 6 hodín
neskôr ako druhá... „Do Portorika sme teda leteli v troch etapách. Ale,
aj to sme zvládli. Keď sme sa konečne zvítali, naši, čo prišli oveľa skôr
pred nami, nás čakali s mojitom, narezanými melónmi a šťastnými objatiami...“, ukončila svoje rozprávanie pani Jarmila.
A čo prežila pani Ľubica, učiteľka
v Súkromnej základnej škole na Dneperskej ulici?

covali a hrali aj pri našom karibskom bydlisku. K zábave sa čoskoro
pripojili hudobníci a tanečníci z Ameriky a Moravy. Družba medzi folkloristami funguje aj ďaleko za morom...
Čo mi táto cesta dala? V plnej hĺbke som si uvedomila, aké krásne
miesta na našej zemeguli sú, aké šťastie mám, že mi nohy dobre fungujú, že aj zdravie mi slúži a môžem v mojom veku navštíviť exotickú
krajinu. Užili sme si more, prírodu, príjemných Portoričanov aj krásne
výlety. Najväčším poznaním po každej zahraničnej ceste s Omladinou
pre mňa je: som šťastná, že sa môžem vrátiť domov, k našim štyrom
ročným obdobiam, k našim krásnym ihličnatým a zmiešaným lesom,
aj k starostiam, ktoré nás doma po takejto dlhej ceste čakajú....
Do tretice spomína grafička, pani Jana

„V podstate to, čo Jarka, k čomu pridávam môj pohľad. Patrila som,
našťastie, do skupiny, ktorej sa podarilo v New Yorku dostať letenku načas. V San Juane čakal školský autobus s dvoma mladými študentkami
angličtiny na veľkú skupinu zo Slovenska. Keďže veľkú skupinu nevideli
vystupovať, transparent „Vitajte, priatelia“, ani nevytasili. Bola hlboká
noc a my sme začali premýšľať, čo urobíme, ak po nás nikto nepríde.
Odrazu sme zbadali dievčatá v tričkách, na ktorých mali nakreslené
slovenské vlajky. Hurááá, našli sme sa... Zvítali sme sa ako starí známi
a cestou do letoviska, v ktorom sme bývali, sme sa o ich krajine a živote dozvedeli veľa zaujímavostí. Starali sa o nás príkladne, dali nám
ako na dlani všetko, čo mohli: krásnu krajinu plnú nádhernej kveteny,
paliem, rastlín od výmyslu sveta, skromné jedlo, ktoré však bolo uvarené s nesmiernou láskou, jednoduché ubytovanie v apartmánových
domčekoch, ale v náručí palmového lesa a parku ústiaceho rovno
do mora a spojeného nádhernou plážou. Ohúrila nás klíma, ovzdušie
presýtené nečakaným tropickým dažďom a slanou morskou vodou.
Bolo horúco, žaby presilno kvákali, cikády vyhrávali svoje melódie,
bola to spleť vôní, zvukov, pocitov z neznáma. Cítili sme sa ako Alenky
v ríši divov...
Z nádhery prírody sme čerpali energiu, pretože sme jej potrebovali
veľa, na vystúpenia, ktoré sa konali v rôznych mestečkách na pobreží
Karibiku či vo vnútrozemí. Dosť energie sme potrebovali aj na sprievody a nočné čakanie, kým všetky súbory neabsolvujú svoje vystúpenie
v spoločnom programe. Na festivale boli súbory z Ameriky, Mexika,
Panamy, Venezuely, Moravy, Bulharska, Kostariky, Turecka, Portorika
a my. Popri náročnosti, zrejme sme dobre dobíjali „baterky“, sme tan-

