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STAROSTA INFORMUJE

Dopravná situácia v mestskej časti
Cenovou dostupnosťou motorových vozidiel stúpa počet
motorových vozidiel a zapĺňajú sa nimi nie iba naše dvory,
ale aj úzke cesty. Na cestách parkujeme aj v prípadoch, že vo
dvore máme miesto na parkovanie. Parkovanie na ceste,
v úseku, ktorý má šírku cca 4 - 4,5 metra, niekedy ani toľko,
je pre prejazd vozidiel problematický. Výhrady k parkovaniu
na cestách majú hlavne pracovníci Kositu, a.s., ktorí k práci
potrebujú aj manipulačný priestor. Musíme udržiavať podmienky k možnému prejazdu vozidiel integrovaného
záchranného systému. Na viacerých miestach by hasičské
vozidlo určitými úsekmi neprešlo.
Zmenou charakteru využívania objektu Exisportu, zmenili
sa podmienky zásobovania ﬁriem, ktoré sídlia v tomto areáli.
Stúpol počet kamiónov, ktoré tieto ﬁrmy zásobujú. Kamióny
aj kvôli zlému označeniu ﬁrmy zachádzali (aj zachádzajú)
po Opatovskej až k Hornádu, kde sa otáčajú. Situáciu dlhodobo riešim so správcom areálu. Návrh sme predložili na Magistráte mesta Košice, za účasti dopravného inžiniera. Zložitú
dopravnú situáciu na Opatovskej ceste (od Exisportu po
obratisko autobusu) ešte viac skomplikovala rekonštrukcia
miestnych plynových rozvodov. Doprava bola vedená v jednej polovici komunikácie (od Exisportu k úvozu), čím sa
poškodila aj táto časť komunikácie. Časť komunikácie Opatovská cesta od Exisportu po obratisko MHD, linky 31,
spravuje Mesto Košice. O poškodení tejto komunikácie som
informoval vedúceho referátu dopravy Mesta.
Zlá dopravná situácia je hlavne v miestach, kde oplotenie
na rohu dvoch ulíc je neprehľadné a tým je neprehľadná aj
dopravná situácia. Ulice v mestskej časti máme väčšinou
úzke, niekedy je problematický stret dvoch áut. Mali by sme
byť ako vodiči tolerantnejší voči sebe, ale i voči peším, či
cyklistom.
Trvalé pobyty
K trvalým pobytom obyvateľov, ktorí majú bydlisko v našej
mestskej časti, sa vyjadrím veľmi krátko. Viac peňazí pre našu
mestskú časť môže zabezpečiť iba trvalé bydlisko obyvateľov
žijúcich vo Vyšnom Opátskom. Predpokladám, že na trvalý
pobyt nie je prihlásených možno aj pár stoviek obyvateľov,
čo predstavuje niekoľko tisíc eur ďalších príjmov. Vyššie
príjmy pre mestskú časť = krajšie Vyšné Opátske.
Kosenie
Kosenie realizujeme vlastnými kapacitami. Ide to pomalšie
(mali sme iba dvoch koscov), ako keby sme zaplatili cudziu
ﬁrmu, ale myslím si, že je to vyvážené nižším výdajom na
túto prácu. Mestská časť je vlastníkom parcely pred Miestnym úradom, správcom niektorých parciel popri komunikáciách. Ostatné plochy sú v súkromnom vlastníctve. Keďže
väčšina vlastníkov parciel, ktoré je potrebné v letnom období
udržiavať kosením, nerešpektuje naše písomné upozornenia
o neudržiavaní plôch, budúci rok budeme postupovať tieto
prípady na riešenie Okresnému úradu.
Čistota
Dlhodobo problematické je udržiavanie čistoty a poriadku
na verejných priestranstvách, hlavne na miestach, kde sú
umiestnené veľkokapacitné kontajnery. Najhorší stav je pri
kontajneri na Šípkovej ulici. Tento kontajner zväčša
zapĺňajú stavebné ﬁrmy stavebným odpadom, dokonca
niekto tam priniesol pol suda smoly. V mestskej časti máme
9 ks veľkokapacitných kontajnerov a 5 ks 1100 litrových
kontajnerov, ktoré sú určené pre komunálny odpad, ktorý
produkujú záhradkári. Zakúpime koše na psie exkrementy
s tým, že majitelia psíkov budú ohľaduplnejší k zeleni,
chodníkom, či komunikáciám a nebudú znečisťovať plochy,
kde chodia venčiť svojich psíkov.

