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STAROSTA INFORMUJE

Vážení občania,
Mesto Košice (Magistrát mesta Košice), ktoré je v zmysle
zákona o odpadoch zodpovedné za nakladanie s komunálnym odpadom, tieto služby zabezpečuje prostredníctvom
firmy Kosit, a.s. viacerými formami.
Zber komunálneho odpadu
Zber komunálneho (zmesového) odpadu je realizovaný
1x týždenne v rodinných domoch a 3x týždenne v komplexnej bytovej zástavbe.
Zberné dvory
Okrem zberu a odvozu komunálneho odpadu (KUKA nádoby, 1100 l kontajnery), spoločnosť Kosit, a.s. prevádzkuje pre občanov s trvalým pobytom v Košiciach, päť
zberných dvorov: Pri bitúnku 11 (Košice – Juh), Popradská
(Košice – Západ), Jesenského 4 (Košice – Staré mesto),
Magnezitárska 11 (Košice – Sídlisko Ťahanovce),
Železiarenská 49 (Košice – Šaca). K našej mestskej časti
je najbližšie zberný dvor Pri bitúnku 11.
Otváracie hodiny zberných dvorov:

Zimný režim (1.10. – 31.3.)
Pondelok – Piatok: 9.00 – 17.00 hod.
Sobota: 8.00 – 15.00 hod.

Odpad, ktorý sa nevmestí do VKK neukladajte vedľa
kontajnera, ale využite možnosť odovzdať ho na jednom
z piatich zberných dvoroch v Košiciach.
Odpad pohodený na zemi je vnímaný ako čierna
skládka a veríme, že nikto z nás nemá záujem ju vytvárať
a znečisťovať svoje okolie a prírodu.
Kontajnery „Záhrady“
V mestskej časti je od jari do jesene umiestnených 10 ks
veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú prioritne určené
pre záhradkárov a obyvateľov našej mestskej časti bývajúcich v oblasti záhrad, v nehnuteľnostiach s celoročným
využívaním „chaty“. Jeden z nich je celoročne umiestnený
pod Šípkovou blízko Hornádu. Ten je aj najproblematickejší z pohľadu udržiavania poriadku v jeho okolí.
Sedem kusov 1100 litrových kontajnerov s tým istým
využitím ako veľkokapacitné, sú na určených miestach
celoročne. Kontajnery tejto kategórie financuje Mesto
Košice, nie mestská časť.
Problémové sú kontajnery, ktoré nemáme možnosť
umiestniť na vhodnejšie miesto, vo väčšine prípadov z nedostatku priestoru a následnej nemožnosti manipulácie
špeciálneho vozidla s kontajnerom
Text: Viktor Mikluš
Starosta MČ Košice - Vyšné Opátske
Foto: Viktor Mikluš

Letný režim (1.4. – 30.9.)
Pondelok – Sobota: 7.00 – 18.00 hod.

Niekedy to na Šípkovej pri Hornáde vyzerá aj takto...

Obedňajšia prestávka: 12.30 – 13.00 hod.
Čo je povolené a čo je zakázané doniesť na zberný dvor
nájdete na stránke spoločnosti Kosit, a.s., www.kosit.sk.
Celoročné upratovanie
Celoročným upratovaním nazývame rozmiestnenie
veľkokapacitných kontajnerov v mestskej časti spravidla
od marca do decembra v danom roku podľa harmonogramu, ktorý nájdete na webovej stránke Mestskej časti,
príp. na informačných tabuliach. Služba celoročného
upratovania dopĺňa služby zberných dvorov.
Spoločnosť Kosit, a.s. na svojej webovej stránke
upozorňuje nás, klientov, aby sme odpad, ktorý vhadzujeme do veľkokapacitného kontajnera minimalizovali, teda
zmenšovali jeho objem a nenapĺňali kontajner do výšky
nad 30 cm od horného okraja.

Po uprataní pracovníkmi Miestneho úradu...