„Portoriko je úžasná krajina a úžasní boli ľudia. Milí, usmiati a veľmi
komunikatívni. Na ulici sa nám prihovárali počas sprievodu na festivale, po vystúpení, ale aj keď sme boli už v civile. Spontánne rozprávali
o sebe a ich živote a chceli počuť, či sa nám u nich páči. Všetci sa s nami
fotili. Stretli sme veľa ľudí, ktorí mali predkov pochádzajúcich zo Slovenska. Ich pra- pra-rodičia odišli zo Slovenska za prácou do Ameriky.
A teraz ich potomkovia chodia dovolenkovať alebo aj žiť do slnečného
a pomalého Portorika. Pomalé je ale len dovtedy, kým v nejakom klube
alebo bare neožije malá domáca kapela. Ľudia s ňou spievajú a tancujú chytľavé rytmy.
Absolvovali sme množstvo vystúpení na rôznych miestach ostrova. Stretnutia s domácimi boli milé, sprevádzané úprimným záujmom
o našu krajinu. Nenechali nás na pochybách, že sme u nich vítaní, a že
sú radi našej návšteve. Videli sme pevnosť v San Juan, ochutnali mavi,
čo je indiánske pivo, nápoj pôvodného obyvateľstva, jedli sme vyprážané bravčové kože. Upútala nás 5-tisíc tonová a z 2 600 dielov zložená
socha Kolumba, ktorý Portoriko objavil pri svojej druhej plavbe. Kvôli
nestabilite podložia je však neprístupná. Obdivovali sme obrí teleskop
s priemerom 300 metrov.
Druhá úžasná vec je Karibské more. Bolo teplučké, pokojné, čisté,
nie veľmi slané, proste super. Plávali sme v ňom ráno o šiestej, v noci
o druhej, keď sme prišli z vystúpenia, niekedy aj cez obed, teda vždy,
keď bola možnosť. Ubytovaní sme boli totiž blízko pláže. Bola to odmena za nekonečne dlhé festivalové programy...
Portoriko je krajina s nádhernou prírodou a skromnými ľuďmi,
zhodli sa na záver spomínania tri dámy z Jazera. Čo tak sa tam vybrať a doniesť si rovnaké zážitky?
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Šport
Deň vodných športov 2019
V júni, ako aj po tri roky predtým, vyplávali na hladinu nášho
jazera kajaky, kanoe, paddleboardy. Boli súčasťou už pravidelného Dňa vodných športov 2019 - Water sports open day 2019.
Jeho cieľom bolo predstaviť verejnosti, hlavne mládeži a študentom, rôzne druhy vodných športov, ktorým sa v čase voľna
môže mlaď venovať.

Technická univerzita Košice a Akademik Technická univerzita
pridali aj TUKEMAN, čo boli viaceré súťažné disciplíny, do ktorých
sa diváci mohli zapojiť. Čakali ich skok do diaľky z miesta, paddleboard (SUP), kajak - jednoduchý okruh na jazere, orientačný
beh – 1 km okruh v areáli, mŕtvy ťah - dvíhanie činky, softbal –
odpal plastovej loptičky zo stojanu, futbal - kop loptou na cieľ.

Na volejbalovom turnaji veteránov pod sieťou Žiguli, Avia, Wartburg i Trabant
Na Jazere v lesoparku OZ SK Šport pre verejnosť Košice a Komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu nášho miestneho
zastupiteľstva pod záštitou starostky zorganizovali prvý ročník
volejbalového turnaja MIX veteránov. Počas zápasov panovala
pod sieťou výborná nálada, ktorá sa odrazila aj v názvoch súťa-

žiacich tímov. Volali sa Trabant, Žiguli, Avia, Wartburg. Vraj prečo nie, keď s humorom a priateľmi ide život ľahšie... Nehrajúcou
"kapitánkou" všetkých bola poslankyňa Lucia Kleinová.
Prvé miesto získalo družstvo Žiguli, druhé Avia, tretie Wartburg a štvrté Trabant.

Triatlonisti plávali, bicyklovali i behali o čo najlepší čas
Triatlon pozostáva z troch disciplín – plávania, bicyklovania
a behu – pričom dĺžka závisí od veku a kategórie súťažiacich. To
platilo aj na 5. ročníku Cassovia aquatlonu, teda Slovenského
pohára v aquatlone, tretieho ročníka pretekov Cassovia detský
triatlon, Slovenského pohára v triatlone i Slovenského pohára
M – SR v mix štafetách, ktoré boli pri a na vode jazera.
Len z Košíc, z Triatlonového klubu, ktorý bol organizátorom
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podujatia, súťažilo takmer tridsať športovcov. Spolu však zápolila viac ako stovka triatlonistov z klubov od východu po západ republiky. Na podujatí bol prezident Slovenskej triatlonovej únie
Jozef Jurášek i ďalší hostia. Nechýbala ani divácka kulisa.
Tvorili ju okrem rodičov a trénerov i Jazerčania, ktorí si prišli
užiť slniečka a popri tom pridali úprimné povzbudzovanie pretekárov.