Webová stránka mestskej časti
Pôvodná webová stránka našej mestskej časti pomaly
dosluhuje, splnila v danom období svoje poslanie, no v súčasnosti ju nahrádza nová, ktorá bude zodpovedať aktuálnym
legislatívnym požiadavkám. Pevne verím, že bude prehľadnejšia, bude sa v nej dať ľahšie orientovať a bude aj viac
navštevovaná. Jej aktualizácia bude operatívnejšia, lebo
vkladať informácie do nej budeme sami, doteraz to robila externá spoločnosť, vzhľadom na obtiažnosť zadávania textov,
či fotograﬁí.
V tejto súvislosti chcem poprosiť majiteľov starých, dobových fotograﬁí, aby ste ich poskytli na zverejnenie (fotograﬁe
zoskenujeme a vrátime) na webovej stránke mestskej časti.
Park pred KS Jánošík
V parčíku pred KS Jánošík sme tento rok zriadili detské
ihrisko a ﬁtnesové ihrisko pre staršie deti a dospelých. Zelenú
plochu pred KS Jánošík by som chcel zatraktívniť novými
chodníkmi, osvetlením, doplnením lavičiek, smetných košov.
Mám predbežne dohodnutú spoluprácu s Technickou univerzitou v Košiciach, kde by nám študenti v rámci výukového
procesu spracovali možné návrhy na oživenie tohto priestoru.
Bezpečnosť v mestskej časti
Bezpečnosť obyvateľov Vyšného Opátskeho je jednou z mojich hlavných priorít. Rozšírili sme verejné osvetlenie
na Osikovej ulici o dva svetelné body na žiadosť obyvateľov
s trvalým pobytom v tejto lokalite. Začneme projekčne
pripravovať rozšírenie verejného osvetlenia na Jelenej ulici.
Hlavným dôvodom je umiestnenie zastávky MHD Králičia.
Vandalizmus
Vandalizmus neobchádza ani našu mestskú časť. Zničené
oplotenie detského ihriska, rozbité zrkadlo na Južnom nábreží
(výjazd Ovsená), vytrhnuté, či odlomené tabule s označením
ulíc, rozbité ochranné sklá na autobusových zastávkach. To
všetko je následne potrebné dať do pôvodného stavu, čo nám
odoberá ﬁnančné prostriedky na nové projekty.
Dlhodobo spolupracujeme s Mestskou políciou v prevencii
proti nežiaducim vplyvom na ľudí, či prostredie.
Chráňme si nehnuteľnosti, chráňme si majetok
Celoročne musíme dbať na zabezpečenie svojich domov,
či dvorov pred možnými návštevami zlodejov. Okrem základného zabezpečenia domu, či bytu (alarm, poistenie,...)
je rozumné požiadať príbuzných, či susedov, aby dohliadli
na Vašu nehnuteľnosť, hlavne v prípade, že odchádzate
z domu na viac dní. Mať dobré vzťahy so susedmi je asi najlepší spôsob, ako zabezpečiť svoj byt, či dom pred zlodejmi,
či podvodníkmi. Stavanie vysokých, neprehľadných plotov
neprospieva bezpečnosti vašich nehnuteľností. Preto je potrebné robiť kompromisy medzi zachovaním súkromia na dvore
a našou bezpečnosťou.
Zlodeji, či podvodníci môžu zneužívať našu dobrosrdečnosť
aj vtedy, keď sme doma. Upozorňujú nás na to aj v televízii,
rozhlase, či novinách. Jedná sa o situácie, keď nám niekto
niečo chce predať (samozrejme za výhodnú cenu) alebo
potrebuje niečo zaplatiť a potrebuje rozmeniť peniaze. Základom v týchto situáciách je, nedovoliť vstup neznámej
osobe do vášho objektu (dvora, bytu, domu). Ani vtedy, keď
sa odvoláva na vašich blízkych, že ﬁnančnú pomoc potrebujú
oni. Pokiaľ by ﬁnančnú hotovosť potreboval niekto z vašich
blízkych, určite by sa vám ozval osobne. Nepotreboval by
k tomu cudzieho sprostredkovateľa.
Text: Viktor Mikluš
Starosta MČ Košice - Vyšné Opátske

