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Ak chcete byť stále informovaní, čo sa
na Jazere deje, klikajte na internetovú
stránku, ktorá je tu práve pre vás.
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Alebo sa pridajte do skupiny
Mestská časť Košice - Nad jazerom
na stránke www.facebook.com
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Leto patrilo revitalizácii vodnej plochy
Sinice už pár rokov trápia naše jazero.
Raz sa im, závisí to od počasia, darí viac,
inokedy menej, ale isté je, že letná sezóna
a kúpanie sa za ostatné obdobie skončili
väčšinou predčasne. Mesto rozhodlo, že
sa táto situácia musí zmeniť. Na základe
odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR odsúhlasilo využitie metódy, ktorej autorom je profesor
Ing. Blahoslav Maršálek, PhD. z Masarykovej univerzity v Brne. Vo svete sa viackrát
osvedčila, tak prečo nie u nás? A tak sa
rozhodlo, že sa po prvýkrát na Slovensku
použije práve na našom jazere.
Keď nadišiel deň D, ktorým bol 9. júl
2015, prof. Maršálek so spolupracovníkmi
odobrali o šiestej ráno z viacerých častí
jazera vzorky vody. Veľmi dobre je na nich
vidieť zakalenie vody i výskyt siníc. Najhoršie na tom bol tzv. apendix, čo je asi
hektárová plocha v zátoke, z ktorej sa
pred viac ako 20 rokmi, keď sa čistilo dno
jazera, neodviezol ani kilogram usadenín.

Ráno, pri odbere vzoriek, bola čírosť
vody asi len do hĺbky 40 centimetrov. Deň
po aplikácii by to mal byť podľa profesora Maršálka minimálne trojnásobok. Dosiahne sa tým to, že v jazere opäť začnú

fungovať prírodné procesy, ktoré
sa teraz nedejú.
Zvýši sa priehľadnosť vody a zníži
sa množstvo živín,
čim sa sinice ako
keby „vyhladujú“
a priestor na rast
dostanú
vodné
rastliny.
Po
odobratí vzoriek vody
sa z obrovskej cisterny začala pomaly
do kovového plavidla tankovala zmes,
ktorá má pomôcť likvidovať sinice. Musí
sa proti nim rázne zakročiť, lebo nielen
na vzhľad znečisťujú vodu, ale sú aj toxické, vyvolávajú alergie, môžu ohroziť nervový systém, negatívne vplývajú na pečeň. Po natankovaní sa loď začala plaviť
po celom jazere a zmes vypúšťať do vody.
Táto zmes sa bežne používa na úpravu
vody, takže človeku, rybám, žabám
ani iným vodným
živočíchom, neškodí.
Na druhý deň
prišlo k slovu skontrolovanie
toho,
čo sa deň predtým
urobilo. Voda bola
skutočne priezračnejšia, dalo sa dovidieť až do hĺbky
jedného metra, dokonca aj ryby bolo vidieť, a sinice sa vyzrážali do bielych chumáčov plávajúcich po hladine. Profesor
Maršálek bol s prvou etapou spokojný,
ale nie na sto percent. Aj preto sa rozho-

prichádzame s posledným tohtoročným vydaním občasníka Jazerčan. Pri písaní týchto riadkov som si opäť pripomenula
ako ten čas neskutočne letí. Už len čosi viac
ako mesiac a je tu čas vianočný, aj koniec
roka.
Pre mňa je to obdobie, kedy bilancujeme a hodnotíme, čo sa nám počas prvého
roka, čo som vo funkcii starostky, podarilo
v mestskej časti zveľadiť, opraviť, zrealizovať. Zároveň je to čas, kedy pripravujeme
rozpočet na ďalší rok.

dol, že namiesto v auguste, čo bol pôvodný termín druhej etapy čistenia vody,
bude v prácach pokračovať už koncom
júla.
Vo štvrtok, 23. júla, sa uskutočnila
druhá etapa. Spolu s prvou priniesla
zmenu, voda v jazere bola priehľadnejšia,
nezapáchala, množstvo toxických cyanobaktérií vo vodnom stĺpci bolo takmer 30
– násobne nižšie oproti predchádzajúcim
rokom.
Trinásteho augusta prišlo na rad
3. opatrenie čistenia vody v jazere. Použila
sa pritom na stabilizáciu biotických vzťahov a obmedzenie rozvoja fytoplanktónu
biologická látka (bakteriálna zmes profilaktických baktérií). Po revitalizácii sa
do vody začal vracať život i kúpajúci sa.
Vodu si vyskúšal aj primátor Richard Raši,
ktorý si v nej bez obáv a s chuťou zaplával.

Aký teda bol môj prvý rok? Rýchly, dynamický, o pravidlách i úcte k zamestnancom, lebo mestská časť, mesto, obec môžu
mať toho najlepšie zmýšľajúceho starostu,
ale pokiaľ nemá okolo seba dobrý pracovný
tím, sám veľa nezmôže. Ak sa k tomu pridá rozvadené miestne zastupiteľstvo, to je
pre tvorivú prácu hotová katastrofa.
Toto ale nie je prípad našej mestskej časti. Zamestnanci miestneho úradu
od prvých mesiacov spolupráce pochopili,
čo od nich ako starostka vyžadujem a očakávam, že občan a záujmy mestskej časti
musia byť na prvom mieste. Nie zajtra, ani
potom, ale dnes. A slovíčko nedá sa, sme
úplne vygumovali zo slovníka. Vzájomný
rešpekt a úcta priniesli ovocie. V úrade je
pokojná, takmer rodinná atmosféra. Počas
roka som privítala desiatky z vás, ktorí ste
potrebovali s niečím pomôcť, vyriešiť životnú situáciu či sa len stretnúť a porozprávať
sa. Dvere mojej kancelárie budú pre vás,
občanov, aj naďalej otvorené.
Poslanci miestneho zastupiteľstva
od samotného začiatku pristupujú k práci
zodpovedne a aktivitami v mnohých oblastiach, v komisiách či pri realizácii podujatí
mestskej časti, pomáhajú. To, čo všetkých
spája, je spoločná práca pre rozvoj nášho
sídliska. Za to všetkým ďakujem.
Začiatok roka patril auditu v oblasti
ekonomickej, personálnej aj na sídlisku.
Potrebovali sme zhodnotiť, v akom skutočnom stave mestská časť je, kde sa nám
podarí finančné prostriedky ušetriť a kam
ich následne vieme investovať. To všetko sa
odzrkadlilo v cieľoch a aktivitách, ktoré sme
do rozpočtu premietli.

Nie všetky obce či mestské časti sa
môžu pochváliť tým, že vodu majú prakticky pod oknami panelákov. Takúto šancu treba využiť a nedovoliť, aby sa vodná
plocha zmenila na zapáchajúcu a nevľúdnu stoku. Vedenia mesta i našej mestskej
časti plánujú v budúcom roku s čistením
vody v jazere pokračovať. Nech sa vráti jeho zašlá sláva a nech ho na oddych
a plávanie opäť využívajú obyvatelia z celého mesta.
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Milí Jazerčania,

Otvorená samospráva a byť bližšie k ľuďom sa nám podarilo zrealizovať prostredníctvom rôznych aktivít: Otvorili sme úrad
pre občanov každý pracovný deň. Zriadenie
Kancelárie prvého kontaktu už počas prvých mesiacov prinieslo veľa vašich pozitívnych ohlasov. Vynovili sme webovú stránku
mestskej časti, ktorá je teraz prehľadnejšia,
zaviedli sme Úradnú tabuľu v elektronickej
podobe či Digitálne mesto, kde sú zverejňované povinné informácie. Tým napĺňame
poslanie transparentnej samosprávy.
Komplexný audit sídliska priniesol
rozhodnutie, že rok 2015 patril údržbe.

Sústredili sme sa
na poriadok a čistotu, revitalizáciu
vodnej
plochy
v jazere a prípravu
investičných projektov na rok 2016.
Po mestskej časti
sme
rozmiestnili
nové koše, majiteľom psov rozdávame
bezplatne
vrecúška na psie
exkrementy, opravovali sme zničené
lavičky a montovali
nové. Na zefektívnenie práce zamestnancov oddelenia výstavby a aktivačných pracovníkov sme kúpili komunálne
vozidlo, ktoré tiež pomáha pri udržiavaní
čistoty.
Opravených bolo 4 500 štvorcových
metrov chodníkov. V ďalších opravách
budeme pokračovať aj v budúcom roku,
zaradili sme ich do nášho akčného plánu
a oslovili sme aj mesto Košice, aby nám
s opravami pomohlo.
Nové ihrisko pribudlo na Talinskej ulici,
od júna vodnú plochu jazera zdobila prevzdušňujúca fontána ako jedno z opatrení
na elimináciu siníc. Vďaka mestu Košice
bola počas leta uskutočnená revitalizácia
vody v jazere a do rekreačnej oblasti sa začal vracať život.
Vyriešili sme desiatky vašich podnetov,
za ktoré ďakujeme. Teší nás, že ste všímaví k okoliu. Veľakrát len fotka, ktorú nám
pošlete na podnety.jazero@gmail.com či
návšteva Kancelárie prvého kontaktu, sú
jasným dôkazom, že vám na našej mestskej
časti tiež záleží. Počas roka sme dotáciami
podporili jednotlivcov i činnosti a aktivity
občianskych združení, neziskoviek či škôl,
ktoré svojou prácou prispievajú k rozvoju
mestskej časti v oblasti kultúrnej, športovej,
duchovnej. V októbri sme ako prvá mestská
časť v Košiciach zriadili Centrum materiálnej pomoci, kde nájdu ľudia, ktorí potrebujú pomoc, oblečenie, obuv i hračky pre deti.
V oblasti kultúrno - spoločenského života a športu sme pre vás pripravili veľa
podujatí. O kultúre a športe v mestskej časti
aktuálne informácie nájdete na našej webovej stránke v podstránke Kultúra a šport
na Jazere a na facebooku mestskej časti.
Ako starostka som sa počas roka zúčastnila na mnohých rokovaniach na magistráte
mesta Košice i na rokovaniach, ktoré som
zvolala na pôde miestneho úradu. Nech už
to bolo so zástupcami Správy mestskej zelene, Kositu, Slovenského vodohospodárskeho podniku, zástupcami materských, základných a stredných škôl či potencionálnymi
investormi, ktorí sa zaujímali o našu mestskú
časť. V tomto roku nám na nákupy pribudli

dve obchodné centrá Fresh a Kaufland.
Čo nás čaká v roku 2016? Výstavba
parkoviska s obratiskom pri ZŠ na Družicovej ulici, montáž verejného osvetlenia
na uliciach Važecká a Čingovská - Jenisejská, revitalizácia ihriska na Bukoveckej ulici.
Pokračovať budeme v udržiavaní poriadku
a čistoty, v prvej polovici roka pribudne
na sídlisku zberný dvor, chystajú sa opravy
poškodených komponentov na ihriskách
i príprava projektovej dokumentácie na veľmi žiadané rozsvietenie lesoparku i koncepcie uzamykateľných kontajnerovísk. Pozornosť sústredíme aj na parkovaciu politiku,
keďže s narastajúcim počtom áut veľmi
ubúda počet parkovacích plôch.
V roku 2016 prichádzame s novinkou,
o ktorú ste mali záujem. Je to vítanie bábätiek do života i oceňovanie osobností mestskej časti.
Je toho veľa, čo by sme chceli zrealizovať a čo nutne potrebuje naša mestská časť
pre svoj trvalo udržateľný rozvoj. Jediným
faktorom, ktorý nás brzdí, sú financie. Mestským častiam chýba množstvo kompetencií, a s tým súvisí obmedzené financovanie.
Keď budeme skloňovať eurofondy, v mnohých prípadoch mestské časti nie sú ani ich
oprávnenými žiadateľmi. Napriek tomu nás
to neoberá o chuť s nasadením pracovať
pre vás, občanov, a pre našu mestskú časť.
Tak ako som na začiatku spomínala
na dvere klope čas vianočný. Želám vám,
aby ste strávili najkrajšie sviatky v roku s najbližšími, s rodinou, priateľmi či s niekým,
koho máte radi. K príjemnej predvianočnej
pohode prispejeme Jazerskými Vianocami,
ktoré budú od 15. do 18. decembra na Spišskom námestí a na ktoré vás úprimne pozývame. Na Vianoce by nikto nemal byť sám.
Je to čas, aby sme sa zamysleli a vyhľadali
v pamäti, či je v našom živote niekto, kto by
si zaslúžil také jednoduché, ale občas na vyslovenie ťažké: prepáč, mám ťa rád, vážim
si ťa, chýbaš mi. Život plynie veľmi rýchlo
a zajtra môže byť neskoro, lebo to jediné,
čo nedokážeme zastaviť, je čas.
Pokojné a požehnané vianočné sviatky
praje starostka Lenka Kovačevičová
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Čím žije mestská časť

Od leta, kedy sme v dvojčísle Jazerčana písali o tom, čo všetko
mestská časť na sídlisku urobila a opravila, v aktivitách nepoľavuje.
Toto všetko sa tu udialo a deje.

Opravy lavičiek

Čím žije mestská časť
Opravené chodníky, parkoviská a komunikácie
Podobne ako starne sídlisko, stále viac
sú zničené aj chodníky. Téma večná a zrejme aj nikdy nekončiaca, pretože po viac
ako 40 rokoch je na niektorých miestach
ich stav skutočne zlý a potrebujú opravy.
Jednou z priorít činnosti v tomto roku
bola preto ich reparácia.

V rámci svojich finančných možností
kúpila a za pomoci pracovníkov z verejnoprospešných prác sa postarala o výmenu starých opotrebovaných lavičiek
na námestíčku medzi poštou a poliklinikou. Osem atypických lavičiek prešlo rekonštrukciou pred kostolom na Námestí sv. Košických mučeníkov. Ďalších 50
miest na oddych, na ktorých sa podpísal
zub času alebo sa stali terčom vandalov,
poopravovala. V súčasnosti je na posedenie občanom k dispozícii viac ako 400
lavičiek.

Opravená

A tiež na Námestí kozmonautov,
na Jenisejskej ulici pri rodinných domoch
a upravený je chodník i na Važeckej ulici
(pri obchode Maša).

Pochváliť sa môžeme aj tým, že opravy sa dočkali chodníky tiež na Donskej
a Čiernomorskej ulici a časť promenádneho chodníka popri Hornáde. Len tieto
plochy predstavujú viac ako 4-tisíc štvorcových metrov nového povrchu. Spolu
s investorom a zástupcom realizátora
sme vynovený promenádny chodník prestrihnutým pásky prevzali do užívania.

S pomocou mesta sa podarilo opraviť
dva chodníky na Meteorovej ulici i chodník na Galaktickej ulici č. 30 – 34.

Zničená

Opravený chodník na Donskej ulici

Opravená

Ďalšie koše
Opravená

Upratovanie po Magio pláži
Po akcii Magio pláž v roku 2013 ostalo na ostrovčeku na pláži veľa plážového
piesku. Pôsobením vetra a vody postupne piesok ubúdal a zo zeme začala vytŕčať neestetická čierna fólia, ktorá bola
pod ním. Romantický ostrovček, kde bol
niekedy pekný trávnik, bol tak deň po dni
škaredší. Aby ho mestská časť vrátila
do pôvodného stavu, za pomoci ťažkých
mechanizmov a aktivačných pracovníkov
z ostrovčeka odviezla cca 70 kubických
metrov piesku. Z toho asi 40 kubíkov
použila na ihrisko na pláži a na detské ihriská na sídlisku. Ostatný, menej kvalitný,
využije na vyrovnanie hrboľatých terénov. Po ukončení prác plánuje ostrovček
opäť zatrávniť.

V záujme zlepšovania čistoty dala
v rôznych častiach sídliska osadiť viac ako
60 smetných košov. Sú na uliciach Amurská, Baltická, Bukovecká, Stálicová, Galaktická, Važecká, pred poštou i v rekreačnej
lokalite Jazero. Spolu máme po sídlisku
rozmiestnených už 200 košov.

Oprava chodníka na Važeckej
ulici (pri Maši)
Úpravy sa dočkalo tiež parkovisko
na Ždiarskej ulici medzi číslami 19 – 21.
Chodník na Galaktickej ulici
Z chodníka s novým povrchom
sa môžu tešiť obyvatelia aj na Gagarinovom námestí č. 4 – 6.