Šport
Olympiádou športovali aj upevňovali vzťahy
Žiaci zo Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici zažili
pred rozdávaním koncoročných vysvedčení zaujímavú olympiádu.
Niektorí na školský dvor vybehli sami, iných prišli aktívne povzbudiť
dospelí – rodičia, najmä pri loptových hrách. „Snažili sme sa prítomnosťou rodiča o športovanie, aj o prehĺbenie a možno aj zlepšenie
vzťahov v rodine,“ priblížila myšlienku po prvýkrát takto zorganizovaného popoludnia riaditeľka školy Mgr. Zdenka Figurová.
Hoci v škole, no tentokrát nešlo o vedomosti, ale o pohyb, šikovnosť a zábavu. Veď hodiť gumákom na cieľ či balónom plným vody
triafať na určené miesto – bolo niekedy nad sily detí, zato smiechu
nebolo konca.... Body sa počítali aj na turnaji vo vybíjanej i volejbale, a dali sa vymeniť za školskú menu tzv. „urbanky“, čo zase bola
šanca na „kúpu“ sladkostí. Podujatie podporila aj naša mestská časť.

Jazerný maratón má stálych priaznivcov
Viac ako 80 bežcov sa zapojilo do XII. ročníka Jazerného maratónu, ktorého organizátorom bol v jednu augustovú nedeľu
BK STEEL Košice i naša mestská časť. Opäť bol na Jazere a ženy
i muži bojovali s kilometrami podľa toho, kto si na akú dĺžku trúfal. Viac ako dvadsiatka sa rozhodla pre klasickú maratónsku trať,
teda 42 195 metrov. Splniť métu a doraziť do cieľa sa podarilo
trinástim - deviatim bežcom a štvorici bežkýň. Jazerný maratón,
ako hovorí jeho „otec“ a hlavný organizátor Peter Buc, je akousi
predprípravou športovcov na októbrový Medzinárodný maratón mieru, ktorý sa beží v našom meste a zúčastňujú sa na ňom
tisícky bežcov pomaly z celého sveta.

Diaľkoví plavci ovládli jazero
Šesťdesiatdva diaľkových plavcov zdolávalo vodu na trati dlhej
10, 5, 3 a 1 kilometer v rámci súťaže Jazerná desiatka. Zorganizovala
ju Slovenská plavecká federácia v spolupráci so Športovým klubom
polície Košice, referátom športu mesta Košice a našou mestskou
časťou. Už od rána sa plavci rozvičovali a skúšali teplotu jazerskej
vody, aby do nej nakoniec vplávali. Bójami vymedzená trať bola
dlhá kilometer, a tak sa v každej kategórii plával potrebný počet
kôl. Najviac plavcov - až 30 - sa prihlásilo na 5 km. Najlepších, aj na
3 a 1 km, dekorovala naša starostka Lenka Kovačevičová a prezident
Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek.
Príležitosť skúsiť si diaľkové plávanie mala aj verejnosť. Sprievodné podujatie Preplávaj jazero absolvovalo osemnásť plavcov
a 1 psík. Zdolali vzdialenosť 720 metrov, čo je dvakrát šírka jazera.
Najrýchlejšie sa na breh vrátila Eva Kanóczová z Michaloviec.

Spoznaj behom Jazero do priemyselnej zóny
Najprv pár úvodných slov Mgr. Tomáša Gálla, potom registrácia, tombola, krátka rozcvička a po nej sa asi 150 účastníkov postavilo na štart i vybehlo na trať podujatia Spoznaj behom Jazero. Zorganizovala ho Active life v spolupráci s ďalšími partnermi
i našou mestskou časťou. V minulosti bolo zvykom, že vzdialenosť 5 alebo 7 kilometrov absolvovali pretekári na Jazere medzi
blokmi a po brehu jazera. Tentokrát to bolo inak. Štart a cieľ síce
boli v lesoparku, ale trať viedla do priemyselnej zóny, k blízkosti
Mlyna. Tam bola otočka pre tých najzdatnejších, čo sa rozhodli
zvládnuť viac kilometrov a tam ich čakal i pult s vodou na občerstvenie, o ktoré sa starala aj naša starostka.
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Zdravotné okienko
Krásavci s klobúčikmi môžu byť aj nebezpeční
Kizyma, MBA. Podľa štatistík je na Slovensku s otravou hubami
každý rok hospitalizovaných okolo 100 až 120 pacientov, pričom
u 3 až 4 je huba, žiaľ, aj príčinou úmrtia.
Mykológovia upozorňujú, že nielen neznalosť húb môže byť
príčinou onemocnenia. Veľkú pozornosť treba venovať tomu,
do čoho huby zbierame. Ideálny je košík, kde je zabezpečené vetranie. Určite by sme huby nemali vkladať do igelitových vrecúšok
a tašiek a nechať ich v nich dlhší čas.
Najhoršia je stále muchotrávka zelená

