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STAROSTA INFORMUJE

Na prvom tohtoročnom miestnom zastupiteľstve
vo februári bol schválený programový rozpočet na
rok 2016. Výsledkom hospodárenia v roku 2015 bol
prebytok 40984,0 €, ktorý bude použitý na zveľaďo vanie mestskej časti už aj v tomto roku.
Keďže sme dosiahli nami očakávaný hospodársky
výsledok, už minulý rok sme začali riešiť požiadavky
z predchádzajúceho obdobia.
Koncom minulého roka sme zabezpečili statické
posúdenie nedokončenej stavby Spoločenský dom Opatovská cesta 137 (bývalá škola). Výsledok nebol
uspokojujúci. Prečítate si v samostatnom článku
tohto vydania Opatčana.
V decembri minulého roku sme zakúpili dva prístrešky na zastávky MHD a to na zastávku Králičia
a BPMK. Zakúpili sme ich hlavne pre našich občanov
z dôvodu zvýšenia komfortu cestovania mestskou
hromadnou dopravou. Do konca roku 2017 nebol
predpoklad zafinancovania prístreškov z iných
zdrojov, teda zo strany Mesta Košice, DPMK, či firmy,
ktorá prenajíma reklamnú plochu na zastávkach,
ktoré v meste realizuje. Mrzí ma, že dva týždne
po osadení zastávky na Králičej, vandal rozbil bočné
bezpečnostné sklo zo severnej strany a o necelé dva
mesiace už bolo rozbité bočné sklo aj z južnej strany
zastávky.
Nie sme spokojní s dopravnou situáciou v mestskej
časti. Statická doprava (teda parkovanie) začína byť
alarmujúca. Problémy s prejazdnosťou na niektorých
komunikáciách majú hlavne pracovníci Kositu, a.s. .
Nevhodným parkovaním si ničíme krajnice komunikácií a zelené plochy pri cestách. Bezpečnosť dynamickej dopravy zvýšime v dvoch pravouhlých
zákrutách osadením dopravných zrkadiel (už máme
súhlas Krajského dopravného inšpektorátu PZ SR).
Prvé bude osadené v OS Panoráma, v zákrute na
Bazovú ulicu a druhé v zákrute Nevädová ulica - Južné
nábrežie. Dopravnú situáciu nevylepšujú ani dreviny
zasahujúce do chodníkov a ciest. Týmto Vás žiadam,
aby ste v jarnom období vykonali orez drevín. V prípade, že sa viete dohodnúť s blízkymi susedmi na termíne vývozu zbytkov drevín, vieme zabezpečiť
bezplatne kontajner na ich likvidáciu. Je tam iba
obmedzenie, že v kontajneri nesmie byť žiadny komunálny odpad, iba biologický odpad. Kontajner by
bol na mieste nakladania cca 6 hodín v daný deň.
V 10. týždni tohto roka začal SPP - distribúcia, a.s.
rekonštrukciu plynovodov na Lieskovej ulici. Žiadam
všetkých obyvateľov, ktorí sú a budú dotknutí touto
stavbou, aby mi v prípade vzniku problému okamžite
zatelefonovali, aby sme „danú neštandardnú“ situáciu
mohli hneď riešiť. Taktiež Vás žiadam o strpenie
tohto stavu, ktorého realizáciu je dôležité vykonať
z bezpečnostného hľadiska.
Detské ihrisko na Opatovskej ceste, pri Bažantej
ulici. V prvom rade sa ospravedlňujem všetkým, ktorí
toto ihrisko používali. Prečo sme ho zlikvidovali?
V prvom rade bolo zriadené na nevhodnom mieste.
Dôvody zrušenia boli nasledujúce: ihrisko bolo zriadené v ochrannom pásme rýchlostnej cesty, v ochrannom pásme plynovodu a v ochrannom pásme verejnej
kanalizácie. Plus bolo zriadené na súkromnom
pozemku, ktorý v čase výstavby ešte nemusel byť
takto zadefinovaný. Detské ihriská budeme realizovať