MIESTNY ÚRAD INFORMUJE

3

Obete trestných činov

Obdobie prázdnin – informácia:

Vážení občania,
dovoľujeme si Vás upovedomiť, že Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky realizuje národný
projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných
činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov
pre obete“.
V záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti
občanov, najmä detí, mládeže, seniorov, ohrozených
skupín a pod., môžeme zintenzívniť účinnosť boja
s kriminalitou spoločným postupom a spoluprácou.
Je to jeden z mnohých spôsobov, ako pomôcť potenciálnym alebo identifikovaným obetiam trestnej
činnosti.
Keďže kriminalita ako celospoločenský negatívny
jav je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného
života, prevencia kriminality je nevyhnutná a potrebná. Každý má podľa svojich možností a schopností
konať tak, aby predchádzal alebo zamedzil vzniku
a šíreniu kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
Realizáciou systémových preventívnych riešení
v oblasti podpory a pomoci obetiam je vytvorená
možnosť poskytnúť pomoc pre obete na jednom
mieste a to v kontaktnom bode.
Príďte sa poradiť, sme tu pre Vás.
Kontaktný bod pre Košický kraj:
Okresný úrad Košice
Komenského 52, 040 01 Košice
budova B, 7. poschodie, kancelária č. 706
tel.: +421 55 600 14 45
e-mail: stanislava.mazakova@minv.sk
frantisek.puskar@minv.sk
Viac informácií o projekte môžete nájsť aj na stránke
http://www.minv.sk/?odbor-prevencie-kriminality
a na fb stránke Prevencia kriminality.

Milí naši občania,
každodenný rytmus života pulzuje na plné obrátky aj
v našej MČ, plynutie času nezastavíme a ani nechceme,
pretože každému z nás sa blíži obdobie, na ktoré sa
každý teší po svojom: deti, školáci a študenti na vytúžené
a zaslúžené prázdniny, rodičia na aspoň malé „zbavenie
sa školských povinnosti“, veď aj oni „chodia“ do školy...
batohy zbalené a hurá: „ide sa na prázdniny ku starkým
na dedinu, do mestečka, hôr...“ a aj samotní rodičia
tešia sa na dovolenku so svojimi ratolesťami, starí
rodičia na vnúčatká a aj my všetci pracujúci na malý relax.
Touto cestou Vám už vopred chcem poďakovať za
trpezlivosť pri vybavovaní svojich neodkladných
náležitostí aj na našom miestnom úrade.
Miestny úrad aj naďalej bude pracovať v rovnakom režime, ako po celý rok, aj keď s malým
obmedzením zamestnancov na úrade, čerpajúcich si
dovolenku.
Nie každá kompetencia úradníkov je zastupiteľná, ale
snaha a ochota vybaviť každého k jeho, ale aj našej
spokojnosti, určite je a aj bude.
Občanom MČ prajeme počas leta veľa zdravia,
duševnej pohody, relaxu, slnka, hlavne v duši, dobrých ľudí okolo seba, príjemnú atmosféru medzi
susedmi a možno aj chutnú grilovačku.
A aby sme sa všetci šťastlivo vrátili domov, do práce,
školských lavíc a ulíc oddychnutí a plní elánu, prajú:
Ing. Viktor Mikluš, starosta,
poslanci MČ,
JUDr. Gabriela Mináriková, prednostka MÚ
a zamestnanci MÚ

Text: Gabriela Mináriková
Prednostka MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske

Verejný cintorín
MČ Košice – Vyšné Opátske

Text: Gabriela Mináriková
Prednostka MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske

Informácia k správcovstvu
na verejnom cintoríne:

MČ Košice – Vyšné Opátske má naplánovanú na tento
rok, ale aj výhľadovo na nastávajúce roky rekonštrukciu investičného charakteru na verejnom cintoríne,
pozostávajúcu z jednotlivých samostatných celkov
a síce:
1. Oprava oplotenia za kolumbáriom
2. Zhotovenie pohodlných stupňov schodov smerujúcich od malej brány smerom k anjelovi
3. Cesta od hlavnej brány až na koniec cintorína
4. Oprava strechy a fasády domčeka
5. Rekonštrukcia kolumbária
6. Očistenie anjela od patiny
Pred samotnou rekonštrukciou bolo potrebné zadať
geodetické zameranie geodetickej firme a následne
zadať zhotovenie projektovej dokumentácie aj so spracovaním ﬁnančnej náročnosti jednotlivých celkov.
Na tento rok v rámci programového rozpočtu MČ
Košice – Vyšné Opátske bola poslancami schválená
suma vo výške 40 000 €.