MIESTNY ÚRAD INFORMUJE
Sviatok všetkých svätých
a Pamiatka zosnulých
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Krátke informácie o Verejnom cintoríne na
Vyšnom Opátskom:
Pohrebisko - verejný cintorín na ul. Príkrej, nachádzajúci sa pri kostole, je majetkom MČ.
Na miesto odpočinku zosnulých vstupujeme s pietou,
vážnosťou, rešpektujeme ticho a pravidlá, ktoré sú
zhrnuté v Prevádzkovom poriadku verejného cintorína.
Prevádzkový poriadok bol schválený poslancami
MČ a má charakter Všeobecne-záväzného nariadenia.
Jeho znenie je zverejnené na web-stránke MČ a informačnej tabuli na verejnom cintoríne. Jeho súčasťou
je aj Sadzobník poplatkov MČ, ktorý je rozdelený
do jednotlivých kategórií, podľa toho, či zosnulý bol
občanom našej MČ, alebo nie.
Postup pri uložení ostatkov zosnulého na verejnom cintoríne:

„Javorovo lisce už opadá ...“, kvitnú chryzantémy
a blíži sa čas „dušičiek“.
Realita, ktorá nás z teplého babieho leta prenesie
do atmosféry jesenných sychravých a ponurých dní,
ktoré svoju sychravosť veľakrát prenesú aj do našich duší.
Aj keď sa nám opadnuté lístie páči, svojou farebnosťou maľuje neopakovateľné obrazy, predsa v nás
to vyvoláva nostalgiu a uvedomenie si blížiacich sa
sviatkov...
Sviatky opakujúce sa každý rok v ten istý deň 1.
a 2. novembra. Počas nich spomíname na tých, ktorí
nám boli blízki, ktorí už nám nepovedia viac slová,
ktoré nás hriali a tešili, a s ktorými sme sa niekedy
nemali možnosť ani rozlúčiť. Teraz spia spánkom
pokoja a šum lístia im spieva svoju pieseň. Nezabudnime
na nich, našu úctu a vďaku si zaslúžia aj po smrti.
Už niečo vyše troch rokov na našom cintoríne
odpočíva v pokoji aj prvý starosta MČ Košice - Vyšné
Opátske Miloš Beca. Odišiel priskoro, bez naplnenia
jesene svojho života. Svojim postojom vyrovnať sa so
svojim osudom v nás zanechal stopy svedčiace o sile
človeka v prekonávaní dobra a zla a to nielen v osobnom, ale aj v pracovnom živote.
Aj malá myšlienka, „čo bolí to prebolí“, chce svoj
čas na zmierenie, na prejav pokory a zamyslenia sa nad
sebou. Ako byť lepší, empatickejší a ústretový k tým
druhým. Alebo, žime tak, aby keď my budeme
„odchádzať“, sme sa smiali a druhí plakali.
Počas týchto sviatkov viacej navštevujeme
pietne miesto zosnulých, ktorým je Verejný
cintorín na Vyšnom Opátskom, kde je vhodné
zachovať pokoj a ticho.
S našimi zosnulými sa rozlúčime odkazom do
neba:
Nech všetkým zomrelým zvonia zvony, nech
ich víta chór anjelov a Pán nech im dá večné
odpočinutie.