Promenádny chodník prevzatý
do užívania

Opravený chodník
na Gagarinovom námestí

S opravami nekončíme
V opravách mestská časť plánuje, samozrejme, pokračovať. Zmapovali sme
rozbité chodníky a spravili z nich súpis.
O posúdenie priority sme požiadali komisiu výstavby, verejného poriadku
a životného prostredia miestneho zastupiteľstva. Podľa množstva finančných
prostriedkov na budúci rok niektoré potom my zrealizujeme, o opravy ďalších
požiadame mesto Košice.
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Uralská ulica a parkovisko za Slovenskou sporiteľňou na Bukoveckej ulici sa
po daždi nedali využívať, stála tam voda.
Už nebude, oba priestory boli odvodnené.

Uralská ulica je už odvodnená

Nový koberec na časti
promenádneho chodníka

Akčný plán rozvoja mestskej časti
Pripravujeme aj Akčný plán hospodárskeho rozvoja mestskej časti na roky
2016 – 2018, o ktorom budú rokovať poslanci na decembrovom miestnom zastupiteľstve. Zaradili sme doň napríklad výstavbu parkoviska s obratiskom pri ZŠ
na Družicovej ulici, montáž verejného osvetlenia na uliciach Važecká a Čingovská
– Jenisejská i revitalizáciu ihriska na Bukoveckej ulici. Venovať sa budeme tiež
príprave projektovej dokumentácie na rozsvietenie lesoparku a chceme rozšíriť
kamerový systém.
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Cez strechu už nebude
zatekať

Čím žije mestská časť
Úpravy detských ihrísk

Čím žije mestská časť
Zo zanedbaného opäť miesto hier

Opravená bola i strecha na časti budovy OC Ural, ktorá už potrebovala ochranný náter. Tekutou hydroizolačnou gumou
bol vytvorený asi na ploche 1300 metrov
štvorcových.

Viac ako 20-ročné detské ihrisko na Talinskej ulici, na ktorom
sa za to obdobie riadne podpísal
zub času, sa dočkalo renovácie.
Išla na to 5-tisícová dotácia, ktorú
poslanci mestskej časti odsúhlasili
Správe mestskej zelene ako správcovi ihriska. Dodávateľom prác
bola košická spoločnosť Playsystem, s. r. o. Prostredie obohatila
o pružinové hojdačky, domček,
pohyblivý mostík, šmýkačku. Pribudlo aj 8 lavičiek. A je oplotené
Na milej slávnosti pri jeho odovzdaní bola viceprimátorka Renáta
Lenártová, naša starostka, jej zástupca i viacerí poslanci miestneho
zastupiteľstva. Pásku prestrihovali
deti, ktoré budú ihrisko užívať a pre
ktoré bolo zrevitalizované. Mestská
časť v rámci príjemného popoludnia pre deti pripravila aj občerstvenie, obľúbené maľovanie na tvár
i sladkú maškrtu.

Pomáhať bude Fero
Mestská časť prednedávnom kúpila
motorové vozidlo, ktoré bude pomocníkom pri zvážaní materiálu na rôzne opravy a úpravy i zber toho, čo na ulice sídliska
nepatrí. Familiárne sa vozidlo volá Fero.
Vymenených je 6 ochranných dosák okolo pieskoviska na detskom ihrisku na Poludníkovej ulici. Tie staré boli nahnité, opotrebované, niektoré aj chýbali. Opravené je
i ihrisko na Uralskej ulici, hlavne pribudla nová šmýkalka.

Pomoc vozičkárom

Vynovené zábradlie a čisté zastávky
Pustili sme sa i do maľovania zábradlia popri Slaneckej ceste.
A tiež do vyčistenia zastávok MHD, ktoré si ako miesta „umeleckej tvorby“ s obľubou vyberajú grafiťáci.

Fresh už otvorený
V letnom dvojčísle Jazerčana sme písali o finišovaní rekonštrukcie obchodného centra na Bukoveckej ulici. Spoločnosť
Labaš, ktorá bola investorom tejto zmeny, termín v podstate
dodržala a od začiatku augusta supermarket Fresh naplno slúži
zákazníkom. K dispozícii majú 530 m2 predajnej plochy s klasickým sortimentom toho, čo denne zvykneme nakupovať. Medzi
hosťami, čo boli na otvorení a prestrihovali pásku, bola i naša
starostka.

Bezbariérové prístupy na chodníky
pribudli pri obchodnom centre Fresh
na Bukoveckej ulici a na Talinskej ulici
pri otočke električiek.

Nová podlaha
Z bezpečnostných a hygienických
dôvodov bola v Kultúrnom stredisku Iskra vymenená stará potrhaná podlahová
krytina. Pôvodnú odstránili pracovníci
výstavby, položenie novej zabezpečila
mestská časť dodávateľským spôsobom.
Návštevníci strediska i tí, čo tam chodia
pravidelne cvičiť, sa už nemusia ničoho
obávať.

Do života mestskej časti patria rôzne
momenty, ako napríklad nahnutá pouličná
lampa či semafor, vyschnutý strom, diera
vo vozovke.
Na prvý pohľad možno tieto príklady
vyznievajú ako malichernosti, v skutočnosti však môžu spôsobiť škody na majetku
a na zdraví ľudí. Mestská časť víta preto
aktivity vás, občanom, v podobe ohlasov,
podnetov či upozornení na nedostatky,
ktoré ste si všimli a treba ich napraviť.
Oznámiť ich môžete telefonicky na číslo
055/302 77 14, mailom podnety.jazero@
gmail.com, alebo Kancelárii prvého kontaktu kpk.jazero@gmail.com

Príjemnejšie trhovisko

Predávajúcim sme vlastnými kapacitami upravili trhovisko na Ždiarskej ulici a spríjemnili prostredie, kde trávia veľkú časť dňa.
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Čím žije mestská časť

Čím žije mestská časť

Centrum materiálnej pomoci otvorené
V ústrety ľuďom v núdzi
Starostka spolu s poslancami miestneho zastupiteľstva otvorila 8. októbra
v budove miestneho úradu Centrum materiálnej pomoci. Je v ňom rôznorodé oblečenie a obuv pre dospelých i pre deti,
ktoré tam nájdu aj hračky. Výber ošatenia
je bohatý, lebo do zbierky sa zapojilo veľa
dobrých ľudí , ktorí sa rozhodli pomôcť
tým, čo sú v núdzi.

Na Bukoveckej vyrastá jedinečné zariadenie, aké inde nemajú
In-line dráha do konca novembra

Centrum je otvorené každú stredu
od 8:00 do 16:30 hod. Kto ho chce navštíviť v iný deň, môže, ale o tom sa treba
vopred dohodnúť s pracovníčkou Kancelárie prvého kontaktu.

zívajú prázdnotou. Ľudskosť, pochopenie
a ochota pomôcť iným nech sa stanú našimi každodennými krédami.

Od otvorenia centra uplynul približne
mesiac a za ten čas ho navštívilo veľa rodín, ktoré takúto pomoc potrebujú. Myšlienka otvoreného srdca a pomocnej ruky
sa napĺňa a veríme,
že bude aj ďalej.
Prosíme každého,
kto má doma oblečenie, z ktorého už
deti vyrástli alebo
sa pre dospelých
stalo
nemoderným,
namiesto
toho, aby ste ho
vyhodili, prineste
ho do centra. Vy
odľahčíte skrine
a zásuvky a zmiernite starosti tých,
ktorí ich majú poloprázdne alebo

Pred dvoma rokmi začiatkom októbra vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Košiciach schválila pre materské a základné školy peniaze na riešenie havarijných situácií a opravy. Okrem iných sa
z tohto balíka ušlo 30-tisíc eur aj pre Základnú školu na Bukoveckej
ulici na výstavbu in-line dráhy pre korčuliarov.
„Koncom novembra, čomu sme radi, by mala byť dráha dokončená. Už sa na to všetci veľmi tešíme, veď ponúkne deťom
ďalšie možnosti športovania. A tiež bude prvým takýmto zariadením na Slovensku. Takže, minimálne dvojnásobná pýcha,“ neskrýva radosť riaditeľka školy PaedDr. Zuzana Zajacová.
Dráha v podobe oválu bude široká 6 metrov, mierne klopená, so špeciálnym povrchom, s dĺžkou do 200 metrov a mantinelmi. Bude to parádne a zrejme aj technicky náročnejšie dielo,

Areál bude oplotený a so samostatným vchodom, takže jeho
skutočná výstavba vychádza drahšie ako bol pôvodný predpoklad. Mesto Košice prejavilo ústretovosť a tieto náklady dofinancuje. Rovnako ako škola má eminentný záujem, aby sme
v Košiciach takéto zariadenie čo najskôr mali a mohli ho využívať školáci, aj široká verejnosť. In-line dráha bude ďalším príspevkom k tomu, že si Košice titul Európske mesto športu 2016
zaslúžia.

Kaufland je ďalšou príležitosťou na nákupy

Rekonštrukcia hate dokončená

Od posledného októbrového štvrtka funguje na našom sídlisku obchodný
dom Kaufland.

Je to už 50 rokov, čo na Hornáde vyrástla hať Vyšné
Opátske. Jej hlavným poslaním je umožnenie odberu vody
pre U. S. S.. Slúži aj na rekreáciu a výrobu elektrickej energie.
Hoci sa na nej za tie roky robila pravidelne údržba, žiadala
sa aj komplexná obnova zariadení, aby bola zabezpečená požadovaná kapacita hate počas povodňových stavov. Ak by bolo
čosi nefunkčné, počas povodňovej aktivity by sa mohol Hornád
vyliať z koryta a ohroziť ľudí aj majetky. Rekonštrukcia hate, ktorá sa začala v apríli tohto roku, mala tomu zabrániť. Bola súčasťou rozsiahlej protipovodňovej ochrany Košíc na Hornáde, ktorý
preteká mestom približne v dĺžke 12 kilometrov.

Je na ulici Napájadlá a v spoločnosti Kaufland Slovenská republika v. o. s.
je 58. centrom obchodu na Slovensku
a tretím v Košiciach. Pásku pri jeho slávnostnom otvorení prestrihovala naša
starostka Lenka Kovačevičová a riaditeľ
Prevádzky spoločnosti Kaufland Slovenská republika v. o. s. Marián Olajec.
Počas rekonštrukcie sa menili zastarané a opotrebované technologické časti hate i betónové stavebné prvky. Stavebný ruch,
pracovníci, nákladné autá i technika priniesli obmedzenie pohybu na hrádzi i uzatvorenie lávky cez Hornád. Bezpečnosť sídliska
a ochrana pred veľkou vodou boli však dôležitejšie. Koncom septembra zaznelo na hati hotovo. Na slávnostnom odovzdaní hate
do znovu užívania bol premiér SR Robert Fico, minister životného
prostredia Peter Žiga, primátor mesta Richard Raši, naša starostka
Lenka Kovačevičová i ďalší hostia.
Oprava hate bola piatou stavbou budovania celkovej protipovodňovej ochrany, ktorú vláda SR na svojom výjazdovom
rokovaní v októbri 2013 v našom meste zaradila medzi prioritné
protipovodňové stavby. Podľa odborníkov je dnes bezpečnejšia
a pripravená ochrániť nás pred záplavami i tzv. storočnou vodou.
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pretože firma, ktorá pôvodne vyhrala výberové konanie, po prehodnotení svojich kapacít od jeho postavenia odstúpila. Novým
staviteľom sa tak stala košická stavebná spoločnosť IRES R + M,
s. r. o, ktorá tam pracuje „od vidím do nevidím“, vrátane sobôt,
len aby termín - koniec novembra - dodržala.

Nové obchodné centrum ponúka
spotrebiteľom viac ako 12-tisíc výrobkov

dennej spotreby, z toho je vyše 8-tisíc
potravinových produktov. Ťažiskovým
je oddelenie ovocia a zeleniny, ktoré
je denne zásobované čerstvým tovarom. V ponuke je stály aj sezónny tovar
od tradičnej domácej zeleniny po balené šalátové zeleniny. Chýbať nebude ani
exotické ovocie. Zákazníci v obchodnom
dome nájdu aj mäsové výrobky, rôzne
druhy syrov či pochúťky pre gurmánov.
Popri potravinovom sortimente sa dajú
kúpiť produkty tiež v oddeleniach domácich potrieb, hračiek, papiernictva.
Celkovo sa nový obchodný dom Kaufland rozprestiera na ploche vyše 17-tisíc
štvorcových metrov, z toho je predajná plocha viac
ako 3-tisíc štvorcových
metrov.
Pri výstavbe sa
myslelo aj na motoristov, ktorí majú
k dispozícii miesta
pre najmenej 200
vozidiel.

V budúcom roku, pravdepodobne
do konca mája, pribudne tu galéria, kde
by malo byť 10 obchodov s rôznym tovarom.
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S profesorom B. Maršálkom rozprávame o všeličom, aj o našom jazere
Sinice sú náročný partner a nebezpečný súper
Zlepšuje kvalitu života ľuďom na celom svete. Nám vďaka nemu nepokazil vodný kvet tohtoročnú letnú
sezónu. Profesor Blahoslav Maršálek. Videl už nespočetné množstvo vodných nádrží, ale keď zanalyzoval
naše jazero, bol zdesený.
Na tretiu etapu čistenia jazerskej vody
ste k nám pricestovali zo Spojených
štátov. Boli ste tam na svetovom
kongrese venovanom masovému
rozvoju siníc, ktoré sú problémom
v mnohých krajinách. Čomu sa
okrem siníc ešte venujete?
Som hydrobiológ, čo znamená, že sa
zaoberám životom vo vode. Jeho súčasťou sú aj spomínané sinice. Vo svete pracujem hlavne na technológii úpravy vody,
to znamená ako sa k nej postaviť tak, aby
v nej neboli pachy či pachute. Prednášam
ekotoxikológiu vodných ekosystémov na
Masarykovej univerzite v Brne, pracujem
na Prírodovedeckej fakulte v Olomouci
v Centre pre nanotechnológie... Zatiaľ sa
nenudím.
Máte za sebou asi 100 impaktovaných
publikácii, teda tých, ktoré vyšli
v zahraničí a prešli nezávislou
oponentúrou. Napriek tomu stále
zdôrazňujete potrebu byť v praxi
užitočný a meniť kvalitu života.
Mám 50 rokov a po tituloch a oceneniach netúžim. Kvôli inému som drel po
nociach, počas víkendov... Keď vyčistíme
nádrž v Burkine Faso, v Namíbii, Ghane,
v Etiópii a zmeníme ľuďom kvalitu života
– ženy nezvracajú, vedia donosiť bábätko, celá populácia nemá zažívacie problémy... to je skutočná satisfakcia. Kam sa
hrabú desiatky patentov a publikácií na
to, keď niekomu naozaj zmeníte kvalitu života? Napríklad aj tu, v Košiciach.

- chlap musí priznať, že keď sa mu darí,
tak ho to baví. Spočiatku, keď sme dostali materiály, povedal som si – štrkovisko,
fajn, takých poznám neúrekom, to bude
paráda. V marci sme sa pustili do meraní
a odberov.
A prišlo vytriezvenie...?
Ja viem ako to na jazere vyzeralo pred
rokom. Na začiatku prázdnin zatvorené,
zapáchajúce... Tento rok sa tu celé prázdniny ľudia bavili.
Pochodili ste kus sveta. Kde sa
pracovne nachádzate teraz?
Človek, keď má okolo päťdesiat, bilancuje. A nie je dobré si priznať, že už všetko dokázal. Musí si stanoviť nové ciele. Ak
zaspí na vavrínoch, je to začiatok konca.
Ja som teraz vo fáze, že som na jednej
strane vnútorne šťastný. Je asi 9 profesorov na svete, ktorí robíme expertízy pre
United Nations. Pracujem aj pre Svetovú
zdravotnícku organizáciu (WHO). Veľa
chodím do Afriky, Malajzie, Indonézie,
južnej Ázie. Hľadám nové princípy. A to
je nový dych, nová etapa. Každá nádrž

je originál, teda iná, nemôžem robiť cez
kopirák, musím poznať desiatky rôznych
metód.
V roku 2011 ste získali
najprestížnejšie české ocenenie
za vedu a výskum – Českú hlavu za prínos v oblasti riadenia kvality
vody vo vodných nádržiach.
Je fajn, ak si vás niekto všimne, hoci
ten český rybníček je maličký. Ja veľa cestujem po svete a keď sa vrátim do lokality v Afrike, vždy ma poteší, ak pre mňa
usporiadajú večernú tancovačku. Vnútorne, ľudsky to skromne prijmem, lebo si
uvedomím, že som bol užitočný, niekomu som naozaj pomohol.
Ako vaše pracovné zanietenie
vníma rodina?
Moje deti hovoria: „s tebou je to otec
ťažké, pretože ty od štrnástich rokov pracuješ so sinicami a riasami.“ Majú pravdu.
Ale mňa to baví. Ja sa so sinicami rozprávam, rozumieme si. Človek sa s nimi musí
zžiť. Asi aj preto som toľkým nádržiam
pomohol.
Ako ste zareagovali, keď prišla
požiadavka ozdraviť naše jazero?
Úprimne? Keď sme sa dozvedeli, že
budeme pracovať niekde pre Košice, medzi spolupracovníkmi boli aj názory: Jéžiš, nejakí šialení východniari. Dnes sme
tu po desiatykrát a chodíme sem naozaj
radi, pretože ľudsky tu cítime priateľské
prostredie. A samozrejme, úplne ješitne
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V pravom slova zmysle. Začali sme
od fontány. Sedimenty. Kvantá a kvantá.
Kde sa to tu berie? Máme špičkové, drahé
prístroje, ktoré nám okamžite ukážu PH,
teplotu, priehľadnosť, zákal, jednoducho
mnoho parametrov. Pozerám sa na to
a hovorím: to je prúser. Každá meraná lokalita bola iná. A viete, čo to znamená? Že
tu síce okom nevidieť prítok a odtok, ale
dáta hovoria o obrovských podzemných
prúdoch. To podložie je veľmi prietočné, otvorené. Je v ňom mnoho prítokov
a mnoho odtokov. Vaše jazero je jeden
z najkomplikovanejších systémov.
Okrem prúdov vás čakalo ešte
jedno nepríjemné prekvapenie...
Keď sme prišli k apendixu, kde je 1,5
až 2 metre bahna, tak to bola posledná
bodka. To už som bol zdrvený, zničený.
Ako nádrž jazero nie je veľké, ale jeho
komplikovanosť spočíva v tom ako tu
prúdia spodné vody, aj aké je tu rôzne
množstvo bahna.