na mestských, našich pozemkoch, príp. zmluvných.
Zatiaľ budú funkčné dve ihriská: jedno na Šípkovej Lieskovej a druhé na Nižnej úvrati, pri miestnom úrade.
Ihriská budú doplnené tento rok o nové zariadenia.
Dostal som podnet ohľadom Opatovskej cesty pri
Hornáde. Keďže podnet som dostal sprostredkovane,
neviem, či v ňom išlo o cestu alebo nadzemnú časť tzv.
popolčekovodu. Podľa došlej fotograﬁe sa jedná o úsek
od Zajačej po obratisko autobusu. Skúsim popísať stav
celej komunikácie popri Hornáde. Prvá časť tejto komunikácie, čiže od odbočenia z rýchlostnej cesty po chodník
na Králičiu, je v správe Slovenskej správy ciest. Pokračuje
parcelou v majetku firmy Senzor, ktorá zachádza až
po vjazd na Zajačiu ulicu, kde komunikácia prechádza
do parcely Mesta Košice, ktorá je v správe našej mestskej
časti. Tento úsek znehodnocuje hlavne priľahlá zelená
plocha, ktorá už dávno nie je zelená kvôli parkovaniu
vozidiel. Zlý stav komunikácie začína v obratisku MHD,
kde časť obratiska je už v katastri Mestskej časti Nad
jazerom. Tam začína parcela (druh: vodný tok), ktorej
súčasťou je aj súbežná účelová komunikácia, jej správcom je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., vlastníkom je štát, teda Slovenská republika. Čiže tá komunikácia popri Hornáde „nie je naša“. Ak sa jednalo
v podnete o popolčekovod, tak minulý rok som sa
zúčastnil technicko - bezpečnostnej prehliadky vodnej
stavby - odkaliska popola, kde v závere prehliadky je
napísaný aj podnet na základe mojej pripomienky:
„Prehodnotiť možnosť obnovy ochranného náteru
potrubia hydrodeponu popolčeka a jeho nosných žele zo-betónových stĺpov v MČ Košice - Vyšné Opátske
v spolupráci s Miestnym úradom MČ Košice - Vyšné
Opátske.“ Navrhol som riešenie, že Tepláreň Košice
vykoná ochranný náter, my zabezpečíme vhodnú zeleň,
ktorá by sa zakrývala železo-betónové stĺpy.
Tento rok zakúpime koše na psie exkrementy, ktoré
budeme inštalovať v mestskej časti. Verím, že si dokážeme našu vyspelosť a budeme po našich psíkoch
exkrementy zbierať. Minulý rok sme osadili dva nové
koše na exkrementy v OS Panoráma.
Niekoľkokrát týždenne riešime neporiadok okolo 1100
litrových kontajnerov komunálneho odpadu, ktoré sú
celoročne umiestnené v našej mestskej časti hlavne pre
záhradkárov.
Vážení Vyšnoopátčania. Budem rád, keď mi podnety
budete posielať na moju mailovú adresu, príp. mi napíšte
SMS-ku alebo zatelefonujete, najradšej by som sa s Vami
stretol osobne Niekedy je potrebné na problém nie len
poukázať, ale ho aj pomenovať, jasne zadeﬁnovať.
Veľakrát viete mi v riešení pomôcť aj Vy sami. Berte
to tak, že som jeden z obyvateľov našej mestskej časti
a chcem zlepšiť a skvalitniť naše žitie vo Vyšnom
Opátskom. Privítam každú spoluprácu, ktorá povedie
k skvalitneniu života nás obyvateľov v mestskej časti.
Vzájomnou komunikáciou sa pokúsme riešiť to, čo nás
trápi, čo nás zlostí, aby sme si vysvetlili, čo môže robiť
úrad, v čom nám viete pomôcť. Pri neformálnych
rozhovoroch vieme myšlienkami „zablúdiť“ aj tam,
kde sme pôvodne nechceli a veľmi jednoducho vyriešiť
problém, ktorý nás trápi niekedy aj veľa rokov. Niekedy
stačí problém začať riešiť a začnú sa ukazovať cesty,
ako by sme dosiahli požadovaný výsledok. Verím, že
do budúcnosti spoločnými silami dokážeme skvalitniť
život v našej mestskej časti.
Text: Viktor Mikluš
Starosta MČ Košice - Vyšné Opátske