Správca zabezpečuje hlavne administratívnu agendu,
na ktorú je potrebné mať predpísané oprávnenie
s vykonaním skúšky spôsobilosti na prevádzkovanie
pohrebiska.
Údržbu verejného cintorína sa zabezpečuje z prostriedkov rozpočtu MČ a príjmov občanov za nájom
hrobového miesta. Nakoľko rekonštrukčné práce sú
náročné, hlavne ﬁnančne, bolo potrebné vytvoriť rezervu,
ktorá pokryje náklady na vyššie uvedené práce, pri
nenavýšení poplatkov za prenájom hrobového miesta.
Spravidla sa na verejnom cintoríne kosí 4 x v priebehu
roka a hlavne podľa potreby rastu vegetácie.
Milí občania, vopred Vám ďakujeme za ústretovosť
a pochopenie pri údržbe cintorína, keď jeho upratovanie nespĺňa vždy Vaše kritéria a nároky.
Žiadame aj Vás o spoluúčasť na jeho údržbe a to
spôsobom odstránenia starých vencov, kahancov
a prípadne nežiadúcich kvetov do pripravených
košov. Veľa krát vietor spôsobí ich porozhadzovanie
po celom cintoríne a to už nie je možné ich uložiť
na miesto hrobu, kde patria. Koše sa vyprázdňujú 1x
za týždeň v piatok.

Text: Gabriela Mináriková
Prednostka MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske

Text: Gabriela Mináriková
Prednostka MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske

Informácia o plánovaných aktivitách
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ROZHOVOR S POSLANCOM

MUDr. Valerián STEC, MPH
1. Stručne sa predstavte.
Som lekár. S Cyklistickou úniou sme sa zasadili o cyklochodník na Hlavnej ulici v Košiciach. Predtým tam bol
zákaz vstupu na bicykloch. Navrhol som prechod pre
chodcov na Sečovskej i zábradlia z plechu na moste cez
Hornád, urýchlenie plynoﬁkácie, značenia pred hokejovým šampionátom - šípky na Južnom nábreží - do centra, do nemocníc a pod.

2. V júni 2017 ste zložili poslanecký sľub ako
náhradník. Čo Vás viedlo k rozhodnutiu kandidovať vo voľbách do Miestneho zastupiteľstva
v roku 2014?
Možnosť sledovať dianie a navrhovať zlepšenia. Interpeláciami na predposlednom miestnom zastupiteľstve
som poukázal na nebezpečné rýchle autá pri zastávkach
i na Palackého pod mostami. Sečovská i Južné nábrežie
sú zradné - pred rokmi autobusu zlyhali brzdy - 1 pani
tam zomrela. Aj detské obete. 20. 6. 2018 narazil taxík
do zastávky - vodič po infarkte mŕtvy, 2 zranené. Čo keby
ich tam stálo viac - ako napr. pri gymnáziu? Snažím
sa hľadať riešenia.
3. Ako by ste chceli zmeniť život obyvateľov a chod
obce?
Využivať kolektívny rozum. Zvážiť vykupovanie PET ﬂiaš.
V Chorvátsku je za ne pár kún, u nás je ich napr. po koncerte Rytmusa hromada na asfalte. Možno preto sú za Panorámou smerom k „bani“, v priehradách i oceánoch. Zvážiť
premenovanie Južného nábrežia na nábrežie Alexandra
Dubčeka (v r. 1968 rozrytý asfalt tankami a pletie sa s Južnou triedou). Postaviť tam dopravnú kaplnku.

za horizontom Košice s kasárňami ako na dlani. Pohľad
od zákruty Sečovskej cesty – od terajšej Panorámy.
5. Čo by ste chceli odkázať obyvateľom?
Aby stálo šťastie na ich strane. Aspoň toľko ako pri
istom mládencovi. Na prechode na zelenú na Sečovskej
ho šialenou rýchlosťou minulo osobné auto. Našťastie
bez následkov. Pri mne stálo šťastie tiež: „Vidíš, to je
rozbuška – stačil slabší úder – a nebol by si medzi
živými“ povedal pyrotechnik. Delostrelecký granát
z I. alebo II. svetovej vojny spod plota som chcel hodiť
do železného fúrika. (Košický Večer,14. 7. 1969)
Aby sa naučili Heimlichov manéver. Rodičom - neriskovať neočkovanie detí a seba, i do cudziny. Skontrolovať
tetanus – očkovanie platí 10 rokov. Ženám i mužom –
vedieť svoje preventívne prehliadky. Zálohovať cenné
údaje, tlačiť fotografie z pamäťových médií.
Doplňujúce otázky:
- obľúbené jedlo? Keď sa tešia i rodina a priatelia.
- domáce zviera? O. i. aj utopená sliepočka, ktorú môj
otec – mimochodom právnik - pre náš detský plač
zachránil dýchaním z úst do zobáčika.

4. Voľného času v dnešnej rýchlej dobe nie je určite
nazvyš. Ako ho zvyknete tráviť?

- obľúbený film? Ak prináša zábavu, nové pohľady,
informácie.