že zvolený postup ozdravenia
jazera asi funguje. Ako ste vy
spokojný s výsledkom?
Teraz sa zdá, že sa to darí a ja som
primerane spokojný. Stále však hľadám
čo a ako ďalej. Sinice sú náročný partner
a nebezpečný súper, preto nikdy nehovorím, že ich zničím, zabijem. Vždy tu budú.
Mojím cieľom je dostať ich pod hygienicky únosnú mieru a vodný ekosystém
do prírodnej rovnováhy. Rozhodne sa
nemôžeme radovať a vykrikovať, my sme
to dokázali, už to je hotové. Nič nie je hotové. Musí sa pokračovať. Až keď začnú
rásť vodné rastliny, ktoré budú sinice obmedzovať, vtedy budem šťastnejší. Zatiaľ
sme urobili len prvé tri krôčiky.
Prečo vlastne máme v jazere
premnožené sinice?
To je jednoduché. Existuje ponuka
a dopyt. Sinice tu majú dostatok živín,
majú bahno, úžasné podmienky. Čo teda
urobia? Vo veľkom sa množia. Keď nebudú mať energiu a živiny, nebudú sa množiť.
U nás, myslíme v našom meste, je
vaša práca vnímaná ako snaha
upraviť kvalitu vody tak, aby sme

sa mohli v lete kúpať. Vo svete
má určite dôležitejší význam.
Dominantne to nie sú rekreačné, ale
hlavne vodárenské nádrže. Tu mi viacerí
spomínali, že veľa deti, ktoré chodili lyžovať do Trixenu, bolo vlani „obsypaných“.
Iste, ak majú kontaktné dermatitídy alebo zápaly spojiviek, nie je to príjemné,
ale pri troche sarkazmu je to niečo krátkodobé. Za týždeň sa dá z toho dostať.
Keď však vo svete ľudia nemajú inú alternatívu a dlhodobo pijú vodu so sinicami,
majú veľa rokov zdravotné problémy, vtedy už ide o chronickú expozíciu toxínom
siníc. No, a to už nie je žiadna sranda.
Bývate v Brne a v našom meste ste
vraj desiatykrát. Ako na vás pôsobí?
S mojimi rodičmi som bol v Košiciach
už niekedy okolo roku 1983 a potom asi
pred 4 rokmi. Prešli veľkou zmenou, najmä večerné mesto je nádhera. Košice sú
farebné, dýchajú, žijú, je tu plno aktivít.
Myslím že celý rad miest by si z vás mohol
vziať príklad.
Ďakujeme za rozhovor
Mgr. Kristína Plajdicsková
členka komisie kultúry
a propagácie samosprávy

Ako to teda vyzerá so sinicami
v našom jazere?
Sú zakorenené, majú úžasnú diverzitu. My ich síce nevidíme vo vodnom stĺpci, ale v sedimentoch čakajú na vhodnú
príležitosť. A je ich tam obrovské množstvo!!! Vypočítali sme, že ich je na 50 rokov dopredu!!! To je to, čo vo mne budí
obavy.
Laickým okom ale bola voda
priehľadnejšia. Vyzerá to tak,
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Skrášľovanie predzáhradiek pred bytovými blokmi

S Mgr. Bernardom Berberichom o politike,
rodine a záľubách

Naša mestská časť v rámci svojich aktivít súvisiacich so skrášľovaním životného prostredia plánuje vytvoriť obyvateľom
možnosti na obnovu a starostlivosť o verejné priestranstvá, najmä predzáhradky pred bytovými blokmi.

Rád behá, varí a ak treba, aj s dlaždičkami si poradí

Cestou svojich spoločenstiev vlastníkov bytov a správcov
budú môcť občania požiadať o finančný príspevok – dotáciu
na nákup sadeníc, kvetov, kríkov a inej zelene určených do pred
záhradiek. Výber zelene musia ale vopred odkonzultovať a odsúhlasiť so Správou mestskej zelene. Poskytnutie dotácie bude
viazané na nefinančný vklad žiadateľa vo forme prác na danom
projekte (ide o práce súvisiace s realizáciou a následnou údržbou predzáhradkovej zelene).
Konkrétne podmienky ako sú výška dotácie, oprávnení žiadatelia, forma žiadosti, podmienky čerpania dotácie, kontaktné
údaje a iné bude obsahovať pripravovaná výzva. Miestny úrad
ju zverejní po odsúhlasení poslancami miestneho zastupiteľstva. Cieľom výzvy bude zapojiť spoločenstvá vlastníkov bytov a ďalšie subjekty do revitalizácie a starostlivosti o verejné
priestranstvá a medziblokové priestory i obnovu a starostlivosť
o predzáhradky pred bytovými blokmi.

Kto trochu sleduje komunálnu
politiku, určite mu neušlo, že v nej
pôsobíte už dlhšie obdobie.

Veríme, že sa nám podarí iniciovať občanov k udržiavaniu
vytvorenej zelene, a najmä u mladej generácie k prehlbovaniu
pozitívneho vzťahu k prírode. Aj nevzhľadný trávnik alebo krík
pred bytovkou môžu dostať šancu na zmenu a stať sa peknou
vizitkou bývajúcich a spríjemnením pre okoloidúcich.

Andrej Čurila pestuje bonsaje
Aj balkóny sú ozdobou blokov

Na ľudí, ktorí prechádzajú
popri blokoch, ale aj na domácich, príjemne pôsobia i vyzdobené balkóny. Mesto Košice pripravilo tohto roku
2. ročník súťaže o najkrajší balkón. Aj keď o tom ani nevedel,
medzi hodnotených sa dostal
i Andrej Čurila z našej mestskej časti. Venuje sa pestovaniu bonsajov, má ich 42 a sú
skutočnou okrasou balkónov.
Do súťaže ho prihlásila dcéra
Eva, ktorá bola presvedčená,
že by sa táto výzdoba mohla
páčiť.
„Získal som špeciálnu
cenu primátora. Tvorili ju užitočné veci ako sú nožnice,

hnojivá i zavlažovací prístroj,
ktorý pri najbližšej príležitosti
vyskúšam. Ak chcem, aby sa
bonsajom darilo, na zavlažovanie spotrebujem denne aj
20 litrov vody. Je to síce náročný koníček, ale nevadí mi to.
Je to moje hobby, láska. Manželka sa kvôli tomu aj trochu
hnevá, lebo na prvom mieste
nie je ona, ale moje bonsaje.
Ona je až po nich,“ dobiedzal
si polovičku Andrej Čurila.
K oceneniu v mestskej súťaži blahoželáme a veríme, že
na budúci rok sa do nej zapoja
aj ďalší obyvatelia našej mestskej časti.

Je to tak, už som v podstate starý
harcovník. Prvýkrát som sa uchádzal
o funkciu poslanca v komunálnych voľbách v decembri 1998 a bol som zvolený
za miestneho poslanca v našej mestskej
časti. Odvtedy bez prestávky pracujem
ako miestny alebo mestský poslanec.
Na mestskej úrovni som bol ostatné dve
volebné obdobia aj predsedom komisie.
V posledných komunálnych voľbách som
vo voľbách do mestského zastupiteľstva
nezískať dostatočný počet hlasov. Za trocha smutných okolností, po krátkej chorobe a náhlej smrti mestského poslanca
a môjho priateľa Mariána Gála, som sa
do mestského zastupiteľstva ako prvý
náhradník vrátil.
Popri tom, že ste mestským poslancom,
pomaly rok ste aj zástupcom starostky
v našej mestskej časti. Čo sa vám
už podarilo vyriešiť (doriešiť) ?
Prácu v samospráve chápem ako
kolektívnu. Od nástupu do funkcie zástupcu sme sa so starostkou a kolegami
v zastupiteľstve snažili zamerať na čistotu
a poriadok na sídlisku. Podarilo sa nám
kúpiť motorové vozidlo, ktoré pomáha pri tejto činnosti. Verím, že čoskoro
bude na našom sídlisku otvorený zberný
dvor, čo bude vyvrcholenie našej snahy
a podnetov občanov. Na zlepšenie komunikácie medzi obyvateľmi a úradom
sme otvorili Kanceláriu prvého kontaktu,
a mám spätnú väzbu, že to prinieslo krok
vpred. Podarilo sa tiež zriadiť Centrum
materiálnej pomoci pre občanov, ktorí sú
v sociálnej tiesni. V rámci skromných dotácií sme v činnosti a aktivitách podporili
občianske združenia, školy a ďalšie subjekty, ktoré pôsobia na našom sídlisku.
Máte aj svoje občianske povolanie.
Nerobí vám problémy zvládať vlastnú
prácu, mestské poslancovanie
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i funkciu zástupcu starostky?

Aké sú vaše koníčky?

Vo funkcii zástupcu starostky som
ako poverený poslanec, teda popri zamestnaní. Toto poverenie od starostky si
veľmi vážim, beriem ho aj ako isté ocenenie mojej doterajšej práce v komunálnej
politike. Spolupráca je podľa mňa veľmi
dobrá, korektná a verím, že aj prospešná
pre mestskú časť. Takýmto riešením tiež
šetríme finančné prostriedky, ktoré sa
môžu použiť v prospech občanov. Keďže
som v občianskom povolaní živnostníkom a poskytujem administratívne a poradenské služby, pomerne dobre viem
skĺbiť túto prácu s výkonom poslaneckej
i zástupcovskej funkcie.

S obľubou sa venujem činnostiam,
kde je vidieť výsledok mojej práce. Keďže
som okrem iného skúsil aj murárske remeslo, veľmi rád, ak toho nie je veľa, pomôžem kamarátom pri pokladaní dlažieb
a obkladov. Hoci to na mne nie je vidieť,
veľmi rád varím a skúšam nové recepty,
čo oceňuje hlavne manželka. V poslednom čase prichádzam na chuť cestovaniu
po Slovensku i zahraničí. Rád si pozriem
akýkoľvek western, kriminálku či relácie
o varení a motorizme. So záujmom študujem časopisy o motoristických novinkách, trendoch v bývaní a nových techno
lógiách pri výstavbe rodinných domov.

O čas vás toto všetko ale musí
oberať. Nie ste kvôli tomu
ukrátený o chvíle s rodinou?

A čo športovanie? V tomto roku
ste sa už niekoľkokrát zapojili
do bežeckých aktivít.

Manželka a dcéra ma veľmi podporujú, doma mám vytvorené skutočne dobré
podmienky. Chvíle, o ktoré sú ukrátené,
sa im snažím vynahradiť počas prázdnin.
Vtedy trávime spoločné dovolenky i výlety. Radi na ne chodievame aj s priateľmi.
Som človek, ktorý neposedí a stále niečo
robí, čo prezrádza aj moja vychudnutá
postava, nestíham pribrať. Rád sa stretávam i so súrodencami a ich rodinami. Rodinu a dobré vzťahy považujem za veľmi
dôležité.

V žiackych časoch som behával krátke
trate, teraz preferujem skôr dlhšie. S behaním som opäť začal až po štyridsiatke
a odporúčam to každému. Mojím zatiaľ nenaplneným snom je polmaratón.
Z letných aktivít rád bicyklujem, plávam
a chodím na túry. Občas sa dostanem aj
k futbalu a na našej hrádzi pri Hornáde
zvyknem prevetrať kolieskové korčule.
V zime hrávam rekreačne hokej, korčuľujem, lyžujem. Tým však nechcem povedať, že nezájdem aj na koncert, výstavu či
do divadla...

Čím ste v detských rokoch chceli
byť? Naplnil sa váš sen alebo sa
realita od neho výrazne odchýlila?
Myslím, že ako väčšina chlapcov aj ja
som sníval o povolaniach ako kamionista
či rušňovodič. Hoci som za rušňovodiča
na dopravnej priemyslovke aj vyštudoval, do rušňa som nevstúpil. Podľa vzoru
rodičov som začal pracovať v stavebných
a správcovských spoločnostiach. Neskôr
v miestnej a regionálnej samospráve, takže realita sa od sna výrazne odchýlila.
Pôsobíte dosť vážne. Ste skutočne
taký alebo je to len prvý dojem?
Budem musieť popracovať na svojej
mimike tváre, aby som tak vážne nepôsobil. Pokiaľ by som sa mal sám hodnotiť, považujem sa za veselého a spoločenského človeka, ktorý sa vie zasmiať
na dobrom vtipe, humornej situácii, aj
sám na sebe, ak je na to dôvod. Mám rád
dobré vtipy hlavne o svokrách ...

Boli ste počas roka dobrý?
Čo by ste chceli nájsť
pod vianočným stromčekom?
Či som bol dobrý posúdia moji najbližší, ale snažil som sa. V rodine sa zvykneme obdarúvať praktickými darčekmi.
Manželka sa vždy trafí do „čierneho“, tak
dúfam, že to tak bude i tentokrát.
Čo si prajete, aby sa vám
splnilo v roku 2016?
Napadlo mi jedno príslovie: Zdraví
majú veľa prianí, chorí iba jedno. V duchu tohto príslovia a po osobnej skúsenosti s chorobou, si v roku 2016, a nielen
v ňom, prajem pre seba, svojich blízkych,
aj pre všetkých ľudí, zdravie. K zdraviu pripájam prianie vzájomnej úcty a tolerantného prístupu, aby sa v našich rodinách,
aj v spoločnosti, lepšie žilo.
Všetkým Jazerčanom prajem
požehnané a pokojné sviatky.
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Túžime mať čisté sídlisko
Vážení spoluobčania,
súčasťou kultúry každej spoločnosti
je jej vzťah k životnému prostrediu. Medzi výrazné stránky tohto vzťahu patrí to
ako udržujeme čistotu a poriadok, ktoré
sú významnými faktormi pohody v obytnej zástavbe. Na sídliskách, kde je vysoká
koncentrácia obyvateľov, to platí dvojnásobne. Na čistote a poriadku sa musíme
podieľať všetci. O čo viac budú občanmi
dodržiavané základné pravidlá správania
sa, o to bude ľahšie udržiavať na sídlisku
poriadok. Základné dokumenty, ktoré sa
zaoberajú čistotou a poriadkom, sú zverejnené na webovej stránke miestneho
úradu www.jazerokosice.sk v kolónke
Čistota a poriadok.
Zberom komunálneho odpadu je
v našej mestskej časti na základe zmluvy s mestom poverená spoločnosť
KOSIT. Vyprázdňovanie 400 kontajnerov
zabezpečuje 3 x týždenne, v pondelok,
stredu a piatok. Za čistotu na zeleni zodpovedá Správa mestskej zelene www.
smz.sk Mestská časť zabezpečuje čistotu
a poriadok na Pláži Jazero.