Kto by nechcel mať takto plný košík zdravých húb?

V septembri dochádza k zmene ročných období. September a október sú aj mesiacmi, kedy huby doslova vystreľujú
zo zeme a hubári ich práve na jeseň najradšej zbierajú, lebo
vtedy majú pekné hlavičky a nie sú červivé. Prechádzka po lese
spojená s ich vyhľadávaním, najlepším časom je po splne Mesiaca, je okrem radosti z plných košíkov aj balzamom na dušu
a telo. Huby sú výnimočné, lebo majú nízku energetickú hodnotu, vynikajú výbornou arómou, sú bohaté na výživné hodnoty a vedia spestriť jedálniček.
Zo šesťtisíc je len asi 150 druhov jedlých
V našich lesoch rastie okolo šesťtisíc druhov húb, pričom jedlých a chuťovo výborných je približne iba stopäťdesiat. Huby
obsahujú látky, ktoré ľudský organizmus nevyhnutne potrebuje pre svoju činnosť. Sú to napríklad bielkoviny, aminokyseliny,
vitamíny, základné minerálie, cukry, tuky. Okrem vedecky dokázaných pozitívnych účinkov na imunitu či protirakovinových
účinkov pre neskúsených hubárov môžu byť aj veľkým nebezpečenstvom.

Muchotrávka zelená, lat. Amanita phalloides, patrí medzi
najjedovatejšie a najnebezpečnejšie huby. Je prudko jedovatá,
pritom nebezpečím je to, že prvé príznaky otravy sa objavia až
vtedy, keď sa jed vstrebe v organizme a zasiahne dôležité orgány,
napríklad pečeň a obličky. Aj preto má muchotrávka zelená vysokú a závažnú mortalitu. Neskúsení hubári si ju často pletú s bedľou či šampiňónmi. Hoci sa od 80-tych rokoch minulého storočia
vďaka novým liečebným postupom znížila úmrtnosť pod 20 %,
prípady otravy touto hubou sa aj teraz vyskytujú. Medzi ďalšie
jedovaté druhy muchotrávok patria: Muchotrávka končistá, Muchotrávka biela, Muchotrávka tigrovaná a Muchotrávka kráľovská. Z jedlých húb u nás je až dvanásť prudko jedovatých.
Prvá pomoc pri otrave
Najnebezpečnejšia je otrava s príznakmi po 12 a viac hodinách po ich skonzumovaní. Otrava sa prejavuje najmä bolesťou brucha, nevoľnosťou, pocitom na zvracanie až zvracaním,
hnačkami, kŕčmi, malátnosťou, potením. V rámci prvej pomoci
je dôležité vyvolať u človeka zvracanie, zaistiť zvyšky jedla alebo
zvratkov na analýzu a zariadiť prevoz chorého do nemocnice. „Pri
podozrení na otravu hubami je dôležité zozbierať všetok dostupný materiál ako napríklad odrezky z húb, obsah žalúdka, zvratky,
stolicu, aby sa z týchto vzoriek dal určiť pôvodca otravy,“ doplnil
hlavný lekár Falck Záchranná MUDr. Volodymyr Kizyma, MBA.
Najlepšia prevencia?