Rôzne. Od r. 1969 mi učarovalo fotografovanie. Moja
snímke z Košického Večera
z júna 1969, v ten rok začal
večerník vychádzať. Necelý
rok predtým boli v porastoch
na horizonte umiestnené
vojská Varšavskej zmluvy,

- obľúbená hudba? Všetko príjemne melodické.
- farba očí? Sivomodrá - aké má moja pani.
- obľúbená farba? Biela i všetky farby dúhy - patria
všetkým.
Text: Veronika Becová
Foto: Valerián Stec

VŠIMLI SME SI
Deň detí a Deň matiek
Deň detí a Deň matiek, ktorý sa v MČ Košice – Vyšné
Opátske konal dňa 3. 6. 2018, sa niesol v duchu príjemnej atmosféry, hrozivé mračná neodradili tú vekovú
kategóriu našich ratolestí, ktorá už nie je odkázaná
na rozhodnutí mamky, babky sa takéhoto podujatia
zúčastniť. Ale videli sme aj kočiariky s malými ratolesťami
a páči sa nám výchovný aspekt viesť detí k spoločným
podujatiam, stretnutiam.
Oslavy sme presunuli z parčíka do vnútra budovy KS
Jánošík, ale deti neboli o nič ukrátené, vo vnútri ich čakal
aj skákací hrad, hip - hopové tanečné kreácie a aj malé
prekvapenie, spievajúci rozprávkár, okolo ktorého si deti
do kruhu posadali a započúvali sa do rozprávok. Tie
pozorne počúvajúcim deťom nielen čítal, ale aj spieval
a detská dušička je vďačná za každý okamih, ktorý
jej dospelí venujú, nechýbal potlesk a rozžiarené oči
vyjadrujúce poďakovanie.
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A spomeniem aj koníka, ktorý mal čo „robiť “, aby uspokojil malých zvedavcom a záujemcov, ktorí sa chceli
povoziť a z výšky si obzrieť parčík pred KS Jánošík.
Nebyť dažďa, možno aj teraz by sa v parčíku tešil záujmu
malých detí.
Záverom ešte všetkým patrí Ďakujem, ktorí došli
osláviť sviatok detí a matiek, sebe a svojim deťom dopriať
rodinnú sviatočnú pohodu a hlavne pocit, že už ako malí
občania sú pre nás dôležití a patrí im náležitá úcta.
Touto cestou chcem rodičom, starým rodičom, ale
aj všetkým občanom popriať hlavne veľa zdravia,
rodinnej pohody, zdravého zázemia pre naše deti
a aj samých seba.
Je len na nás dospelých, ako naše deti budú žiť.
Ďakujem organizátorom podujatia, starostovi MČ
a zamestnancom úradu, ktorí pripravili pre nás opäť
nezabudnuteľné chvíle dňa 3. 6. 2018.

Tak to má byť...
Keďže detí sú súčasťou matiek, babičky si ich tiež
pestujú, tento rok sme pre nich pripravili spoločné aktivity s cvičiteľkou, ktorá s nimi spoločne cvičila, tancovala,
spievala, z čoho deti mali nesmiernu radosť. Veď cvičiť
s mamkou, babkou, nie je možné každý deň.
Tradične celé podujatie ako moderátor sprevádzal Martin
Hyben, ktorý nás potešil dobrou muzikou, v príhovore
slovom starosta Viktor Mikluš a prednostka Gabika
Mináriková.
No a aký by to bol sviatok bez darčekov. Deti boli
obdarované skvelými darčekmi: lopty, švihadlá, potítka
– čelenky im isto poslúžia počas prázdninových dní
u starkých na záhrade, pri vode, ale aj na detskom ihrisku.
A ani bez sladkej odmeny by to nebol Deň detí.
Pre ženské pokolenie boli vyrobené trendové štýlové
nákupné tašky s označením mestskej časti. Veď sme
„opátčania“, tak sa prezentujme.