Veľkým nešvárom sídliska je ponechávanie nadrozmerných odpadov:
(gaučovky, epedá, nábytok, WC misy,
obaly, škatule a iné) pri klasických kontajneroch. I keď by ich mal podľa platného
VZN občan, ktorý sa ich zbavuje, zaniesť
do zberného dvora. Nám je v súčasnosti najbližší na Jarmočnej ulici. Máme
však dobrú správu! V budúcom roku by
mal byť zberný dvor i na našom sídlisku,
v blízkosti Tesco. Uložiť nadrozmerný odpad môžu občania aj do najbližšieho veľkokapacitného kontajnera (VKK). Rozpis
ich rozmiestnenia a termíny pristavenia
sú na spomínanej webovej stránke mestskej časti.
Naše sídlisko má rozlohu približne
360 ha a trvale tam žije asi 25 000 ľudí.
Hoci väčšina má dobrý vzťah k poriadku
a čistote, stále existuje skupina občanov, ktorej na nich nezáleží. Pod rúškom
anonymity sídliska bez výčitiek položia
nadrozmerný odpad ku kontajneru ale-
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Zdravotné okienko

bo na verejné priestranstvo. Ich konanie nepriamo podporuje aj obrovská
NEVŠIMAVOSŤ nás, ostatných občanov.
Pritom stačí málo – ich konanie zdokumentovať a nahlásiť príslušným orgánom
– Mestskej polícii alebo miestnemu úradu.
Kontakty:
Mestská polícia - tel.: 159,
mail: nadjazerom.msp@kosice.sk
Miestny úrad - tel.: 055/ 302 77 14,
mail: kpk.jazero@gmail.com,
www.jazerokosice.sk
FB Mestská časť Košice - Nad jazerom.
Prioritným krédom našej starostky
a miestneho úradu je zlepšiť úroveň čistoty a poriadku na sídlisku. V rámci svojich možností zabezpečujeme pomocou
aktivačných pracovníkov dozbieranie
odpadkov na verejných priestranstvách
sídliska. Zároveň sme po odsúhlasení
poslaneckým zborom kúpili motorové
vozidlo, ktoré bude podľa potreby slúžiť
aj na spomínané dozbieranie nadrozmerného odpadu. Včasný zber je dôležitý aj
preto, aby sme zabránili vytváraniu podmienok pre hlodavce. K zvýšenej úrovni
čistoty a poriadku na našom sídlisku určite prispeje rozmiestnenie ďalších parkových košov.
Dôležitou súčasťou dosiahnutia čistoty na sídlisku je tiež riešenie psích exkrementov. Okrem prevádzkovania štyroch
voľných výbehov pre psov (kosenie a čistota) mestská časť poskytuje majiteľom
psov jednorazové vrecúška. Môžu si ich
vyzdvihnúť na prízemí miestneho úradu.
Vážení spoluobčania,
zabráňme, aby nám zopár nezodpovedných občanov doslova devastovalo
životné prostredie. Nedovoľme im, aby

Smútiť treba, ale nebuďme negativistickí

sme náklady za znečisťovanie, najmä
nadrozmerným odpadom, znášali všetci.
Buďme všímaví a položme si otázku „Neviem náhodou, kto ponechal nadrozmerný odpad na verejnom priestranstve...?
Nebojme sa konať! Dajme o takýchto
krokoch vedieť príslušným orgánom.
Snažme sa o to, aby to na našom sídlisku
nevyzeralo ako na smetisku.

Je jeseň a blíži sa zima. Dni sa rýchlo
krátia, slniečko je väčšinu času schované
za mrakmi a na nejedného z nás začínajú
padať tmavé chmáry a clivá melanchólia.
Za nami je obdobie dušičiek, čas, kedy
sme intenzívnejšie spomínali na našich najdrahších, ktorí formovali naše ja,
vštepovali nám tie najkrajšie city, svojou
láskou nám ukazovali krásu a bohatosť

ľudského ducha a žitia. Mnohí z nás majú
v duši žiaľ za milovaným životným partnerom, s ktorým kráčali životom v časoch
dobrých i zlých. Opustené vdovy venovali spomienku manželom, ovdovení muži
milovaným manželkám. Mnohým rodičom neľútostná smrť vzala drahé dieťa.
Dieťa, ktoré bolo ich radosťou, aj nádejou, že im bude oporou v dňoch jesene

Ing. Ján Vozár
oddelenie výstavby a investičnej činnosti

ich života. Ťažko sa nás dotkol odchod
každého, kto nám bol v živote blízky, zasiahol nás na tom najbolestivejšom mieste − v srdci. V duchu si ako film premietame chvíle prežité v ich blízkosti a stále
pociťujeme bolesť, ktorú sme prežívali
pri rozlúčke s nimi. V takých momentoch
je veľmi dobré sa s niekým porozprávať,
vyliať svoj žiaľ.
Jednou z príležitostí budú Vianoce.
Sviatky, ktoré znamenajú stretnutia s rodinami, priateľmi, blízkymi. Aj možnosť,
že nám poskytnú pochopenie, vyjadria
súcit. Dajte voľný priebeh akýmkoľvek, aj
bolestivým emóciám. Nebuďte prekvapení, keď sa u vás objavia nepríjemné pocity. Nepovažujte ich za prejav slabosti, je
to prirodzená súčasť procesu smútenia.
Ak treba, nehanbite sa ani vyhľadať odbornú pomoc. Pokúste sa melanchóliu jesenných a zimných dní potlačiť prechádzkami, vneste si pohodu a optimizmus
do života radosťou z maličkostí. Na svete
je toľko krásnych vecí a mnohokrát sa
sami pripravujeme o nezabudnuteľné
okamihy. Zbaviť sa negatívnych pocitov
pomôže dobrá kniha, relaxačná hudba či
voňavý kúpeľ. Úplne najideálnejšie je, ak
sa nám toto všetko podarí spojiť do jedného.
Mgr. Lucia Kleinová
poslankyňa miestneho zastupiteľstva
vajúcich sa v podobe malých modrastých
guľôčok.

Trnka obyčajná
Neskorá jeseň je symbolom príprav
zásob na zimu, časom vykopávania
a uskladňovania zemiakov, zberu orechov a sušenia húb. Skôr ako sa príroda
uloží k zimnému spánku ponúka nám
úchvatné pohľady na všetkými farbami
hýriace koruny listnatých stromov.
V tomto čase je možné nazbierať si
jej plody pekné na pohľad, príjemné
na dotyk a zdravé pre telo. Sú nimi trnky.
Trnkové kríky boli v minulosti pokladané
za posvätné. Ľudia podvedome cítili, že
obsahujú látky potrebné pre telo pred
prichádzajúcou zimou. S obľubou ich
používali už starovekí Kelti. O liečivých
účinkoch trniek čítame i v najznámejšom stredovekom herbári od Matthioliho
(1501 – 1577 ). Fakt, že rastú bez prispenia človeka i na málo úrodných pôdach,
poukazuje na ich extrémnu vitalitu. Trnky obsahujú veľké množstvo vitamínu C
a trieslovín. Ich zložky dokážu úspešne
bojovať proti hnačkovitým ochoreniam
a ľahším zápalom tráviaceho traktu. V tele
plnia čistiacu úlohu – močom pomáhajú
odstraňovať odpadové látky z tela. Zápar
z vysušených plodov je účinný pri liečbe
zdĺhavo prebiehajúcich infekcií v úst-

nej dutine a osvedčil sa ako kloktadlo
pri zápale hrdla. Po konzumácii čerstvých
plodov sa nám pravdepodobne na tvári
objaví kyslý výraz. Trnky sú naozaj veľmi
trpké. Ak však prejdú prvými mrazíkmi,
strácajú trpkú chuť. Koniec októbra a začiatok novembra, toto neskoré jesenné
obdobie, predstavuje najideálnejší čas
na zber a využitie bohatých zdrojov vitamínov a zdraviu prospešných látok ukrý-

P. S: Angličania už po mnoho generácií pridávajú zrelé trnky do fliaš s ginom
a nechávajú ich macerovať. Vzniká tým
tzv. sloe gin – trnkový gin. Čím dlhšie sa
trnky v gine „kúpu“, tým lahodnejšiu chuť
nápoju dodávajú. Obľúbené je i domáce
trnkové víno, ktoré má sýto bordovú farbu
a chuťovo pripomína portské druhy vín.
MUDr. Michal Slivka
predseda sociálno – zdravotnej komisie
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Denné centrum seniorov pripomína úľ s pracovitými včielkami
„Príďte medzi nás. Nebudete ľutovať,“ pozýva rovesníkov predseda centra
„Naše Denné centrum seniorov, ktoré funguje pri miestnom úrade, sa môže pochváliť, že len v tomto roku k nám pribudla asi štyridsiatka nových členov. Dnes je nás viac ako 220
a ďalší chcú prísť. Radi všetkých privítame. I keď sa priestory
centra nedajú nafúknuť, dobré je to, že každého zaujíma niečo iné, čomu sa chce venovať, a tak si dni návštev vyberajú,“ pyšný je na chod centra a záujem oň jeho predseda Ivan
Hudec. Pri voľbách dostal sto percent hlasov, čo ho potešilo,
ale hlavne je to pre neho obrovský záväzok nesklamať dôveru tých, čo za neho ako predsedu hlasovali. Ďalšími členmi
výboru sú Marta Lovasová, Eva Janusová, Janka Bartošová
a Štefan Mikuš.
Pri svojej činnosti sa výbor riadi dôležitou zásadou –
skladba podujatí musí vychádzať z potrieb členov. Do plánu
teda nedajú to, čo chcú oni, výborníci, ale za čo zahlasuje
väčšina seniorov. Majú tiež schránku pripomienok. Anonymne do nej môžu seniori vhodiť papierik s pripomienkou

cov Slovenska, v ktorej sú takmer všetci naši seniori, takže
niektoré činnosti, najmä športové, organizujeme spoločne.
Nevynechávame ani podujatia, ktoré pripravuje mesto, takže aktívni sme viac ako dosť. Prakticky niet týždňa, aby sme
neboli na spoločenskej akcii. Nuda či leňošenie sú u našich
dôchodcoch neznáme pojmy,“ s hrdosťou v hlase pokračuje predseda, ktorému pritakáva Marta Lovasová. S kronikou
o ich činnosti si k nemu na chvíľku prisadla. „Okrem vedenia kroniky nám robí fotodokumentáciu a napríklad zájazd
do Podhájskej vybavila od A po Z. Rovnako sa činia i ďalší
z výboru. Inak by nám to nešlo tak ako ide. Do konca roka
máme v pláne pripraviť ešte aspoň štyri rôznorodé podujatia,
dva zájazdy, dve výstavky.“
Predbežný plán podujatí na polrok majú vyvesený na nástenke. Každý senior má tak dosť času vybrať si, čo ho zaujíma a či sa chce na podujatí zúčastniť alebo sa rozhodne
pre niektoré iné. Pestrosť aktivít je určite jedným z dôvodov,
prečo sa rady členov centra rozrastajú.
Pri bilancovaní, čo všetko sa v priebehu roka udialo, nemôžeme zabudnúť na prednášky s policajtmi, o zdravej vý-

Beseda s policajtmi bola zameraná na to, ako sa
majú chrániť pred prípadným útočníkom

žive ani na návštevu budovy Národnej rady SR. A tiež
na Jazerské mažoretky a spevácky súbor Jazerčan.
Členmi oboch sú väčšinou práve seniori z Denného
centra. Ich vystúpenia a výkony, ktoré sú už dávno
známe aj za hranicami mestskej časti, majú spád, veselosť, rozdávajú radosť. Pritom najmä mažoretky sú
dámy, ktoré už nosia najmenej šesť krížikov na pleciach, a napriek tomu sa pohybujú ako mladice. To
tiež potvrdzuje, že vek nie je v živote rozhodujúci.
Dôležité je to, ako sa človek cíti, zmýšľa aj či chodí
von, medzi rovesníkov. Alebo, ako to pri jednej príležitosti povedal Ivan Hudec, len sedí pri okne a vyčkáva na poštárku a dôchodok. Vari si neuvedomuje,
že staroba a choroby tak oveľa skôr zaklopú na jeho
dvere?
Ak také čosi nechcete, zmeňte svoj život.
Otvorte dvere do Denného centra a staňte sa jeho
členom. Prídete na iné myšlienky, budete sa mať
s kým porozprávať, zašportovať si, zabaviť sa.
Pomôže vám to vnímať život optimisticky, získate elán, istotu a oživíte i spestríte si jeseň života.

Týždenný pobyt v Podhájskej bol nezabudnuteľný

na to, čo sa im nepáči, čo ich sklamalo. Schránka je riešením
aj pre tých, ktorí majú trému a tá im nedovolí pred plénom
vystúpiť a nahlas povedať, čo by chceli. Hocijaký podnet je
pre výbor pomocou, a keď je nápad dobrý, prečo ho, i keď
je anonymný, nezobrať do úvahy? A prípadná kritika? Tá je
predsa tiež dôležitá a pomáha.

Naši dôchodcovia na športovom stretnutí seniorov, ktoré pripravila
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Košice - mesto
v spolupráci so Základnou školou Ľudovíta Fullu z Maurerovej ulice

„Každý mesiac sa snažíme pripraviť jeden zájazd. Väčšinou
do kúpeľov. Niektoré sú jednodňové, iné týždenné a chodievame do zariadení u nás aj u našich južných susedov. Popri
výletoch sú obľúbené spoločné oslavy napríklad fašiangov,
Medzinárodného dňa žien, Veľkej noci, Dňa matiek, sviatku
Katarín, konca roka. Seniori sa predsa radi zasmejú, zabavia,
zatancujú si,“ bilancuje predseda. Medzi klubové podujatia
patria súťaže v hádzaní šípok, v biliarde, sudoku, dvakrát mali
guľáš párty, chystajú súťaž v pečení koláčov i vo vianočnej
výzdobe.
„Výborná je spolupráca a prepojenie na Jednotu dôchod-
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Na oslave Dňa matiek prišla medzi dámy i starostka

Aj na lyžiach vedia súťažiť

Radi si spolu zaspievajú

Príjemná opekačka v prírode

Denné centrum
je v OC Branisko
(zadný trakt),
na 1. poschodí,
vedľa Kultúrneho
strediska Jazera.
Otvorené je
každý pracovný
deň, okrem
piatku, od 13:00
do 16:00 hod
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Komisia mládeže, športu a vzdelávania
Náš rok

Posledný májový piatok sme opäť venovali športu na 1. ročníku Jazerského street basketbalu, ktorý bol v športovom areáli
FK Galaktik. Júnové dni niekoho z nás potešia a iného zarmútia,
keď si v poštovej schránke nájde vyúčtovanie nákladov za bývanie. Aby sme sa vedeli vo vyúčtovaní vyznať, správne hospodáriť
s teplom a energiou v domácnosti, usporiadali sme odborný seminár o právach a povinnostiach vlastníkov bytov.
Koniec septembra patril futbalovému turnaju mladých.
Žiaci ôsmych a deviatych ročníkov zo základných škôl J. Urbana z Jenisejskej, Dneperskej, Družicovej a Bukoveckej ulice
si v priestoroch Obchodnej akadémie na Polárnej ulici zmerali
sily v sálovom futbale. Ostré súboje na ihrisku v duchu fair play,
ale i objatia a podania rúk po zápasoch ukázali, že sa stretli praví
športovci.

Košice sa v roku 2016 budú pýšiť titulom Európske mesto
športu. Ani naša komisia preto vo svojej činnosti nezaháľala
a verí, že svojou prácou pomáhala a pomôže, aby sme sa stali
Mestskou časťou športu a zvíťazili v projekte, ktorý na rok 2016
vyhlásilo mesto Košice.
Pracovný maratón sme odštartovali vo februári návštevou
nášho Denného centra seniorov, kde sme zisťovali záujem dôchodcov o kurzy výpočtovej techniky. S nimi by sme chceli začať
počas dlhých zimných večerov, teda od konca novembra. Naši
seniori sa na používateľskej úrovni naučia pracovať s počítačom,
internetom, využívať skype, a samozrejme, nevynecháme ani
obľúbené sociálne siete, kde možno nájdu aj svojich spolužiakov z dávnych školských čias.
V apríli sme v spolupráci s Obchodnou akadémiou na Polárnej ulici zorganizovali Volejbalový turnaj o Putovný pohár starostky MČ.
V máji sme spojili duše, ktoré majú ranu, na podujatí Virtuálna kampaň Ligy za duševné zdravie. Hlavné slovo nemal len
psychológ, ale aj ľudia, ktorí potrebujú pomoc a dokázali sa odreagovať pri umeleckých a integračných aktivitách.