1. Úmrtie je potrebné oznámiť na Miestnom úrade
MČ Košice – Vyšné Opátske.
2. Doložiť správu o obhliadke mŕtveho, ktorú vystaví
lekár.
Na základe predložených listín Miestny úrad vydá
potvrdenie pre pozostalých o uložení ostatkov na miestnom cintoríne. Potvrdenie sa vydáva ako doklad
na otvorenie už pripraveného hrobu pre pohrebnú
službu, ktorá to zabezpečuje, alebo aj na výkop
nového hrobu.
Tento istý postup platí aj pri uložení urny do hrobu,
do zeme, ale aj kolumbária.
Pohrebná služba, ktorá zabezpečuje uloženie ostatkov, preukáže na miestnom úrade oprávnenie na
takýto úkon. Samovoľné otvorenie hrobu pohrebnou
službou alebo fyzickou osobou sa hlási úradu verejného zdravotníctva, ktorý v súlade so zákonom môže
uložiť pokutu a pozastaviť činnosť.
Uložiť ostatky zosnulého na cintoríne je možné
len so súhlasom jeho vlastníka, t.j. MČ, ktorú zastupuje správca cintorína, prípadne starostom
poverený zamestnanec miestneho úradu.
Na základe vyššie uvedených podmienok sa uzatvorí
nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta
s pozostalými na obdobie 10 rokov. Na to obdobie
sa platí do pokladne Miestneho úradu príslušná sadzba
za prenájom podľa poslancami schváleného Sadzobníka za prenájom hrobového miesta.
V prípade potreby, kontaktujte nás na tel. čísle:
MÚ - 055/6763136,
správca verejného cintorína: 0917 287 464
Text: Gabriela Mináriková
Prednostka MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske
Foto: Viktor Mikluš
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ROZHOVOR S POSLANCOM

Ing. Dušan PETRENKA
1. Stručne sa predstavte našim občanom.
Prosperita a rozvoj MČ je dlhodobý proces. V tomto
procese má obyvateľ nezastupiteľnú funkciu. Od obyvateľov a ich prístupu k riešeniu vecí verejných závisí
smerovanie MČ. Vyžívajte preto svoje práva, informujte
sa a buďte nápomocní pri rozvoji MČ Vyšné Opátske.
2. Získali ste mandát ako poslanec v našej
mestskej časti. Čo Vás k tomu rozhodnutiu
uchádzať sa oň viedlo?
V komunálnej politike aktívne pracujem od roku 2006.
V období od mája 2006 do decembra 2014 som bol starostom
MČ Košice - Košická Nová Ves. V uvedenom období MČ
Košická Nová Ves dosahovala dobré výsledky a rozvoj
v hospodárskej i spoločenskej oblasti.
Nezávislou spoločnosťou Inštitútom pre ekonomické
a sociálne reformy (INEKO), MČ Košická Nová Ves bola
hodnotená ako jedna z najlepších aj v celoštátnom meradle. V celoštátnom hodnotení 2 923 slovenských obcí,
miest a žúp sa MČ Košice - Košická Nová Ves umiestnila
na peknom 15. mieste. V rámci mesta Košice boli sme
hodnotení ako najúspešnejšia mestská časť.
Som poslancom Mesta Košice a predsedom finančnej
komisie Mestského zastupiteľstva. Je preto logické, že
získané vedomosti, skúsenosti a poznatky chcem ďalej
zúročovať a pomáhať zvlášť tzv. malým mestským
častiam pri riešení ich špecifických problémov.
3. Sme povedzme v strede volebného obdobia.
Máme pred sebou ešte 2 roky. Ako by ste chceli
zmeniť život obyvateľov a chod obce?
Práca samosprávy obce a jej orgánov je dlhodobá, zložitá a náročná v krátkodobých a obzvlášť v dlhodobých
cieľoch (investície do majetku a rozvoja obce). Pokiaľ nie
je koncepčný rozvoj obce zosúladený s ekonomickými a ostatnými možnosťami, v súlade so zákonom „O obecnom
zriadení“ a príslušnou legislatívou dobre spracovaný, len
ťažko samospráva dokáže predvídať a riešiť požiadavky a
problémy občanov obce.
V tom a v dobrej spolupráci so starostom a samosprávou
MČ vidím hlavnú náplň mojej činnosti s cieľom prosperity
MČ Vyšné Opátske.
4. Voľného času v dnešnej rýchlej dobe nie je určite
nazvyš. Ako ho zvyknete tráviť?
Ponuka voľnočasových aktivít je obrovská. Osobne
spolu s manželkou sú pre nás prioritou naše vnúčatá,
relax v prírode, kultúrny i spoločenský život.