Otrava hubami patrí k najtragickejším
Huba vie priniesť človeku akútnu otravu, ktorá sa v ojedinelých prípadoch končí až úmrtím. „Otráviť sa môžeme napríklad
starými a nahnitými hubami, ktoré boli napadnuté nižšími cudzopasnými hubami. Riziko predstavuje aj nesprávne skladovanie húb,“ hovorí hlavný lekár Falck Záchranná MUDr. Volodymyr

Odpoveď je jednoduchá. Zbierať len to, čo dobre poznáme.
Nedať sa teda zlákať „krásavcami s klobúčikmi“, ktorých jedovatá
nádhera láka...
(Zdroj: www.falck.sk)

Závislosť na internete

Internet je v dnešnej dobe voľný a slobodný virtuálny
priestor. Dnes sa v článku budem venovať tomu, čo nás na internete môže ohrozovať, výrazne negatívne zasiahnuť do našich
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životov, a následne ohroziť i naše duševné zdravie. V poslednom
období je často diskutovanou témou všeobecná netolerancia
na internete, kyber šikanovanie, zneužitie osobných údajov,
internetové známosti, sexualita, nevhodný obsah, internetové
podvody, závislosť od internetovej pornografie, od počítača
a počítačových hier, od kyber vzťahov, surfovania na internete
či internetovej kompulzivity (závislosť od online nakupovania
a obchodovania).
Keďže na internete môže každý uverejniť čo len chce, prináša
to aj väčšie nároky na kritické myslenie – schopnosť odlíšiť, ktoré
informácie sú pravdivé a ktoré sú skreslené alebo nepravdivé.
Dochádza aj k prebytku prijímaných informácií alebo konzumácii takého množstva informácií, ktoré už človek nie je schopný
stráviť. Keď sa pravidelne a vedome vystavuje takémuto prebytku, možno hovoriť aj o určitej forme závislosti, o nutkavej potrebe čítať informácie bez praktického úžitku, ale s následnou
psychickou únavou. Únavu prináša aj automaticita. Je to men-

tálny stav, kedy už veľmi nevnímame, čo vlastne robíme. V tomto
stave klikáme na odkazy, sledujeme videá a fotky, no neuvedomujeme si ich obsah, respektíve ho okamžite zabúdame. Je to
automatizovaný proces, pri ktorom sa náš mozog doslova dostáva do inej úrovne vedomia – asi tak, ako keď pracovník pri páse
dlho vykonáva rutinnú monotónnu prácu.
Nemožno súhlasiť ani s diskusnými fórami a komentármi
k článkom, lebo je v nich veľa slov plných frustrácie, hnevu a nespokojnosti. Častokrát komunikácia obsahuje odsudzovanie,
škatuľkovanie, obviňovanie a útočnosť. Osobne sa pýtam sama
seba: Je toto znakom vyspelej spoločnosti? Som presvedčená,
že sa nenávistné komentáre zamieňajú za slobodu prejavu. Aj
keď je komunikácia na internete úžasná vec, myslím si, že z takejto interakcie mizne sociálny tlak na slušnosť. Prebytok negatívnych správ a naša častá konzumácia podobného obsahu
môžu dospieť do štádia, kedy už aj veľmi tragické veci vnímame
chladne, bez emócie, s nudou alebo dokonca ako samozrejmú
súčasť dňa.
Najviac ohrozenou skupinou sú deti a mladí ľudia. Závislosť
na internete dnes nie je žiadny mýtus, ale tvrdá realita. Na internete sa stretnú naozaj s rôznorodými obsahmi. Pravdivými
aj nepravdivými, pozitívnymi aj negatívnymi. Aby sa v nich ve-

deli správne orientovať, je dôležité, aby v nich rodičia rozvíjali kritické myslenie. Deti tak získajú možnosť lepšieho náhľadu
na situáciu a naučia sa neprijímať všetko automaticky ako fakt.
Či už sa to týka výrokov smerovaných na nich, alebo výrokov
a informácií o druhých. Taktiež podpora vlastnej zodpovednosti
a schopnosti rozhodovať sám/sama za seba, učí deti spoliehať
sa na vlastný úsudok a zvyšuje ich schopnosť odolávať nekritickému preberaniu názorov druhých. Rozvíjanie zdravého sebavedomia pomôže dieťaťu mať v úcte samé seba, a nebude tak
závislé od hodnotenia ostatných. Diskusia o tom, čo môže obeť
nenávisti cítiť, pomáha dieťaťu lepšie porozumieť a uvedomiť si
dôsledky takéhoto správania.
A rada pre iné vekové skupiny? Možno by stálo za zamyslenie
skúsiť používanie moderných technológií trochu obmedziť aspoň v čase víkendov, dovoleniek a posedení s priateľmi. Pokúsiť
sa o sebadisciplínu. Ak by ste mali problém aj s takým jednoduchým obmedzením, asi máte naozaj problém...
Viac o rizikách a o tom, ako chrániť naše deti, nájdete aj na:
http://beznenavisti.sk/ http://nehejtuj.sk/ http://nohate.ext.coe.
int/ http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=netolerancia
PhDr. Lucia Kleinová,
poslankyňa miestneho zastupiteľstva