Osemnásteho októbra sa viac ako stovka účastníkov futbalového turnaja zúčastnila na futbalovom zápolení o Pohár starostky mestskej časti. V turnaji zvíťazila mladosť, športový talent
a možno aj kúsok športového šťastia, keď sa víťazom stalo družstvo Drevenica Bar. Ďalšie priečky obsadili družstvá SF Jazero
a Lamy.
Už 28. november venujeme amatérskym stolnotenistom,
ktorí ponaháňajú loptičky na 1. ročníku Memoriálu Gálovcov.
Turnaj má niekoľkoročnú tradíciu ako Memoriál Jána Gála
na počesť bývalého poslanca miestneho zastupiteľstva. V máji
tohto roku sme po zákernej chorobe odprevadili do vedeckého
a športového neba aj jeho syna Mariána Gála, tiež aktívneho člena jazerského zastupiteľstva a našej komisie. Na počesť oboch
skvelých ľudí bude turnaj premenovaný na Memoriál Gálovcov.
Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do vzdelávania a športových súťaží zapojili či už ako účastníci alebo diváci. Poďakovanie patrí aj všetkým členom komisie z radov poslancov i neposlancov a tajomníčke Ing. Janke Janotkovej. Všetci prispeli
dobrým nápadom, šikovnými rukami a výbornou náladou, aby
sa všetko podarilo tak, ako sa má. Tešíme sa na ďalšiu prácu
pre naše Jazero.

Sociálno – zdravotná komisia
Snažíme sa byť všade, kde je to potrebné
Človeku sa ani veriť nechce, že onedlho je tu koniec roka.
Aj koniec prvého roku fungovania našej komisie pod vedením predsedu Michala Slivku. Poslanci i neposlanci, ktorí sme
boli jej členmi, sme sa okrem letného obdobia schádzali pravidelne každý mesiac. Na rokovaniach sme sa venovali plneniu plánu činnosti, ktorý si na tento rok komisia vytýčila, aj
príprave viacerých podujatí.
Podieľali sme sa napríklad na zorganizovaní dvojdňového premiérového podujatia mestskej časti – Dni zdravia. Prvý
deň pozostával z celoslovenskej výstavy kompenzačných
a ortopedických pomôcok, na ktorej vystavovatelia prezentovali zdvíhacie zariadenia, vozíky, kočíky, polohovateľné postele, pomôcky pre sluchovo a zrakovo postihnutých a veľa
ďalších pomôcok. Druhý deň tvorila výstava produktov súvi-
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Andrea Gajdošová
predsedníčka komisie

siacich so zdravím i prednášky a rady na túto tému. Prednášal
i náš predseda. Vybral si tému o prvých jarných liečivých rastlinách. Zároveň na stretnutí s poslucháčmi predstavil svoju
knihu Zdravie a choroby z potravín.
Ako komisia sme pomáhali pri organizovaní jazerských
osláv MDD, ktoré boli na pláži. Deti v priebehu dňa súťažili,
hrali sa, preukazovali vedomosti, tancovali a robili ešte všeličo iné, čo bolo v programe osláv ich sviatku. Podobne veselo bolo aj na ďalšom podujatí venovanom deťom. Volalo
sa Letom – svetom a išlo o rozlúčku s prázdninami. Nepomáhame však len pri organizovaní akcií pre deti. Pripravili sme
napríklad výlet do Starého Smokovca, na ktorý sa prihlásili
hlavne seniori. Deň, ktorý v našich veľhorách prežili, i keď
sem – tam im chcel dobrú pohodu narušiť dážď, bol podľa
nich napriek tomu po každej stránke vynikajúci. Október je
Mesiacom úcty k starším. Na to nezabúda ani mestská časť.
Už deviaty rok pravidelne organizuje stretnutia s jubilantmi,
ktorí dosiahli 70, 75, 80 a viac rokov. Kým na tom prvom bolo
40 oslávencov, tohtoročná oslava, pri ktorej sme nechýbali,
bola rozdelená do dvoch dní, pretože pozvanie prijalo viac
ako 200 seniorov.
Do konca roka sa bude naša komisia podieľať ešte na prí-

Na výlete do Starého Smokovca sa účastníci
zájazdu stretli aj s líškou
chode Mikuláša, ktorý sa chystá urobil radosť deťom zo znevýhodneného prostredia a určite pomôžeme aj pri Jazerských
Vianociach, ktoré na Spišskom námestí potrvajú štyri dni.
Mária Jokeľová
podpredsedníčka komisie

Komisia výstavby, verejného poriadku
a životného prostredia
Sústredili sme sa na poriadok a alkohol
Naša komisia v tomto roku svoju činnosť upriamila na riešenie uzamykania
kontajnerovísk, udržiavanie verejného
poriadku a riešenie návrhov občanov
nášho sídliska.
V letnom období sme sa zamerali
na prácu v terénne. V júni sme na výjazdovom stretnutí v spolupráci s príslušníkmi Mestskej polície, stanice Nad jazerom,
mapovali dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 37 našej mestskej časti
„O čistote a verejnom poriadku. Zamerali
sme sa na: dodržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách, dodržiavanie zákazu požívania alkoholických
nápojov na verejných priestranstvách,
požívanie alkoholických nápojov mladistvými.

riešili mestskí policajti. Na múre popri
promenádnom chodníku sme našli spať
ženu zabalenú v spacom vaku. Z miesta
bola vykázaná. Na záver stretnutia sa celá
skupina zúčastnila na nočnej obhliadke
útrob zrúcaniska objektu na Galaktickej
ulici. Nakoľko objekt je uzamknutý a príslušníci MSP v ňom pravidelne hliadkujú,
nenašli sme tam žiadneho nežiaduceho
nocľažníka.
Podobnú výjazdovú akciu sme si zopakovali aj na začiatku školského roka,
kedy sme sa opäť v skupinách a v spo-

lupráci s príslušníkmi MSP vybrali do večerných ulíc nášho sídliska. Prešli sme ho
celé a treba povedať, že priestupkov
bolo podstatne menej. I keď s popíjaním na verejných priestranstvách sme sa
stretli a v jednom prípade pil mladistvý.
Vážení spoluobčania,
chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorým nie sú ľahostajné problémy a vnímavo
sa k nim staviate. Moje poďakovanie patrí
aj príslušníkom jazerskej stanice Mestskej
polície za ich náročnú a rizikovú službu
v prospech bezpečného života na našom
sídlisku.
Erik Cimbala
predseda komisie

Členovia komisie M. Capcara, J. Skonc,
R. Rosival, R. Szilágyi, B. Berberich a ja
sme spolu s mestskými policajtmi, ktorým pomáhal aj ich služobný pes, vyrazili v niekoľkých skupinách do terénu.
Výjazdové stretnutie trvalo do neskorých večerných hodín a verte, stretli sme
sa s rôznymi nešvármi. Zaznamenali
sme viacero prípadov porušovania zákazu požívania alkoholických nápojov
na verejných priestranstvách, napríklad
na trhovisku na Bukoveckej ulici, pred
školskými zariadeniami aj na promenádnom chodníku. Všetky tieto priestupky

Jazerčan 04 / 2015

19

Šport

Šport
Na jazerskej vodnej ploche bolo
medzinárodné podujatie

Projekt Active life i v našej mestskej časti
po Materskú školu na Galaktickej ulici
a späť, potom ešte obehnúť jazero a až
tak mohli doraziť do cieľa nekaždodenného športového podujatia. Bežci tým
splnili svoje predsavzatie a naplnili heslo
projektu: Pridaj sa k nám! Prekonaj sám
seba! Buď aktívny! Trochu tiež spoznali
našu mestskú časť, čo tiež patrí k bonusom akcie.

Hoci bol horúci letný podvečer viac
ako 140 milovníkov behu sa po rozcvičke zapojilo do projektu Active life – Aktívny život. Bežecká trať viedla od splavu

Bežcov ako spoluorganizátorka, aj
bežkyňa, podporila starostka našej mestskej časti a jej zástupca. Pridala sa i štvorica trénerov z talianskeho futbalového
klubu Juventus Turín, ktorí boli v tom
čase súčasťou výpravy v Košiciach.

Majstrovstvá Slovenska
Slovenský zväz malého futbalu pripravil počas leta v našej mestskej časti
Majstrovstvá Slovenska v malom futbale. Hralo viac ako 300 hráčov z 28 tímov
zo slovenských súťaží, ktoré predstavovali to najlepšie, čo máme. Celkovo sa
na troch súťažných ihriskách odohralo
63 majstrovských stretnutí. Víťazom sa

stal tím Košičanov z AS Guard Security,
ktorý vo finále porazil bratislavský FC
Bepon. Tretie miesto
obsadil
prešovský
Twinstav. Malý futbal
si získava stále väčšiu
popularitu a začína
sa radiť k najmasovejším a veľmi obľúbeným
športom
na Slovensku i v zahraničí.

Odkopnime predsudky
– futbal spája
Pod záštitou primátora mesta Richarda Rašiho a v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Juh a Potravinovou bankou
Slovenska zorganizovala Arcidiecézna
charita Košice v športovom areáli na Alejovej ulici 8. ročník podujatia Odkopnime
predsudky – futbal spája. Už samotný názov napovedá, že poslaním podujatia je
spájať ľudí rôzneho veku, zmýšľania a sociálneho postavenia, ktorí v bežnom živote možno neprichádzajú do kontaktu.
Môžu však mať spoločnú záľubu – napríklad futbal, pri ktorom sa rúcajú akékoľvek bariéry a predsudky a vie ich spojiť.
Na podujatí, do ktorého sa zapojilo 8 futbalových družstiev, bol aj zástupca našej
starostky Bernard Berberich. Toto charitatívne podujatie sme podporili i finančne.

Nočný beh mal výbornú atmosféru
Vyše 1 600 bežcov sa zapojilo do 4. ročníka nočného behu
ulicami Košíc – Night Run. Desaťkilometrová trať bola oproti
predchádzajúcim ročníkom trochu zmenená. Ženy, muži i školáci si v príjemnom počasí užívali pohyb a úžasnú atmosféru,
ktorá počas podujatia vládla a ku ktorej prispelo i povzbudzovanie divákov. V dave nadšencov behu sa popri aktívnych špor-
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tovcoch nestratili ani predstavitelia mesta primátor Richard Raši
a jeho námestníčka Renáta Lenártová. V tričku symbolizujúcom
vzťah k našej mestskej časti bežal mestský a jazerský poslanec
a zástupca našej starostky Bernard Berberich. Bežci aj touto akciou potvrdili, že Košice si právom zaslúžia titul Európske mesto
športu 2016.

Klub vodného lyžovania TRIXEN (KVL)
v spolupráci s medzinárodnou vodnolyžiarskou federáciou IWWF a Slovenským
zväzom vodného lyžovania 17. – 19.
júla usporiadal na vodnej ploche jazera
13. ročník medzinárodného športového
podujatia vo vodnom lyžovaní za vlekom
Grand Prix of the Cable 2015. Preteky
podporilo Mesto Košice i Mestská časť
Košice – Nad jazerom. Športovci súťažili
v šiestich kategóriách: muži a ženy, juniori a juniorky do 19 rokov a juniori a junior-

ky do 15 rokov.
Pripravené boli tri
súťažné disciplíny vodného ly- Alexander Vaško ml. pri akrobatickej jazde
žovania – slalom,
akrobatická jazda
mostíka 61,60 metra. Veronika Cséploová
a skoky. Na súťaži o dobré výsledky bojo- dosiahla v slalome 1,00/58/12; a v trikoch
vali športovci zo šiestich krajín – Bielorus- dokonca osobák 4220 bodov. Rovnako
ka, Českej republiky, Holandska, Rakúska, dosiahol osobný rekord v slalome Juraj
Ruska a Slovenska.
Kerpčár ml. 4,00/58/12 a v akrobatike
Po sobotňajšej trošku rozpačitej kvalifikácii v nedeľu
členovia
nášho
Klubu
vodného
lyžovania Trixen
všetko napravili.

Juraj Kerpčák ml. - slalom

Alexander
Vaško ml.
vytvoril
napríklad
nový
slovenský
rekord v slalome
3,00/58/10,25;
a v skokoch rekord

7340 bodov. Karin Bořiková v slalome
dosiahla 5,00/55/13, osobák v akrobatike 3570 bodov a v skokoch 29,70 metra. Lucka Fedorová získala v akrobatike
2640 bodov, Samko Saxa osobák v slalome 2,50/58/16, Tobias Žambor osobák
v slalome 3,00/55 a Mirko Novota ml.
v slalome 5,00/52.
Dobré výsledky urobili radosť súťažiacim, aj nám.
Alexander Vaško st.
KVL Trixen

Týždenný Juventus kemp na našom sídlisku
Futbal je na Slovensku, aj vo svete, športom číslo jeden.
Nejeden chlapec chce už od malička napodobniť také esá ako
sú Ronaldo, Messi, Neymar a sníva, že raz ich možno aj nahradí. Futbal je však náročný šport. Potvrdilo sa to aj na 3. ročníku
Juventus International Camp Slovakia. Jeho prvý turnus bol práve v našom meste a pripravilo ho občianske združenie FK Galaktik, ktoré je oficiálnym partnerom turínskeho Juventusu.

ešte detí, no raz možno budúcich futbalových hviezd, ktoré prišli do kempu z celého Slovenska.
Piatkový večer, ktorý bol rozlúčkovým, sa neobišiel bez sĺz.
Na oboch stranách. Priniesol však aj nádej, že čo nevidieť sa
u nás otvorí akadémia Juventusu.

Počas týždenného kempu sedem až šestnásťroční chlapci trénovali dvojfázovo pod vedením mládežníckych trénerov
Juventusu. Pre Košice to boli Eugenio Astorino, Leonardo Carrozzo a Alessandro Trabattoni. Kemp sa sústredil na trávniku
v Základnej škole na Družicovej ulici, s kvalitou ktorého boli
turínski tréneri nadmieru spokojní. Rovnako aj s výkonmi dnes
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Čo všetko zažili deti v tábore Jazeráčik

Šport
Víťaz presne trafil bránku
V telocvični Obchodnej akadémie
na Polárnej ulici sa koncom septembra
zišli žiaci 7. a 8. ročníkov základných škôl
našej mestskej časti, aby si prišli zmerať
sily vo futbalovom turnaji o Putovný pohár starostky mestskej časti. Pod vedením
pedagógov zápolili chlapci zo základných škôl z Dneperskej, Bukoveckej, Družicovej ulice a zo ZŠ J. Urbana z Jenisejskej ulice. Podujatie usporiadala komisia
mládeže, športu a vzdelávania miestneho
zastupiteľstva.
Po slávnostných príhovoroch sa mohli
začať súboje. Všetko prebiehalo v pohode
až do posledného zápasu medzi chlapcami z Družicovej a Jenisejskej ulice. V riadnom hracom čase gól nepadol, a tak, aby
sa rozhodlo o víťazovi, na rad prišli pe-

Tvorivé dielne, Talent show i lezenie po stene

nalty. Pri nich
mali lepšiu trefu
chlapci z Družicovej. Tí sa stali
aj celkovým víťazom turnaja
2015 a získali
Putovný pohár
starostky.

Mestská časť a Kultúrne stredisko Jazero pripravili počas leta pre deti od predškolákov po takmer tínedžerov dva turnusy prímestského tábora Jazeráčik.
Jeden bol v júli, druhý koncom augusta.

Poradie družstiev:
1. miesto ZŠ z Družicovej ulice
2. miesto ZŠ J. Urbana z Jenisejskej ulice
3. miesto ZŠ z Dneperskej ulice
4. miesto ZŠ z Bukoveckej ulice
Ceny mladým futbalistom odovzdávala
naša starostka. Trofej za najužitočnejšieho
hráča turnaja si odniesol Samuel Cihelka
zo ZŠ J. Urbana z Jenisejskej ulice. Najlep-

ším strelcom sa stal Richard Matis zo ZŠ
z Dneperskej ulice a najlepším brankárom
Samuel Lukáč zo ZŠ z Bukoveckej ulice.

V prvý deň júlového tábora deti
navštívili jazerskú polikliniku, zašli na poštu č. 12, nakukli do Základnej umeleckej

Prvý ročník turnaja mladí futbalisti
ukončili pokrikom Športu zdar. O rok sa
chcú zástupcovia škôl stretnúť opäť. Uvidíme, kto sa po ZŠ z Družicovej ulice stane novým držiteľom putovného pohára
starostky.

Štvrtok bol venovaný kultúrnej sfére.
Deti dostali príležitosť pustiť fantáziu
na prechádzku a na biele tričká dať rôzne
obrazce, vzory, zvieratká. Navštívili tiež
pobočku Verejnej knižnice Jána Bocatia
v Urale a Kostol sv. Košických mučeníkov.
Na popoludňajšej táborovej Talent show
dievčatá i chlapci predviedli spevácke,
hudobné a športové výkony, vystúpili kúzelníci s kartami, rozprávači vtipov,
maliari. Každý súťažiaci sa snažil podať
čo najlepší výkon, aby sa páčil porotcom
i ostatným z tábora.

Dvanásť družstiev dospelých chcelo byť najlepším
lových družstiev, ale aj množstvo divákov a pasívnych futbalistov
– „teoretikov“. Víťazné pokriky „gól“ sa striedali so sklamaním, keď
šance nevyšli. Adrenalín, športové zápolenie, emócie a radosť
z hry a občas i sklamanie, to všetko patrilo k súbojom.