Text: Gabriela Mináriková
Prednostka MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske
Foto: Viktor Mikluš
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Odpustová slávnosť
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
V našom kostole vo Vyšnom Opátskom, v nedeľu
10. 6. 2018 o 10.30 hod. sa slúžila svätá omša pri tejto
príležitosti. Celebrantom a kazateľom bol fr. Alan Ján Dely
OP - promótor pre ruženec, správca Dominikánskeho
marianského centra. Spolu s ním svätu omšu slúžili aj
ThLic. Peter Kentoš, náš pán farár a Mgr. Gabriel Repaský,
náš pán kaplán.
Odpustové slávnosti sa viažu ku dňu vysvätenie kostola,
u nás ku sviatku Božského Srdca Ježišovho, ktorému
je zasvätený aj kostol vo Vyšnom Opátskom. Odpust je
slávnosť, kde si veriaci uvedomujú Božiu blahosklonnosť
k človeku. Pri oslave Svätého patróna Cirkev z pokladu
milosti štedrejším priehrštím udeľuje duchovné dary pre
dobro veriacich.
Tejto slávnosti sa zúčastnili milí hostia – pútnici z farnosti
svätých Košických mučeníkov Nad Jazerom. Poďakovanie
patrí aj speváckemu zboru Bóna Muzica z Jazera.
Poďakovanie patrí taktiež všetkým, ktorí svojou pomocou
prispeli ku dôstojnému priebehu tejto krásnej slávnosti.
Text: J. Čintalová
Foto: O. Boháč

ŠPORT, INFO
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Stolnotenisový turnaj
o cenu starostu MČ Košice –
Vyšné Opátske
Podľa plánu športovej komisie sa uskutočnil dňa 25. marca
2018 8. ročník stolnotenisového turnaja o cenu
starostu MČ Košice – Vyšné Opátske. Turnaj sa uskutočnil
ako obvykle v priestoroch KS Jánošík v uvedenom dni
o 15.00 hod. Súťažilo sa v dvojhre a štvorhre. Na dvojhru
a na štvorhru sa zaregistrovalo 6 hráčov vrátane 1 ženy.
Dvojhru hráči hrali systémom každý s každým. Na štvorhru sa losovaním vybrali dvojice, ktoré hrali ako dvojhru
každý s každým.
Výsledky v dvojhre:
1. miesto Lukáš Krompaský
2. miesto Peter Novysedlák
3. miesto Ladislav Mucha
Výsledky v štvorhre:
1. miesto Lukáš Krompaský + Viktor Mikluš
2. miesto Ivka Potočňáková + Peter Novysedlák
3. miesto Ladislav Mucha + Miroslav Petrík
Čo dodať na záver. Turnaj ako vždy bol skvelý, hráči si
dobre zahrali, atmosféra bola súťaživá ako na naozajstných majstrovstvách. Turnaj prebiehal plynule bez problémov. Myslím, že dielo sa podarilo a všetkým prítomným
by som sa chcel týmto poďakovať za super športovú akciu.
Nedá mi nespomenúť. Organizátorov turnaja aj účastníkov však mrzela nízka účasť zo skupiny „pinpongistov“,
ktorí pravidelne v utorok a štvrtok trénujú v KS Jánošík.
Neviem, ale asi nemali na turnaj dostatočne vyladenú
formu. Pretože nie je všetkým dňom koniec, tak verím,
že na budúcom 9. ročníku bude účasť väčšia, či s vyladenou formou alebo bez vyladenej formy.
Milí čitatelia, lúčim sa s Vami so slovami: Športu zdar!
Text: Josef Pánek
predseda športovej komisie MiZ
Foto: Viktor Mikluš

Informácia pre športovcov –
Vyšnoopátčanov
Od septembra tohto roka bude možnosť realizácie
športových aktivít Vyšnoopátčanov v našej mestskej časti
na multifunkčnom ihrisku pri Spojenej škole na Opatovskej ceste 101 a v telocvični Gymnázia Opatovská cesta 7.
V telocvični Gymnázia Opatovská cesta 7 je predbežne
rezervovaný termín, každý piatok od 18.00 do 20.00 hod.
V prípade záujmu, kontaktujte starostu Mestskej časti
(0940 848 636), aby sme dohodli termíny konkrétnych
akcií.
V obidvoch školách je možnosť hrať rôzne kolektívne
športy, v telocvični Gymnázia mimo futbalu.
Text: red.