Realitné okienko
AKÝ JE REALITNÝ TRH V ROKU 2019?
Máme za sebou viac ako polovicu roka, a to je príležitosť, aby
sme zhodnotili kondíciu realitného trhu a načrtli tendencie, ako
sa bude ďalej vyvíjať.
Trochu štatistiky nezaškodí: Aj keď v rámci celého Slovenska
ceny nehnuteľností za posledné 3 - 4 roky stále rastú, Košický
kraj je výnimkou – tu od jesene minulého roka vidíme mierny
pokles priemerných cien nehnuteľností na m2. Ten mohol byť
spôsobený klesajúcim dopytom, v súvislosti so sprísnením podmienok pri poskytovaní hypoték.
Rada pre kupujúcich – ak vám kúpa nehnuteľnosti nehorí,
nemáte sa kam ponáhľať. Je pravdepodobné, že ceny už stúpať
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nebudú, skôr naopak, a to aj s ohľadom
na avizované ochladzovanie ekonomiky.
Rada pre predávajúcich – lepšie obdobie na predaj v blízkej budúcnosti
nebude. Podobný vrchol v cenách nehnuteľností, ako je teraz,
zažijeme možno o ďalších 10 -15 rokov. Takže, ak predáte teraz,
určite neprerobíte.
Pre viac informácií sa na mňa obráťte, rada vám poradím.
Ing. Soňa Kovačevičová,
certifikovaná realitná maklérka
www. sonakovacevicova.sk
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Chceš kúpiť
alebo predať
nehnuteľnosť
na našom sídlisku,
no nechceš
byť na to sám?
Neváhaj,
kontaktuj ma
a spolu niečo
vymyslíme.

Ing. Patrícia Havrilová
Realitná maklérka

+421 907 391 442
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Havrilová Patrícia - Reality inak

Cena
6,70 €

AKÁ SKUPINA JE VAŠA SRDCOVKA?
PRINIESLI STE SI Z POBYTU V PRÍRODE NIEČO NECHCENÉ?
Odporúčame vám vyšetrenie prítomnosti bakteriálnej DNA
Borélií, aby ste mali istotu že vám nehrozí nákaza boreliózou.
1. Opatrne odstráňte kliešťa z tela a skontrolujte či je
odstránený kliešť kompletný (vrátane hlavičky).
2. Do laboratória zasielajte len
celých nepoškodených kliešťov.
3. Zašlite, alebo osobne doneste
v uzavretej nádobe do laboratória.

Cena
15 €

Kontakty na laboratória nájdete na www.synlab.sk

Koľko poznáte hudobných skupín? Desiatky? Stovky?
A poznáte skupinu, ktorá vám môže zachrániť život?
V urgentnej situácií vám dnes zistia krvnú skupinu v každej nemocnici. Aj napriek tomu sa vám môže hodiť znalosť vašej krvnej
skupiny. Zachrániť život môžete nielen sebe ale aj niekomu inému.
Ak ste darca krvi, svoju skupinu poznáte. Ak nie, môžete si ju
nechať veľmi jednoducho a lacno určiť na odberovom pracovisku
SYNLAB. Každopádne by ste mali poznať skupinu na ktorú ste
doživotne naladení.
Objednajte si u nás termín.
Poliklinika Nad Jazerom,
Spišské námestie 2400/4, Košice
1. poschodie číslo dverí 250

Pondelok– Piatok
7.00 –11.00

Bez čakania

Baby Friendly

k

www.synlab.sk

0800 800 234, 0911 096 291

www.synlab.sk

0800 800 234, 0911 096 291

www.facebook.com/synlabczech

bcp.kosice@synlab.sk

www.facebook.com/synlabczech

bcp.kosice@synlab.sk
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