Osemnásteho októbra sa viac ako stovka účastníkov futbalového turnaja o Pohár starostky mestskej časti presvedčila, že
v nebi majú športovcov radi. Po upršaných a chladných dňoch,
a hlavne sychravej sobote, nikto nedúfal, že sa v nedeľu príroda
zľutuje. Zľutovala sa. Ranné lúče slnka a slastné vône z kotlíka
na ohni prilákali do športového areálu Galaktik nielen 12 futba-

Napokon zvíťazila mladosť, športový talent a možno aj kúsok
športového šťastia, keď sa víťazom turnaja stalo družstvo Drevenica Bar. Ďalšie priečky obsadili družstvá SF Jazero a Lamy. Najlepším brankárom turnaja sa stal Karol Šlehofer, najlepším hráčom
Lukáš Urban a najlepším strelcom Erik Pariščák. Aj športová komisia mala na turnaji svojich zástupcov. Športiaci si však po troch
hladkých víťazstvách „vylámali zuby“ práve na víťazoch turnaja,
ktorí ich z hry definitívne vyradili.

po aleji voňajúcich
smrekov dokážu povymetať všetky ťažké
myšlienky z rýh mozgov, ktoré sa tam
zahniezdili. V duchu týchto myšlienok zorganizovali členovia sociálno - zdravotnej komisie
miestneho zastupiteľstva pre občanov našej
mestskej časti turistický výlet do Vysokých Tatier.

Výlet do Vysokých Tatier
Bol to nádherne strávený deň
Kežmarský profesor, mineralóg a historik
Kristián Genersich (1759 – 1817) skúmal nerastné bohatstvá v Kolovej doline Vysokých
Tatier. Nadšenie nad krásami okolitých štítov
v knihe Cesta do Karpát vyjadril slovami: „Pohľad na to veľké a krásne javisko prírody, na to
veľkolepé dielo zbudované zo skál, majestátne výšky, je ozaj spanilý, núti vás premýšľať
a povznáša srdce i všetky ľudské city.“
Ľudia, ktorí radi trávia čas v prírode tvrdia,
že ich uchvacuje najmä pokoj, ktorý v nej vládne. „Je celkom možné, že skoro ráno odídete
z domu prejsť sa na čerstvom vzduchu a vrátite sa ako vymenení, očarení“ – povzbudzuje
spisovateľka Mary Ellen Chaseová (1887 –
1973). Čerstvý vzduch v horách či prechádzka
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Jeho cieľom bol Starý Smokovec. Odtiaľ sa
každý podľa svojej telesnej výkonnosti rozhodol kam pôjde. Škála možností bola široká –
výstup na Hrebienok, túra k Velickému plesu,
prechádzka okolo Studenovodských vodopádov, návšteva niektorej z chát v Studenej
doline – Bilíkovej, Zamkovského, pre zdatnejších Téryho. Počasie bolo premenlivé, občas
vykuklo slniečko, hneď nato spŕchol príjemný
dáždik. Hovorí sa, že počasie nikdy nie je zlé,
sú to len unavené oči, ktoré nedokážu odhaliť

Andrea Gajdošová
predsedníčka komisie
krásy prírody ponúkajúce sa v každom čase.
Výlet sa vydaril. Odnášali sme si príjemný
pocit spojený s časom stráveným na miestach,
ktoré môžeme spokojne nazvať klenotom
nášho Slovenska – vo Vysokých Tatrách.
Michal Slivka
predseda komisie

školy na Irkutskej ulici, pristavili sa pri sochách Daidala a jeho bájneho syna Ikarosa. Popoludní súťažili z toho, čo predpoludním videli. Úplne najvážnejšie však
bolo, keď si mali v rámci tvorivej dielne
vyskúšať šikovnosť prstov a vytvoriť panáčika. Dokázali to, ale len s pomocou
vedúcich.

V piatok, v posledný deň, si táborníci pod odborným dozorom inštruktorov
vyskúšali lezeckú stenu vo Výmenníku
Važecká. Potom si z modelovacej hliny
vytvárali gombíky šťastia a „packomapu“
z odtlačkov dlaní. Popoludní, aj za asistencie Pátrača Tina, čakalo na všetkých zhodnotenie týždňa a odmeňovanie za výkony
v rôznych súťažných disciplínach.

Utorok sa niesol v športovom duchu.
Začal sa rannou rozcvičkou. Po nej nasledovala športová olympiáda a pokračovala jazdou na kolobežkách, ktoré deťom
požičalo VŽDy.sk. Nakukli aj do vodnolyžiarského areálu Trixen.
Streda znamenala pre táborníkov
odchod zo sídliska. Smer – Opátka. Farmárka Mirka v MIMI farme im poukazovala rôzne zvieratká. Niektoré mohli
aj pohladkať. Absolvovali prechádzku
dedinou a malý výstup do kopca, aby sa
na okolie pozreli z vtáčej perspektívy. Vari
najviac sa všetci tešili na opekanie špekáčikov, ktoré potom, samozrejme, aj zjedli.
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Náš Jazerčan znovu bodoval

Košické deti v maďarskom tábore
Získali kopec zručností
Naša mestská časť je už dlhší čas partnerom XV. budapeštianskeho mestského
obvodu Rákospalota - Pestújhely - Újpalota. Jeho starosta Hajdu László počas
leta pozval zástupcov našej mestskej časti
do Medzinárodného umeleckého tábora v Bernecebaráti. Príležitosť sme využili
a 8 detí zo ZŠ J. Urbana z Jenisejskej ulice a dvaja vedúci - Valéria Feketeová a ja
- sme od 27. 7. do 3. 8. 2015 do tábora išli.
Ešte pred nástupom naša výprava navštívila najzaujímavejšie kultúrne a historické
pamätihodnosti Budapešti. Pod vedením

Tajti Réka, ktorá má na starosti organizovanie rôznych podujatí v tomto obvode,
sme sa zoznámili s históriou mestskej časti, navštívili sme kostol, sad významných
osobností a rodín, ktoré tu pôsobili, a prezreli sme si priestory miestneho úradu.
Do Medzinárodného umeleckého tábora v Bernecebaráti cestovali aj vedúci
a deti z partnerských miest Toplita, Gheorgheni a Răscruci z Rumunska, i členovia
detskej a mládežníckej samosprávy z XV.
budapeštianskeho obvodu. Počas 8 dní
sa táborníci aj ich vedúci mali možnosť
naučiť rôzne remeselné a kreatívne
techniky či premenu starých nepotrebných materiá
lov na zaujímavé
šperky.
V
programe
pobytu bolo tiež
divadelné predstavenie s názvom:
Sú ešte zlé deti?!
Veľmi
zaujímavé

Na pláži sa školáci lúčili s prázdninami
Letom – svetom, ktoré na pláži pri jazere
pripravili naše kultúrne strediská.

Tohtoročné leto sa ukázalo v plnej
paráde. Dovolenkujúcim dospelým i oddychujúcim školákom doprialo dostatok
slnka a pohody. Záverečnou bodkou
za dvoma mesiacmi prázdnin malých
i väčších školopovinných bolo podujatie

V programe sa predviedli country
tancom Detský domov z Uralskej ulice,
pásmom moderných tancov Unostar,
hodinu vyhrávala populárne hity skupina HUFU, ľudovú nôtu ponúkla skupina
Takáčovci a nechýbala ani zumba s Tatianou. Svoje produkty prezentovali O2,
Debnička od babičky, Mimi farma a Paleo.
Do skladačky zábavy prispela ukážkou
amerického futbalu Cassovia steelers, bol
tam tiež rozprávkový automat Romana
Sorgera, bublinová
show, poníky, tvorivé dielne, od Tramtárie skákací hrad.
K naj atrakciám rozhodne patrila penová show, o ktorú
sa postarali hasiči.
Aká teda bola
rozlúčka s prázdninami? Jednoducho,
„bombová.“
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Divákmi preplnené Kultúrne stredisko MČ Košice - Šaca bolo
miestom ďalšieho ročníka regionálnej súťaže hudobného folklóru dospelých nazvaného „Na košickej turňi“.

boli športové súťaže a programy pripravené každý večer členmi detskej a mládežníckej samosprávy. Nechýbala ani
návšteva kúpaliska, táborák, diskotéky či
stretnutie s obyvateľkou obce Bernecebaráti, ktorá sa venuje výrobe domácich
sirupov a lekvárov. Počas Dňa otvorených dverí, na ktorom sa zúčastnili hostia
z partnerských miest, vicestarostka XV.
budapeštianskeho obvodu Németh Angéla, poslanci i ďalší hostia, deti vystúpili
s divadelným predstavením a na výstave
prezentovali výrobky a diela, ktoré počas
jednotlivých tvorivých dielní zhotovili.
Nové priateľstvá, zaujímavé skúsenosti
aj neopakovateľné zážitky vyčarovali počas lúčenia nejednému účastníkovi slzy
v očiach. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutia.
Ing. Ildikó Szegedyová
vedúca oddelenia kultúry

Z 22 mestských častí sa prihlásilo celkom 37 skupín, duet
a jednotlivcov. Náš súbor Jazerčan mal prihlásených 5 sólistov
a dve skupiny. Aj v tomto ročníku po dôslednej príprave prišiel
zaslúžený úspech. Sólistku Annu Uchalovú a ženskú aj mužskú
skupinu zaradila odborná porota do bronzového pásma, Jozef Sedlák, Pavol Tóth a Filip Fertaľ dosiahli strieborný stupeň
a Anna Szekeressová bola ocenená v najvyššom zlatom pásme.
Spevokol sa po súťaži predstavil s úspešným programom aj
vo svojom materskom Dennom centre, kde pozdravil prítomných dôchodcov v rámci októbrovej oslavy Mesiaca úcty k starším. So záujmom si spevákov vypočula aj starostka mestskej
časti, ktorá vyslovila vďaku úspešným reprezentantom sídliska
a sľúbila plnú podporu tejto ušľachtilej práci, ktorú spevokol
v posledných dvoch rokoch odvádza.
Dr. Jozef Pikla

Pieskované obrázky Mileny Schmiedt
Autorku milo prekvapili
„Bola
som
na liečení, a tam
som sa zoznámila
s človekom, ktorý
mi ukázal tvorbu
obrazov prostredníctvom pieskovania.
Zaujala
ma, a začala som
ju skúšať. Najprv
jeden
obrázok,
po ňom druhý, tretí. Zatiaľ som ich
spravila asi šesťdesiat a každý je iný.
Ešte ani raz sa mi nepodarili dva rovnaké,“ dozvedeli sme sa od Mileny Schmiedt, ktorá
nedávno vystavovala svoje pieskované diela v Kultúrnom stredisku Jazero. I keď sa tejto zatiaľ dosť nezvyklej technike venuje len od roku 2013, pestrosť motívov a použitie
rôznofarebných pieskov potvrdzujú jej cit pre farebnosť, fantáziu, ale i nesmiernu dávku trpezlivosti.
To, čo Milena Schmiedt vie, nenecháva si pre seba. V rámci tvorivých dielní sa stretávala s deťmi a mlaďou sídliska, aby im ukázala, ako dielka tvorí. Na prvom stretnutí boli
dievčatká a chlapci z Materskej školy na Azovskej ulici. Svojou šikovnosťou a prekrásnymi obrázkami ju prekvapili. Po nich
sa s touto technikou zoznámili žiaci
zo Špeciálnej základnej školy z Rovníkovej ulice. Počas ďalších tvorivých
dielní sa na maliarov s pieskom zahrali
aj deti z materských škôl z Galaktickej,
Jenisejskej a Družicovej ulice, zo školského klubu ZŠ J. Urbana z Jenisejskej
ulice a študenti Súkromnej strednej
odbornej školy z Bukoveckej ulice.

Zumba s Tatianou
Kultúrne stredisko Jazero počas leta
v pondelok a v stredu organizovalo
pre ženy cvičenia pod názvom Zumba
s Tatianou. Vyšlo tak v ústrety dámam,
ktoré v stredisku pravidelne cvičili, nech
ani cez letné dni nevyjdú z rytmu a neprídu o pohyb.

Hudobné video
Mať jazero priamo na svojom území,
tým sa hociktorá obec, mestečko či mestská časť nemôžu pochváliť. My áno. Pekné prostredie pri jazere a vodná plocha
padli do oka aj ľudovej kapele Kollárovci,
ktorá tam nakrútila nový videoklip Letná láska. Pesnička je to pekná, dobre ide
do uší, určite sa bude páčiť.
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Pimpollo, o. z. – Hudba, tanec, pátrači

Občianske združenie Pimpollo bolo
zaregistrované na ministerstve vnútra
v októbri 2014. Počas prvého roka svojej
existencie činnosť a aktivity upriamilo
na prácu s deťmi.
Ako jediný držiteľ licencie Yamaha
Class v Košickom kraji organizuje predškolské kurzy Hudobnej školy YAMAHA,
ktoré pôsobia po celom svete a patria
so svojimi 700 000 žiakmi a 20 000 učiteľmi k najväčším organizáciám svojho
druhu. Kurzy sú určené pre deti od 4 mesiacov do 6 rokov.

V spolupráci s bratislavským združením Pátrač Tino vydalo Pimpollo
brožúrky „Pátrač Tino spoznáva Košice
- Nad jazerom“ a „Pátrač Tino spoznáva Košice - Krásnu. Do projektu Pátrač
Tino spoznáva..., ktorého cieľom je zvyšovanie povedomia o významných alebo zaujímavých miestach, spoznávanie
okolia hravou a dobrodružnou formou,
lokálpatriotizmus či zmysluplné strávenie voľného času, sa v predchádzajúcom
školskom roku zapojilo takmer 200 detí
z jazerských materských škôl so svojimi
pedagógmi a necelá stovka detí z miestnych prímestských táborov. Vďaka podpore Mestskej časti Košice - Nad jazerom
do konca tohto roka uzrie svetlo sveta
nová brožúrka a deti spolu s Tinom objavia ďalšie zaujímavé zákutia Košíc.

OZ Tvoja šanca – ,,Máte doma zdravotne znevýhodneného člena rodiny?“
ako 22 detí, ktoré
sa už tešia na svoje
prvé vystúpenie pred
obecenstvom.

PIMPOLLO

Informácie o všetkých
našich aktivitách nájdete na stránke www.pimpollo.sk.
Tešíme sa na všetkých malých muzikantov, tanečníkov a pátračov.
Lucia Miklošová
Pimpollo, o. z.

Pomocou pre vás by mohlo byť naše občianske združenie
Tvoja šanca. V prvom štvrťroku 2016 otvárame denný stacionár
s komunitnou záhradou. Naším cieľom je pomôcť zlepšiť život
handicapovaným, aj občanom s podobným osudom. Cieľovou skupinou sú ľudia od osemnástich rokov. Denný stacionár
s komunitnou záhradou podporilo aj mesto Košice a prenajalo nám priestory v bývalej ZŠ na Galaktickej ulici. Pobyt v dennom stacionári zvýši kvalitu života prijímateľovi sociálnej služby
a normalizuje ho v rodine. Znamená to, že občan so zdravotným
postihnutím, ktorý sa nevie zamestnať, ostáva v rodine, časť

Od septembra 2015 v priestoroch KS
Jazero organizuje Pimpollo krúžok ľudového tanca Halúzka pre deti od 3 do 6 rokov. Krúžok momentálne navštevuje viac

G mini - OZ GAGA
Tanečná skupina G mini, G6 vznikli
v občianskom združení GAGA. Jej členovia rozvíjajú svoje tanečné a pohybové
zručnosti. Počas svojej existencie nazbierala mnoho úspechov na tuzemských súťažiach, vystupuje na rôznych kultúrnych
a spoločenských akciách, pripravuje vystúpenia na zákazku, organizuje tanečné
programy a súťaže, letné tábory, a predovšetkým vyučuje tanec pre všetky vekové
kategórie.
Detská tanečná zložka G mini pôsobí
v Kultúrnom stredisku Iskra Mestskej časti Košice - Nad jazerom a venuje sa deťom
predškolského veku od 3 rokov po školákov. Zameriava sa od hudobno-pohybovej prípravy po rôzne tanečné štýly.
Tvorí ju viac ako 100 detských tanečníkov

Naším cieľom je viesť klientov
ku každodennému pohybu a športu. V relaxačno pracovnej zóne komunitnej záhrady chceme
spájať a zbližovať rodiny s handicapovanými občanmi s rodinami zdravých občanov, a tým im umožniť pochopiť ich potreby.
Aj oni sú ako my, preto chceme, aby si mohli vychutnávať radosti tohto života, mali možnosť realizácie v tomto svete, a tým im
pomôžeme odbúrať pocit menejcennosti a bezmocnosti.
Ak máte záujem podporiť náš denný stacionár, našou odmenou bude Úsmev na tvári handicapovaných občanov a ich rodín. Pokiaľ vás projekt oslovil a máte záujem spoznať nás osobne, veľmi radi sa s vami stretneme.
Katarína Hermelyová – riaditeľka OZ Tvoja šanca
& Štefan Jambrich – projektový manažér

Kultúrne stredisko ožilo Jesennou parádou
Koláče i pečené gaštany
Návštevníci mali tiež možnosť obdivovať pestovateľské úspechy záhradkárov, najviac ale bolo pripravených útokov na ich líniu v podobe neskutočne
dobrých koláčov. Ktoré boli tie najlepšie,
to mohli po ochutnaní troch (výber bol
pritom veľmi ťažký), ohodnotiť hlasovacím lístkom. Na treťom mieste podľa hla-

rôznych vekových a výkonnostných kategórií.