5. Čo by ste chceli odkázať oby vateľom?
Prosperita a rozvoj MČ je dlhodobý proces. V tomto
procese má obyvateľ nezastupiteľnú funkciu. Od obyvateľov a ich prístupu k riešeniu vecí verejných závisí
smerovanie MČ. Vyžívajte preto svoje práva, informujte
sa a buďte nápomocní pri rozvoji MČ Vyšné Opátske.
Doplňujúce otázky:
- obľúbené jedlo? S určitosťou viem, čo mi nechutí.
- domáce zviera? Skôr spev a veselý prejav drobného
vtáctva v záhrade.
- obľúbený ﬁlm? Každý ﬁlmový žáner má svoje skvosty,
ktoré si aj viac krát pozriem.
- obľúbená hudba?
Dobrá hudba ma sprevádza na cestách i doma. Hlasitosť
zvyšujem pri hudbe Freddieho Mercuryho a skupiny Queen.
- farba očí? Hnedozelená.
- obľúbená farba? V oblečení pre rekreáciu a šport
uprednostňujem modrú.
- činnosť ktorú nemám rád? Varenie.
- činnosť ktorú mám rád? Oddych, sledovanie futbaluLiga majstrov
Text: Lucia Beňová
Foto: Mesto Košice

VŠIMLI SME SI
MUDr. Ľubomír HUDÁK
Predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ
Leteckej vojenskej nemocnice, a. s. Košice
Lekár Ľubomír Hudák patrí medzi tých obyvateľov
Mestskej časti Vyšné Opátske, ktorým sa zapáčila
táto časť mesta svojim príjemným prostredím,
dostupnosťou a hlavne svojou polohou blízko mesta.
Je rodený Košičan a tak bydlisko na Terase vymenil
za bývanie v novopostavenom rodinnom dome na
Nižnej úvrati, kde mu rodinné prostredie aj široké
okolie ponúka priestor na relax po náročnej práci.
Pán Hudák pôsobí už niekoľko rokov ako generálny
riaditeľ Leteckej vojenskej nemocnice v Košiciach.
Jeho životná cesta pôsobí jednoznačne, ale na druhej
strane veľmi zaujímavo. Maturoval na Gymnáziu
Šrobárova a následne pokračoval v štúdiu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. „Moja túžba stále
bola pracovať v chirurgickom odbore. A tak som
v roku 1990 nastúpil do Leteckej vojenskej
nemocnice a odvtedy som tu. Začal som ako
sekundárny lekár na oddelení chirurgie. Odborný
záber mojej praxe na chirurgickom oddelení bol
široký - od všeobecnej chirurgie až po úrazovú.
Postupne som prešiel rôznymi pozíciami od sekundárneho lekára až po funkciu primára oddelenia v roku 2005.“ Od roku 2009 je s menšou
prestávkou jej generálnym riaditeľom.
Ako manažér nemocnice svoju prácu prezentuje s jasným rozhľadom a zároveň s primeranou hrdosťou.
Poukazuje na fakt, že sa správa akcií nemocnice v roku
2008 previedla spod Ministerstva obrany SR pod Ministerstvo zdravotníctva SR a 100 % - ným akcionárom tejto
nemocnice je teda štát. A hoci si ponechala názov Letecká
vojenská nemocnica je „absolútne otvorená pacientom mesta, okolia aj celého Košického kraja.“ Určite
veľa obyvateľov našej mestskej časti využíva služby tejto
nemocnice, kde podľa slov jej generálneho riaditeľa
pracuje v rámci ambulantnej činnosti, teda polikliniky
32 špecializovaných ambulancií a tiež lôžková časť.
„Tá prešla reproﬁlizáciou na tzv. chronické lôžka:
Klinika geriatrie a gerontológie s kapacitou 35 lôžok
a Oddelenie dlhodobo chorých ďalších 35 lôžok.
Táto kapacita je maximálne využitá a preto ju plánujeme rozšíriť. Náš vysokošpecializovaný Ústav
leteckej a preventívnej medicíny poskytuje ako jediný v Slovenskej republike vyšetrenia vojenského
a civilného leteckého personálu.“ Počas svojho
pôsobenia v nemocnici presadil zámer premeny oddelenia chirurgie na jednodňovú chirurgiu.
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Poukazuje na fakt, že dnešný pacient chce byť po operácii ošetrovaný radšej doma ako v nemocnici „pacientov hospitalizujme na 24 hodín, počas
ktorých vykonáme chirurgický zákrok.“