Miestny úrad informuje
Milí spoluobčania,
redakčná rada na svojom zasadnutí navrhla novú
rubriku v našom občasníku OPÁTČAN, ktorú sme
nazvali OKIENKO OBČANA.
V tejto rubrike chceme dať priestor občanom
prezentovať názory a podnety na činnosť a dianie,
s ktorými sa stretávajú v každodennom živote v našej
Mestskej časti. Radi privítame vaše názory, ktoré
nám môžete zaslať, alebo osobne doručiť na adresu:
Redakčná rada občastníka Opátčan - miestny úrad
Nižná Úvrať 25.
Radi by sme vás upozornili, že anonymné podnety
zverejnené nebudú. Redakčná rada si vyhradzuje
právo nezverejňovať hanlivé a urážlivé príspevky,
ktoré nespĺňajú podmienky etického kódexu.
Za redakčnú radu
Veronika Becová

Oprava komunikácií v Mestskej
časti
Začiatkom mesiaca júl sme začali svojpomocne
opravovať menšie výtlky na komunikáciách, ktoré
má naša Mestská časť v správe. Za prvé dva dni prác
sme opravili 10 výtlkov.
Text: red.
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INFORMÁCIE
Plán činnosti Klubu seniorov

JUBILANTI
Tak ako rok mení svoje obdobia, aj život prináša
zmeny. Narodenie a smrť chodí ruka v ruke aj po
našom Vyšnom Opátskom.
S radosťou vítame nárast obyvateľov našej mestskej
časti, veď za uplynulých 6 mesiacov sa v našej MČ
zabývalo 69 nových obyvateľov prevažne v novej
lokalite Panoráma a 13 malých človiečikov uvidelo
svetlo sveta. Veríme, že sa im medzi nami bude páčiť
a s radosťou budú prispievať k zveľaďovaniu svojho
nového domova a dobrému spolunažívaniu so starousadlíkmi.
V rovnakom období si 5 párov povedalo svoje „Áno“.
S našou mestskou časťou sa rozlúčilo 28 obyvateľov,
či už kvôli práci alebo rodine a 10 obyvateľov už „spí
spánkom pokoja“.
Blahoželáme aj našim seniorom k ich životnému jubileu.
Štefan Fedor
Mária Hodorová
Margita Hudáková
Margita Jančošková
Jozef Kašprik
Ľudovít Varga

Mária Dunayová
Alžbeta Lorinčáková
Milan Truhan
Marta Kanošová
Anna Kolesárová

100 rokov, 100 rokov nech žije, žije nám. . . náš jubilant!

Oslávencom gratulujeme k životnému jubileu
a prajeme pokojné chvíle jesene života
prežité v úcte a láske v kruhu svojich
najbližších!
Kolektív zamestnancov MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske

pri MÚ MČ - Vyšné Opátske, 2. polrok 2018
Zájazdy:
12.7.2018 (štvrtok) Levoča - púť seniorov, Spišská Sobota - Chrám
sv. Jakuba - odchod: 5.30 hod.
19.7.2018 (štvrtok) Tiszaujváros - odchod: 7.00 hod.
2.8.2018 (štvrtok) Aquacity Poprad - odchod: 8.00 hod.
16.8.2018 (štvrtok) Eger - kúpanie a Múzeum marcipánu
odchod: 6.30 hod.
23.8.2018 (štvrtok) Rapovce-Fiľakovo-kúpalisko s liečivou vodou
odchod: 6.30 hod.
30.8.2018 (štvrtok) Šárošpaták - odchod: 8.00 hod.
6.9.2018 (štvrtok) Pieniny-Dunajec - odchod: 7.00 hod.
18.10.2018 (štvrtok) Krosno - odchod: 6.00 hod.
Zájazdy sú organizované na základe požiadaviek členov
klubu. Termíny zájazdov sa môžu meniť od počasia a iných
okolností.
Rôzne:
10.9.2018
15.9.2018

Posedenie pri guľáši
Sedembolestná P. Mária - Púť do lesa
nad V. Opátskym
3.12.2018
Mikulášske posedenie
(Kultúrne podujatie podľa výberu - koncert, kino, divadlo)
Klubová činnosť:
Zúčastňujeme sa aj na akciách organizovaných mestom
Košice - Rada seniorov a MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske.
Napr. sú to akcie „Poznaj MČ“, v októbri to bude naša
MČ Vyšné Opátske.
Stretávame sa každý pondelok o 14:00 v klubovni
Klubu seniorov pri MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske.
Výbor klubu pracuje v tomto zložení:

Deň Mestskej časti
V nedeľu, 9. septembra 2018 plánujeme (pripravujeme) Deň Mestskej časti, na ktorý Vás všetkých
srdečne pozývame. Pozvánku zverejníme na našej
webovej stránke www.vysneopatske.sk
Text: red.

Predsedníčka
Zájazdy a kultúra
Hospodár
Kontrolór

- Lešová Mária
- Jurušová Helena
- Ing. Balog Juraj
- Čorňák Ladislav
Text: Mária Lešová

OPÁTČAN
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