Tak ako OZ GAGA poskytuje tanečným laikom i profesionálom množstvo
tanečných štýlov, podobne aj tanečná
skupina G mini prostredníctvom atraktívnych, zábavných, kreatívnych choreografií predstavuje rôzne tanečné
štýly. Hlavnou prioritou G mini je tanec
na kvalitatívnej úrovni v originálnom prevedení kreatívnych choreografií. Pri príležitosti rôznych akcií a zábavných podujatí
sa v mestskej časti radi zúčastňujeme
na ich tvorbe a pomáhame kultúrnymi
tanečnými vložkami a detskými pásmami.
Gabriela Vargaeštok
vedúca OZ GAGA
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trávi v kolektíve seberovných, kde
sa venuje zmysluplnej činnosti zameranej na rozvoj jeho osobnosti.
Zároveň je jeho rodina odbremenená od tejto starostlivosti, a tým
sa môže realizovať v pracovnom
procese alebo v inej oblasti života.
V rámci športových a pohybových
aktivít náš projekt podporil aj Fond
zdravia mesta Košice.

sovania ochutnávačov skončila Gabriela
Dolyáková, na druhom Polyestetické
vzdelávanie znevýhodnenej mládeže ArtEst a na prvom Alžbeta Hlaváčová z Denného centra seniorov našej mestskej
časti. Cenami na ich odmeny prispela
mestská časť i Klenoty Zirkon.

Kalendár aj počasie jasne potvrdzujú,
že sa po teplom lete definitívne vlády ujala pani Jeseň. Stále farebnejšia príroda,
bohatšie košíky hubárov, posledné práce
v záhradách, to je paráda ktorá patrí k tomuto ročnému obdobiu. Jesenná paráda
sa preniesla aj do Kultúrneho strediska
Jazero, kde bolo pod týmto názvom predajno – propagačno - ochutnávkové popoludnie. Občianske združenia i šikovné
gazdinky naň priniesli všeličo, čo súvisí
s jeseňou. Nechýbali napríklad pečené gaštany, ktoré si dnešná mlaď už ani
nepamätá, ale ich rodičia či starí rodičia
vedeli, ako dokážu chutiť, aj vo vrecku zohriať zimou skrehnuté prsty.
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Podpora desiatim žiadateľom
Materské, základné i stredné školy,
združenia i kluby pôsobiace v našej mestskej časti vyvíjajú rôzne aktivity, ktorými
spestrujú svoju činnosť i dianie na sídlisku. Aby dokázali spraviť ešte o niečo viac,
na 7. zasadnutí miestneho zastupiteľstva
poslanci všetkým žiadateľom, ktorí splnili
podmienky, schválili dotácie.
Detský domov na Uralskej ulici chce
z finančného príspevku uhradiť výdavky súvisiace s nákupom mikulášskych
a vianočných darčekov pre 72 detí domova. Liga proti reumatizmu ju využije
na 5-dňový ozdravno-rehabilitačný pobyt na Šírave pre 25 členov bývajúcich
v našej mestskej časti. Občianskemu
združeniu GA-GA, ktoré pôsobí v KS Iskra, pôjde dotácia na nákup tanečných
kostýmov, rekvizít a úhradu tanečných

táborov, Únia žien Slovenska ju v rámci projektu Vlákno – Kronika mojej rodiny potrebuje na výchovno-osvetové
stretnutia zamerané na históriu rodiny,
tradície domova a regiónu pre členov
Denného centra. Poslanci odsúhlasili
príspevok aj pre Haligandu, o. z. na projekt hudobno – divadelného pouličného
predstavenia Živý Betlehem, občianskemu združeniu Loďka nádeje na nákup
materiálu i zabezpečenie mikulášskych
balíčkov pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pimpollo, o. z. využije príspevok na vydanie brožúrky Pátrač
Tino spoznáva, ZŠ J. Urbana z Jenisejskej
ulice na projekt Hravenisko, Občianske
združenie Tvoja Šanca na zriadenie komunitnej záhrady a Združenie rodičov
pri MŠ na Jenisejskej ulici na vybavenie
ihriska dopravnými prvkami, kolobežka-

Materská škola na Azovskej ulici
Pribudla učebňa v prírode

ešte užší vzťah k prírode a k jej poznávaniu. Časom by sme chceli
okolo altánku, ktorý je výsledkom projektu Učebňa v prírode,
vysadiť kvety a stromy, aby bolo toto prostredie ešte krajšie,“ tešila sa z nového dielka riaditeľka materskej školy PaedDr. Alena
Kupková.
mi a značkami.
Listiny o udelení dotácie spolu s drobnými darčekmi prevzali zástupcovia žiadateľov na milom stretnutí s našou starostkou a jej zástupcom.

Občianska náuka v praxi

Drobci zo všetkých tried Materskej školy na Azovskej ulici,
keď vyšli na dvor, zvedavo si obzerali „domček“, ktorý tam pribudol. „Je to v podstate altánok, pod strieškou ktorého budú deti
postupne vnímať trávu, kvietky, chrobáčiky, čiže im umožní mať

Na realizáciu projektu Učebňa v prírode dostalo Rodičovské
združenie pri MŠ na Azovskej ulici príspevok 600 eur od Fondu
zdravia mesta Košice n. f. , ostatok uhradilo zo svojho rozpočtu. Na milej slávnosti sa okrem detí a riaditeľky školy zúčastnil
zástupca starostky našej mestskej časti Mgr. Bernard Berberich
a za združenie rodičov školy jeho predseda JUDr. Tomáš Gilla.

Materská škola na Jenisejskej ulici
Farebný Želkov vláčik

Čo je to samospráva, aké úlohy plní miestny úrad, čo
môže a nemôže starostka, ako sa treba starať o to, aby
v mestskej časti všetko fungovalo ako má. To bolo niekoľko z oblastí, ktoré zaujímali žiakov zo Špeciálnej základnej

školy na Rovníkovej ulici počas návštevy miestneho úradu.
Keďže stále platí, že raz vidieť je viac ako stokrát počuť, návšteva úradu bola ukážkou Občianskej náuky v praxi. Žiaci sa
v sprievode starostky, ktorá bola ich hostiteľkou, prešli viacerými oddeleniami úradu, kde dostali odpovede na svoje
otázky.

Ceny pre výtvarníkov
Po prehliadke úradu starostka prijala
žiakov vo svojej kancelárii, kde šesticu
odmenila. Saša Oračková, Dávid Horváth,
Renáta Dudová, Jana Mročová, Gabika
Žigová a Mária Horváthová totiž na 17.
ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže Radosť Európy získali za svoje dielka
ocenenia. V silnej konkurencii je to veľký
úspech a radosť pre samotných výtvarníkov, školu i mestskú časť, keďže ich škola
sídli práve tu.
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Školáci obstáli v konkurencii rovesníkov zo Srbska, Turecka, Slovinska, Indie,
Ruska, Austrálie, Bulharska, Chorvátska,

Mexika, Kene, Číny, Rumunska, Argentíny, Poľska, Cypru a Slovenska. Podujatie
organizuje oddelenie kultúry mesta Belehrad a tamojšie Detské kultúrne centrum a zapojiť sa ľubovoľnou technikou
mohli deti od 4 do 18 rokov.

Nový školský rok 2015/2016 sme v našej materskej škole odštartovali veselo, aj
poučne. Máme totiž nového pomocníka, vďaka ktorému sa naše deti zabavia,
aj dozvedia veľa užitočných informácií.
V spolupráci so Združením rodičov školy
a vďaka finančnému príspevku od spoločnosti Východoslovenská energetika
v Košiciach, o ktorý sa zaslúžil jeden náš
otecko, sme kúpili veľký farebný drevený
vláčik. Má rušeň a dva vagóny a je ozdobou našej školskej záhrady.
Už prvé stretnutie škôlkarov s novým
vláčikom bolo veľmi vydarené. Na jeho
úvodnú „jazdu“ totiž prišiel Ježko Želko
a jeho nezbedný kamarát Zajko. Na všet-

ko dohliadal pán
výpravca. Deti si
spolu so zvieratkami zaspievali pesničku o cestovaní
vlakom a vydali
sa na cestu. Škôlkarským areálom
sa ozývalo hlasné
i veselé „Zo stanice
do stanice, malý
vláčik ženie sa …
“ a po príchode
do našej imaginárnej stanice Ježko Želko poučil deti, čo sa
pri cestovaní vlakom patrí a čo nie. Neposedný Zajko totiž robil neplechu a názorne ukazoval, ako
by sa deti vo vlaku
nemali správať.
Škôlkari
sa
hravou
formou
dozvedeli, že je
nebezpečné hrať
sa blízko železničnej trate, že ak
svieti
červené
svetlo a závory sú
spustené, nesmie
sa
prechádzať
cez priecestie, že je
nebezpečné v blíz-

kosti trate telefonovať a mať na ušiach
slúchadlá, lebo takto vlak nebudú počuť,
že sa nesmú hádzať predmety do vlaku,
ani vyhadzovať z okna počas jazdy, že sa
nesmú dávať mince, kamene, drevo či
hračky na koľajnice, nesluší sa kresliť či
písať po vlaku a ešte veľa, veľa ďalších dôležitých informácií.
Všetkým - deťom i učiteľkám - sa nádherným pestrým vláčikom cestovalo príjemne, a tak sa Želkov vláčik motoráčik
stal rýchlo naším dobrým kamarátom.
Pri pobytoch v školskej záhrade ho budeme pravidelne využívať na hru, aj vzdelávanie a veríme, že nám dlho poslúži
na rozmanité dopravné aktivity.
Margita Jančišinová
riaditeľka MŠ
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Základná škola J. Urbana na Jenisejskej ulici
Už po druhýkrát čítala celá Jenisejská

Do festivalu Číta celá rodina, ktorý
zorganizovala Knižnica pre mládež mesta Košice, sa už po druhýkrát zapojila aj
naša škola. Po úspešnom minulom roku,
kedy sa nám v deň festivalu podarilo pripraviť množstvo zaujímavých aktivít, sme
sa rozhodli aj v tomto roku motivovať našich žiakov, aj ich rodiny k čítaniu a záujmu o literatúru.
Počas celého piatka 16. októbra
sa v priestoroch takmer celej školy čítalo,
čítalo a ešte raz čítalo. Už v rannej družine
o pol siedmej ráno sa prostredníctvom
knihy k deťom prihovárala pani knihovníčka i vedúca školskej jedálne, ktorá im
na spríjemnenie doniesla aj chutné buchty. Dopoludnia, aj popoludní v školskom

klube detí, boli tematické čitárne, ktoré
fungovali i cez prestávky. Patrili k nim
napríklad Čitateľská pláž, Rozprávkovo,
Zvieratkovo, čítanie v nárečiach, Strašidelná čitáreň, Bosorkovo a ďalšie. Čítali
pani učiteľky, tety kuchárky, ďalší zamestnanci školy, vedenie, aj rodičia a starí
rodičia žiakov. Veľký úspech mala V.I.P.
čitáreň, v ktorej deťom čítali napríklad
košická herečka Ľuba Blaškovičová či autor scenára k úspešnému filmu režiséra
Zdeňka Trošku Babovřesky a otecko nášho piataka Ľuboš Draganovský.

či rôzne aktivity zamerané
na prácu s textom. Čítalo sa
na chodbách,
v
telocvični,
v jedálni, v triedach a na ďalších zaujímavých miestach
školy. Celý deň u nás strávila známa česká
spisovateľka Petra Braunová, ktorá mala
pre deti pripravené aktivity, absolvovala besedu, a tiež deťom čítala zo svojich
knižiek.
Sme radi, že sme mohli byť opäť súčasťou skvelého zmysluplného festivalu,
ktorého hlavným cieľom je viesť deti k čítaniu a predostrieť im možnosť trávenia
voľného času s knižkou ako alternatívou
k rôznym technickým výdobytkom doby.
Už teraz sa tešíme na festival Číta celá rodina v roku 2016.

Je to koncert, ktorý počas štyroch
hodín v úžasnej atmosfére spája zdravé
a hendikepované deti. Po Prešove a Košiciach sa koncert v tomto roku presunul
do Slovnaft arény v Bratislave. A tak strávilo viac ako päťdesiat našich tretiakov
a štvrtákov prvé dva dni nového školského roka v našom hlavnom meste. Ešte
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V novučičkom zimnom štadióne sa
stretlo viac ako sedemtisíc detí z celého
Slovenska. Deti zdravé, choré, deti na vozíčkoch... Tie zdravé si mohli uvedomiť, že
aj napriek tomu, že nemajú všetko, na čo
si spomenú, sú vlastne šťastnými ľuďmi.
A chorým vznikla aspoň na chvíľu krajina
plná šťastia a pozitívnych emócií.
Po
postupnom
o rg a n i zova n o m
vstupe na štadión
dostali všetky deti
jednotné
tričká
s logom Integrácie. No a potom
začal koncert plný
hviezd.
Deťom
spievali napríklad

Začiatkom septembra sa naši tretiaci
a štvrtáci zúčastnili na exkurzii v Kechneci, v závode na spracovanie opotrebovaných pneumatík. Umožnila nám to ako
odmenu za niekoľkoročnú spoluprácu
v zbere starého papiera v súťaži Žiačik –
separáčik firma AVE SK. Práve ona zabezpečuje zber, zvoz, transport a recykláciu
opotrebovaných pneumatík z celého Slovenska.
Žiaci sa dozvedeli, že pneumatika,
to nie je len obyčajná guma, ale sú tam
aj kúsky kovu a textílií. Celý proces spracovania mohli sledovať na vlastné oči,
niektoré medziprodukty aj ohmatať rukami. Pri procese spracovania vzniká
ako hlavný produkt - gumový granulát,

ktorý má rôznorodé použitie. Využíva sa
pri výrobe nových gumových výrobkov,
pri výstavbe multifunkčných športovísk,
gumových rohoží, môžeme ich vidieť aj
pri nových koľajových dráhach v meste.
Žiaci zistili, že recyklovať opotrebované
pneumatiky sa naozaj oplatí. Veď aj oni sa
hrávajú na ihrisku s takýmto povrchom.
Odmenou im boli poznatky, ktoré získali,
gumový granulát, číslice, aj malé občerstvenie.
Na záver exkurzie zamestnanci firmy
všetkých odvážili.
Uveríte, že
3.A + 4.A + 2 učiteľky = 1760 kg ?
PaedDr. Zuzana Zajacová
riaditeľka školy

kom a mihajúca sa krajina bola pre niektorých zážitkom. Priznali, že vlakom cestovali po prvýkrát. Cestou na známy
Tomášovský výhľad sa učili poznávať rôzne druhy rastlín, živočíchov, určovali vek
stromov a k tomu zažili i veľa zábavy. Nečudo, veď ich počas celého výletu sprevádzala Lady – štvornohá kamarátka detí.

Ďalšou zaujímavosťou bolo napríklad
znakovanie, čiže preklad do posunkovej reči nepočujúcich. Atraktívne bolo aj
stretnutie s cudzojazyčnou literatúrou

pred koncertom sme si prezreli pamiatky
a zaujímavé miesta. No keďže hlavným
cieľom bol úžasný koncert Integrácia,
najviac sme sa tešili práve naň.

Exkurzia do Kechneca

Žiaci v Slovenskom raji

Žiaci opäť na Integrácii
Už po piatykrát mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa na charitatívnom koncerte Integrácia.