Práca a pozícia generálneho riaditeľa vyžaduje
vysoký výkon a preto vo voľných chvíľach sa pán
Hudák venuje športovým aktivitám ako lyžovanie,
skialpinizmus, turistika. Spolu s manželkou a dcérou
obľubujú jazdu na horských bicykloch, ale často
navštevujú aj rôzne kultúrne a spoločenské podujatia.
Ako správny manažér, ale predovšetkým ako človek,
ktorý žije medzi nami, v závere povedal: „Ktokoľvek
z našej Mestskej časti sa môže pri riešení svojich
zdravotných ťažkostí na naše zdravotnícke zariadenie obrátiť, vieme poskytnúť širokú škálu
služieb.“
Text: Veronika Becová
Foto: archív MUDr. Ľ. Hudáka
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UDALOSTI

Halloween Panoráma 2016
Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme 29.10. zahájili
na Panoráme akciu Halloween 2016. Niesla sa v znamení
viacerých zaujímavých a nepredvídateľných zvratov.
Už počas príprav nás veľmi milo potešila správa, že jednej
z členiek organizačného tímu sa narodilo krásne dievčatko.
Ďalším, tentokrát nemilým momentom bolo, že po slnečnom
predpoludní a prípravách s krásnou výzdobou, nás prekvapil
silný neutíchajúci vietor, ktorý strašidelne zničil časť našej
výzdoby a pre veľkú zimu hrozilo predčasné ukončenie dlho
plánovanej akcie.
No aj to patrí k Halloweenu na Panoráme. Naše strašidlá
sa však nenechali odradiť a napriek vetru a zime vyrazili
húfne do ulíc s košíkmi, vedierkami a hlavne s dobrou
náladou. Úvodné slová, inštrukcie k strašeniu, záhadné heslo
a tiež záverečné vyhodnotenie aj tento rok patrili nášmu
zamaskovanému susedovi, moderátorovi Rišovi Hergottovi.
Všetci sme sa vydali po stopách strašidiel na jednotlivých
krásne vyzdobených stanoviskách domčekov a viladomov,
ktoré nás vítali s plnými hrsťami cukríkov, sladkostí, koláčikov
či jabĺčok. Samozrejme na záver odborná komisia vybrala
troch víťazov s najzaujímavejšie vyzdobeným domčekom,
ktorých odmenou bola dobre vychladená fľaša šampanského.
Po náročnom strašení na detičky čakal program v podobe
halloweenskej diskotéky pod vedením úžasnej animátorky.
Rodičia a všetci dospelí sa mohli občerstviť pripravovaným
punčom, prevareným vínkom a nechýbal aj teplý čaj pre malé
ratolesti.
Takto krásne nakoniec prebiehal náš tradičný panoramácky Halloween. Ďakujeme celému organizačnému tímu,
skvelým hrôzostrašným maskám, ktorých každým rokov
pribúda a každému zúčastnenému za úžasnú atmosféru
a dobrú náladu. V našej zaužívanej tradícii budeme pokračovať
aj budúci rok, ktorý dúfame, že bude ešte lepší a strašidelnejší.
Text: Zuzana Ondková
Foto: Inga Tomašíková