Základná škola na Bukoveckej ulici

Rytmus, Ego, Kali a Peter Pan, Olympic,
Tublatanka aj Nela Pocisková. Vystúpili
tiež Zuzka Šebová, Tomáš Maštalír, Michal
Hudák, Junior a Marcel, Katka Brychtová,
hokejisti Marián Hossa, Marián Gáborík,
Miro Šatan a ďalší i kompletná slovenská futbalová reprezentácia. Počas celého koncertu deti spievali, skandovali
a povzbudzovali účinkujúcich. Zároveň
sa prostredníctvom dokrútiek zoznámili
s množstvom smutných príbehov detí,
ktoré majú naozaj ťažký osud. Po koncerte čakalo našich žiakov ešte jedno
prekvapenie. Mohli sa osobne stretnúť
s ich obľúbenými spevákmi, Rytmusom
a Egom. Plní pozitívnych emócií a zážitkov sme sa odviezli na železničnú stanicu
a odtiaľ vlakom do Košíc. Ďakujeme organizátorom za možnosť zúčastniť sa, aj
za silné momenty, nad ktorými sa určite
všetci zamyslíme.
Mgr. Róbert Schwarcz
riaditeľ školy

Krásnu slnečnú jesennú sobotu zažili
naši žiaci piatej a šiestej triedy, ktorí boli
spolu so mnou na poznávacom výlete
v Slovenskom raji. Už samotná cesta vla-

Vrcholným zážitkom bol pohľad z Tomášovského výhľadu. „Nikdy som niečo
také krásne nevidel“, nadchýnal sa jeden
zo žiakov. Ďalší ďakovali, že sa na takýto
výlet dostali. Cestou späť sa školáci vybláznili na lúke ako my kedysi, keď sme
boli bezstarostnými deťmi.

... a že v lese žijú aj škriatkovia, ktorí
sledovali naše kroky, dokazuje táto fotka.
Mgr. Eva Rabatinová
učiteľka

Boli sme na skusy v Ostrave
Spolu s Mgr. Jozefom Vargom, riaditeľom Základnej školy na Družicovej ulici,
som bola v polovici októbra na pracovnom stretnutí s riaditeľmi škôl v Ostrave
– Juh. V rámci pobytu sme sa mali možnosť zoznámiť s problematikou školstva,
navštíviť viaceré základné školy a porovnať ich so svojimi.
Veľmi inšpirujúci bol systém rekonštrukcií škôl, ktorý sa robí komplexne
- strechy, okná, fasády a vnútorné vybavenie jednotlivých tried, kancelárií, školských jedální a kuchýň. Chodby škôl sú
priestorom, ktorý je estetickou galériou
prác žiakov, aj miestom, kde sa žiaci môžu
pripravovať na vyučovanie. Na chodbách
totiž nájdu výukový materiál – napríklad
kreslené mapy, biologické nákresy, literárnu históriu i ďalšie podnety. Krásny

priestor auly v jednej zo škôl je svedkom
mnohých kultúrnych, zábavných aj telovýchovných akcií. Niektorí žiaci dokonca
bežali v Košiciach minimaratón, čo nás
potešilo.
Vo voľnom čase sme si prezreli mesto
– vynovené kino Luna s projekciou českého filmu, moderný kostol sv. Ducha, múzeum – Veľký Svet techniky s množstvom
výukových programov pre žiakov. Vyšli
sme aj na „Stavbu roka 2015“ Bolt Tower
– 77 m vysokú vežu postavenú nad vysokou pecou a videli areál bane Hlubina
vo Vítkoviciach. Všetko to bolo inšpirujúce, aby sme sa s väčšou chuťou pustili
do „vylepšovania“ našich škôl.
PaedDr. Zuzana Zajacová
riaditeľka školy
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Súkromná základná škola na Dneperskej ulici
Spolu to dali
šli žiaci a rodičia zo Spojenej školy na Opatovskej ceste, aby v zmiešaných družstvách súťažili v tradičných disciplínach
a zabavili sa na netradičných. Spoločne
napríklad zhadzovali kolky, prekonávali
slalomovú dráhu, skladali puzzle na čas,
lúpali jablká, hádzali loptičku na cieľ, naslepo strieľali gól či zdolávali prekážky
v zábavnom brannom preteku. Najmladší
účastníci vytvorili úžasné farebné dielka
v malom Raji umelcov.
V Súkromnej základnej škole na Dneperskej ulici bolo zaujímavé po
dujatie
pre deti a rodičov s názvom Spolu to
dáme. V rámci projektu Deti a mládež
mesta Košice – DAMKO ho zorganizovali
žiaci a pedagógovia tejto školy s podporou mesta.
Počas dvoch dní medzi domácich pri-

Súkromné centrum
voľného času
z Galaktickej ulice
Poďte s nami
maľovať
Dve cvičné firmy z našej Obchodnej
akadémie na Polárnej ulici sa nedávno
zúčastnili na Medzinárodnom veľtrhu
cvičných firiem, ktorý bol v košickom
Spoločenskom pavilóne Ferrocentra.
V konkurencii 21 firiem z Čiech, Poľska
a Slovenska získala naša cvičná firma Aromata, s. r. o. prvé miesto v kategórii najlepší katalóg.

So svojimi ratolesťami si zašportovali
aj ich rodičia, ktorí si zahrali pingpong,
futbal a volejbal. Formou hry Škola chrbta sa deťom zanietene venovali profesionálni fyzioterapeuti.
Po súťažiach všetci dostali sladké odmeny a víťazi vecné ceny. Za asistencie
riaditeľky školy Mgr. Emílie Kušnírikovej
Naše centrum už štvrtý rok vyhlasuje
výtvarnú súťaž o Najkrajší vianočný pozdrav či pohľadnicu. Zhotovené môžu
byť ľubovoľnou technikou. Kreativite
a originalite sa medze nekladú. Súťaž je
určená triednym kolektívom aj jednotlivcom.

Súkromná stredná odborná škola na Bukoveckej ulici
Banková ombudsmanka o svete peňazí
Peniaze ničia charakter. Áno, ale kto
z nás nie je spokojný, keď mu v peňaženke cvendžia euromince a šuštia bankovky?
Naučiť nás, ako s nimi správne hospodáriť, investovať ich a nedať sa nimi pokaziť, to je snaha jednej z našich učiteliek
- Ing. Nadeždy Pokornej. Nie však násilne,
naopak - hravo a zážitkovo.
ich odovzdala starostka Lenka Kovačevičová.
Podujatie vyvrcholilo veľkou diskotékou, na ktorej sa všetci dosýta vyšantili.
Vytvorili sa nové priateľstvá a deti sa rozlúčili s poznaním, že v nasadení a súťaživosti sú všetky rovnaké a presvedčili sa,
že spolu to skutočne dali.
RNDr. Miriam Melišová- Čugová
učiteľka
šie dielka budú odmenené zaujímavými
vecnými cenami.
Súťaž trvá od 3. novembra do 4.
decembra 2015. Vyhodnotenie je naplánované v decembri. Podrobnosti včas
oznámime.

Zapojte sa aj vy. Stojí to za to. Najkraj-

Obchodná akadémia na Polárnej ulici
Učíme študentov podnikať

Ak máte doma deviataka a ešte ste
spoločne nevybrali strednú školu, kde
bude ďalej študovať, príďte sa pozrieť
na prácu našich žiakov a vybavenie odborných učební počas dňa otvorených
dverí 12. 2. 2016. Ponúkame štúdium
v odboroch: obchodná akadémia, obchodná akadémia so zameraním na podnikové informačné systémy v spolupráci
s T-systems, manažment regionálneho
cestovného ruchu a animátor voľného
času.
Radi vás privítame v radoch našich
úspešných žiakov.
Mgr. Andrea Gajdošová
učiteľka
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Namiesto klasického vyučovania pripravila „Peniaze trochu inak“. Po zadelení do súťažných skupín sa postupovalo
z triedy do triedy, pričom v každej miest-

Na snímke: Žiaci víťaznej firmy s učiteľkou Ing. L. Pírovou
a riaditeľom školy PaedDr. P. Ivanom

Mgr. Viera Mižišinová
vychovávateľka

nosti na študentov čakala zaujímavá úloha, ktorú museli splniť a preukázať, ako
sa orientujú vo svete peňazí. Či už skladali báseň zo slov z finančnej sféry alebo
museli dať imitácii bankovky postrihanej
na malé kúsky konečnú podobu, ucelené
puzzle.
Zábavné a súčasne poučné doobedie
finišovalo besedou s bankovou ombudsmankou Evou Černou, ktorá našu školu
navštívila už po druhýkrát. O to viac sa
na ňu všetci tešili. Práve ona ocenila kvality zložených básní, dokonca tie najvydarenejšie aj nahlas
prečítala. Vyhlásila
aj víťazov, teda
tých, ktorí si v spomínaných úlohách
počínali najlepšie.
Spôsobom veľmi
blízkym mladým
vysvetlila ako sa
v živote vyhnúť
problémom s bankami, „nebankovkami“ či poisťov-

ňami. Podľa Evy Černej každý finančný
problém má riešenie, treba však s danou
inštitúciou komunikovať „pred hodinou
dvanástou“, nie až po nej. Rovnako študentov upozornila na to, aby boli opatrní
pri nakupovaní cez internet, vyvarovali
sa nástrah pri používaní platobnej karty
a strážili si diskrétne informácie na kartách.
Školáci sa aj na tomto stretnutí presvedčili o tom, že je určite lepšie vopred
sa chybám vyhnúť, ako počuť o tých, ktorí
sa im nevyhli a dodnes na ne doplácajú...
PhDr.. Tatiana Jursová
riaditeľka školy

Partnerstvo s Maďarmi sa úspešne rozvíja
Aj korčuľovačku si vyskúšali
Prehliadka mesta, návštevy Východoslovenského múzea, Gymnázia na Poštovej ulici i základnej školy v Kechneci,
Výmenníka Važecká, Kulturparku a mnohých ďalších miest, semináre, debaty
o sociálnej oblasti, tvorivé dielne, stretnutie na miestnom úrade so starostkou Lenkou Kovačevičovou ... a vo vymenúvaní
by sme mohli dlho pokračovať. Veľa, veľa
návštev, podujatí i rôznych aktivít zažili
mladí z mládežníckeho parlamentu počas štvordňovej návštevy Košíc a okolia. Parlament už 18 rokov funguje v XV.
budapeštianskom obvode, s ktorým má

naša mestská časť partnerské kontakty.
Mladí sa na pracovno - oddychový pobyt u nás tešili. I keď Budapešť a Košice
nie sú od seba tak ďaleko a po diaľnici sa
vieme jeden k druhému aj celkom rýchlo dostať, predsa len program, ktorý im
mestská časť počas pobytu pripravila,
by sami asi ťažko zorganizovali. Pripravili
sme im i malé prekvapenie. Korčuľovačku
v Crow aréne počas jazerského Halloweenu na ľade. Viacerí z maďarských hostí
sa priznali, že na korčuliach stáli po prvýkrát, ale vyskúšať si to chceli. A celkom sa
im darilo.
Vzájomné partnerské kontakty sa
v tomto roku úspešne rozvíjajú. Už v utorok (10. novembra) školáci zo ZŠ J. Urbana z Jenisejskej ulice s vedúcimi odcestovali na oplátku na návštevu Budapešti.
V programe mali exkurziu Waldorfskej
školy s ukážkou spôsobu vyučovania
a praktických hodín, návštevu umeleckej školy, výmenu skúseností pri výučbe

a otvorenie výstavy a prezentácie života
v Medzinárodnom umeleckom tábore
v Bernecebaráti.
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Mesiac úcty k starším bol poďakovaním
seniorom, že sú medzi nami

„Čože je to šesťdesiatka. Možno sa pamätáte, keď ste ju oslavovali. Ako keby to
bolo včera... Ale čas neúprosne letí. Dnes
je to 70, 75, 80, 85, 90... čísla vašej životnej
cesty. Niekedy bola možno kľukatá, náročná, komplikovaná a vy ste sa pýtali: Prečo?

pevného zdravia.“

Ale i popretkávaná
nitkami
radosti,
šťastia a získaných
životných skúseností a múdrosti.
Milé oslávenkyne
a oslávenci, prajem vám, aby bola
jeseň vášho života
plná farieb radosti,
spokojnosti,
ale predovšetkým

Starostka našej mestskej časti počas
dvoch dní takto pozdravila viac ako 200
seniorov, s ktorými sa koncom októbra,
ktorý je Mesiacom úcty k starším, stretla
v Kultúrnom stredisku Jazero. Popri
príhovoroch a pozdravoch do milej
oslavy sa v rámci
kultúrneho programu pridali vystúpeniami deti z materských a základných
škôl, stredoškoláci zo Súkromnej
strednej odbornej
školy z Bukoveckej
ulice a tanečníci
z G mini a Unostar.
Kyticu uvitú z piesní pridal spevácky
súbor Jazerčan.
M ú d r o s ť
a skúsenosti hoci
aj v podobe vrások
na tvárach a striebro vo vlasoch, to
všetko patrí k životu, ktorý tieto babky a dedkovia
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Jazerčania na korčuliach v Crow aréne
spoločne zakorčuľovali, a potom sa opäť
súťažilo o sladké odmeny. Odmenené boli
aj tri najkrajšie masky, ktoré sa na ľad odvážili. Najväčšiu radosť mali asi súrodenci
Kubko a Vaneska. On ako Smrtka skončil
na treťom mieste a sestra v maske Ježibaby na prvom.

Kto mal masku, prišiel v nej, kto nie,
zbalil len korčule, deti aj doprovod dospelého a poďho do Crow arény, kde
naša mestská časť pripravila korčuľovačku pod názvom Halloween na ľade.
Jazerčanov už pri vstupe vítala výzdoba
z príšeriek, a samozrejme, i zábava a súťaže. Vyhral napríklad ten, kto druhého čo
najrýchlejšie potiahol na metle alebo kto
zvládol jazdu medzi kuželkami bez toho,
aby popadali. Kým deti súťažili, dospelí im
držali palce, občas podržali aj ratolesti, ak
na korčuliach stáli neisto. V prestávkach si

Sladkosti však dostal každý, kto na korčuľovačku prišiel. Lízatko sa ušlo aj našej
starostke, ktorá si po rokoch tiež obula
korčule a celkom dobre jej to išlo.

za minimálne sedem desiatok rokov prežili. Niektorých už aj choroby trápia, iný
má pri chôdzi pomocníka – paličku. Ale
na tejto oslave ako keby na všetko zabudli.
Usmievali sa, tlieskali vystúpeniam, radovali sa zo stretnutí s rovesníkmi, s ktorými
sa dlhší čas nevideli. Bolo vidieť, že nech je
ten ich život taký alebo onaký, snažia sa ho
prežiť v pohode, v porozumení a v kruhu
tých, ktorí ich majú radi a vážia si, že sú tu,
že sú s nimi.
Slovami vďaky a vyslovením uznania
jubilantov na stretnutí pozdravil i primátor
mesta Richard Raši a predseda sociálno
– zdravotnej komisie miestneho zastupiteľstva Michal Slivka. Medzi seniorov
prišla i námestníčka primátora a jazerská
poslankyňa Renáta Lenártová, zástupca starostky Bernard Berberich aj viacerí
poslanci miestneho zastupiteľstva.
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Krmivá, pamlsky, kozmetika a iné doplnky pre vašich miláčikov a kŕmne zmesky pre domáce zvieratá
OD
Máša
OC Važec
Bajkal

Važecká
Suzuki
Smer mesto

Smer Krásna

Važecká 2, Košice- Nad Jazerom
Otváracie hodiny
Tel. kontakt:
0911 678 660
0903 970 218

Nájdete nás aj na
Zvieratkovo- Chovateľské potreby

Pondelok- Piatok 9:00-18:00
Sobota

9:00-13:00

Tešíme sa na návštevu Vás aj Vašich miláčikov!
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pozývame vás na

VIANOCE NA JENISEJSKEJ
v sobotu 12. decembra 2015 od 16.00 do 20.00 hod.
školský dvor ZŠ Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach
Čaká na vás bohatý hudobný a tanečný program, atrakcie pre deti,
svetelná šou, vianočná burza výrobkov, dobročinný punč, súťaže,
originálne vianočné dekorácie, sladké darčeky pre deti,
tvorivé dielne a veľa prekvapení...

* podujatie je určené pre širokú verejnosť * vstup je bezplatný *

PODUJATIE SA KONÁ POD ZÁŠTITOU STAROSTKY MČ KOŠICE NAD JAZEROM LENKY KOVAČEVIČOVEJ

P O D U J AT I E S A K O N Á S F I N A N Č N O U P O D P O R O U M E S T S K E J Č A S T I K O Š I C E N A D J A Z E R O M
P O D U J AT I E S A K O N Á S F I N A N Č N O U P O D P O R O U N Á D Á C I E P R O C A S S O V I A
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pôžitok pre všetky zmysly.

40

MOMENTY PLNÉ SKVELÝCH CHUTÍ.
Jazerčan
04 / 2015
NOVÁ
ZNAČKA IBA V KAUFLANDE.