Október - mesiac úcty k starším
Jeseň, ... poetický krásne obdobie, keď sú stromy
odeté do farebných šiat.
Všetko je jasné, priezračné a čisté. Ostré slnečné
lúče sú pretínané závanmi vetra.
A práve v jednom z mesiacov jesene si pripomíname jednu vzácnu čnosť - úctu k starším. Úcta
k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie.
Úcta k našim otcom a mamám, úcta k naším prarodičom. Prejavujme im úctu, pretože ešte stále nám
majú čo povedať, čo dať. Človek sa učí celý život, najlepším učiteľom sú jeho najbližší.
Október je mesiac, kedy si týchto ľudí pripomíname.
Nikdy na nich nesmieme zabudnúť.
Dňa 10. 10. 2016 v našej mestskej časti Košice Vyšné Opátske z príležitosti mesiaca úcty k starším,
pracovníci MÚ Košice - Vyšné Opátske pripravili
stretnutie v kultúrnom stredisku Jánošík.
Toto podujatie otvoril starosta MČ pán Viktor
Mikluš. K prítomným občanom sa tiež prihovorila
pani prednostka MÚ Gabika Mináriková a predsedníčka klubu seniorov pani Marika Lešová.
Môžem povedať, že nám bolo celý čas dobre a veselo,
zaspievali sme si aj zatancovali. Nechýbalo ani chutné
občerstvenie. S úsmevov na tvári a veselej vravy bolo
možne poznať , že prítomní sa cítia dobre.
A čo dodať na záver? Zaželať si veľa zdravia, síl
a úsmev na tvári so želaním, aby sme sa o rok opäť
všetci zišli na takomto príjemnom a milom stretnutí.
Text: Jolana Čintalová
Foto: Viktor Mikluš, Boris Urbančík

ŠPORT
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Deň samosprávy - športové popoludnie na Vyšnom Opátskom
Počas Dňa samosprávy 11. septembra 2016 sme zorganizovali športové popoludnie so zameraním na preverenie vytrvalosti, sily a rýchlosti. Cieľom, ako vždy,
bolo zapojiť čo najviac našich spoluobčanov do športových súťaží.
Preto sme pripravili nasledujúce súťaže:
1)
Beh mestskou časťou
2)
Držanie 2 x 5 kg záťaží v upažených rukách
3)
Pitie 1/2 litra piva na čas
Počasie bolo ideálne na zápolenie. A dostávame sa
k výsledkom z jednotlivých súťaží:
Beh mestskou časťou: 36 prihlásených
Ženy a dievčatá:
Muži a chlapci:
1) Martina Walková
1) Dominik Červený
2) Laura Oravcová
2) Patrik Červený
3) Karinka Hutmanová
3) Enrique Granda
Trať merala 2,9 km od Kultúrneho centra Jánošík
ku Stupavskej krčme a späť. Tento rok sme vylepšili
závod o vypúšťanie poštových holubov pred štartom
a pri vyhlasovaní víťazov. Bolo to pekné, kto to nevidel,
neuverí.
Držanie záťaží: 27 prihlásených
Ženy:
Muži:
1) Milada Walková
1) Róbert Sobotka
2) Angela Seligová
2) Patrik Červený
3) Martina Walková
3) Dušan Medveď
Táto disciplína je silová, kto si to skúsil, vie, že udržať
5 kilo v upažených rukách je poriadna fuška.
Pitie piva: 8 prihlásených
1) Dušan Medveď
2) Lukáš Kiseľ
3) Jozef Kerestury
Súťažiaci nám predviedli, ako sú v pití piva natrénovaní.
Na záver by som chcel dodať, že víťazné časy v jednotlivých súťažiach som zámerne neudával. Nejde
nám o rekordy, ale o to, aby sa ľudia zabavili a trochu
si zašportovali.
Úplne na koniec by som chcel všetkým zúčastneným
i povzbudzujúcim divákom poďakovať za perfektnú
atmosféru. Športu zdar!
Za športovú komisiu Josef Pánek

Futbalový turnaj v Lorinčíku
Dňa 20. augusta 2016 futbalové družstvo našej
mestskej časti reprezentovalo Vyšné Opátske
na futbalovom turnaji družstiev mužov na ihrisku
v Mestskej časti Košice - Lorinčík. Našim reprezentantom patrí veľké ĎAKUJEM, lebo turnaj odohrali
bez striedania, čo bolo v tomto horúcom dni veľmi
náročné.
Týmto vyzývam všetkých nadšencov futbalu (ale aj
iných športov), ktorí ho (ich) nie len sledujú, ale aj
hrávajú, aby mi dali o sebe vedieť mailom, telefonicky, či osobne. Kontakty sú uvedené na webovej
stránke Vyšného Opátskeho. Budeme s nimi rátať pri
reprezentácii našej mestskej časti.
Text a foto: Viktor Mikluš

Spanilá jazda cyklistov
Tak ako minulý rok sme aj tento rok pre cyklistov
a cyklistky zorganizovali spanilú jazdu. Akcia sa konala
1. mája 2016, stretnutie sme mali pred KC Jánošík. Účasť
bola nižšia ako minulý rok, 12 cyklistov a cyklistiek.
Trasu sme vybrali takto: Štart pred KC Jánošík, ďalej
smerom Opatovská cesta, okolo Hornádu do Krásnej
n/Hornádom a späť po tej istej trase. Cieľ bol pred KC
Jánošík.
Počasie nám vyšlo a myslím si, že všetci boli spokojní.
A prečo túto akciu voláme spanilou jazdou? Lebo sa len
tak vezieme na bicykloch po krajine, kocháme sa a nikto
s nikým nepreteká. Tak sme zase niečo urobili pre svoje
zdravie.
Za športovú komisiu Josef Pánek
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INFORMÁCIE
Pozvánka
Mestská časť Košice - Vyšné Opátske klasicky už po niekoľko rokov organizuje milé stretnutie detí v predvianočom období s MIKULÁŠOM, počas ktorého
bude aj vystúpenie tanečnej skupiny, diskotéka a rôzne
iné maškrty pre malých a aj skôr narodených.
Môžete sa už teraz tešiť!
Na podujatie Vás pozývame

dňa 4. 12. 2016 so začiatkom o 15 hod.
do Kultúrneho strediska Jánošík.
Pozvánky budú v predstihu zverejnené v informačných
tabuliach a na webovej stránke MČ.
Na stretnutie s Vami sa teší starosta a kolektív zamestnancov
Miestneho úradu.

JUBILANTI
Tak ako rok mení svoje obdobia, aj život prináša
zmeny. Narodenie a smrť chodí ruka v ruke aj po
našom Vyšnom Opátskom. V uplynulých siedmich
mesiacoch nás navždy opustilo 14 obyvateľov, ale
zároveň prišlo na svet 17 nových človiečikov.
S radosťou ich vítame medzi nami, ako aj 73 nových
obyvateľov, ktorí sa rozhodli žiť v našej Mestskej časti.
Na spoločnú cestu životom sa od začiatku tohto roku
rozhodlo vydať 18 obyvateľov, ktorým prajeme veľa
šťastia a lásky do budúcna.
Blahoželáme aj našim seniorom k ich životnému jubileu.

80 rokov

Miestny úrad informuje
Dňa 28. 11. 2016 sa bude konať Miestne zastupiteľstvo poslaneckého grémia, ktoré zvoláva starosta
Mestskej časti Ing. Viktor Mikluš so začiatkom o 17,00
hod. do zasadacej miestnosti na Nižnej Úvrati 25.
Program MiZ bude zverejnený obvyklým spôsobom,
t.j. na webovej stránke MČ a úradnej tabuli Miestneho
úradu.
Text: Gabika Mináriková

Magdaléna Brizňáková
Mária Bucherová
Ladislav Bucher
Margita Gordiaková
Mária Minariková

Ľudovít Pahuli
Margita Repková
Štefan Ridarčik

85 rokov
Terezia Čontošfalská

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
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