MIESTNY ÚRAD INFORMUJE
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Spoločenský dom - výsledok
obhliadky stavby statikom.

8. Návrh opatrení na zabezpečenie spoľahlivosti
a stability objektu:
• Všetky preklady v prízemí objektu je potrebné
v ymeniť a to tak, že sa odstráni nadmurovka
a oceľové preklady. Na vhodne upravené betónové
lôžka sa osadia keramické preklady tak, ako to
bolo navrhnuté v projektovej dokumentácii.
Po osadení prekladov sa zvyšná časť domuruje
z plných tehál na maltu cementovú a posledná
škára medzi betónovým stropom a murivom sa vyplní expanznou maltou, aby došlo k dokonalému
vyplneniu priestoru.
• Preklady na poschodí nie je nutné meniť,
nakoľko sú iba minimálne zaťažované.“
• „Oba preklady v schodiskovom priestore v zadnej časti objektu je potrebné vymeniť“, (nasleduje
popis realizácie opatrenia, materiál je uložený na
našom úrade)
• „Murované štítové steny v prednej časti objektu
je potrebné stabilizovať“ (nasleduje popis realizácie opatrenia, materiál je uložený na našom
úrade).
• „Dilatáciu, ktorá sa vytvorila medzi prednou
časťou a pozdĺžnym traktom je potrebné priznať“
(nasleduje popis realizácie opatrenia, materiál je
uložený na našom úrade).
• „Všetky drevené pomúrnice musia byť ukotvené
k betónovým stĺpom aj k monolitickým vencom ak
sa budú realizovať. Ak sa vence nebudú realizovať,
je potrebné ukotviť pomúrnicu do muriva chemickou kotvou.“
• „Styk pomúrnic medzi prednou časťou a zadným
traktom musí byť vzájomne prepojený tak, aby
bolo zabránené krúteniu pomúrnic. Najvhodnejšie
je použiť plechové proﬁly s otvormi a vruty do dreva.“
• Nakoľko by mohlo dôjsť k odfúknutiu strechy, je
potrebné vzájomne prepojiť hornú fošňu s krokvou
na ktorej je fošňa osadená. (nasleduje popis realizácie opatrenia, materiál je uložený na našom
úrade).“

Z dôvodu objektívnosti posudku, predkladám
Vám citácie znenia výsledku posúdenia s návrhom
opatrení zabezpečujúcich spoľahlivosť a stabilitu
objektu:

Po zrealizovaní týchto úprav bude objekt zo statického hľadiska vyhovujúci, je ale potrebné zvážiť
či nie je vhodné aktualizovať projekt aj z tepelnofyzikálneho hľadiska, nakoľko za posledných
6 rokov sa niekoľkokrát menila tepelná norma.
Taktiež sa menili materiálové možnosti na zateplenie strechy, ktorá má momentálne osadenú
iba plechovú krytinu a parozábranu.
Posudok vypracoval Ing. Marián Erby, autor
pôvodného statického posudku k predmetnej
stavbe.

„7. Záver
Na základe vykonanej obhliadky konštatujem, že
nové nosné konštrukcie stavby boli zrealizované
iba čiastočne podľa pôvodnej projektovej dokumentácie a objekt ako celok bude zo statického
hľadiska spôsobilý užívania ak sa vykonajú opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti a stability
objektu.

Text a foto: Viktor Mikluš
Starosta MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske
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ROZHOVOR S POSLANCOM

Boris URBANČÍK
1. Stručne sa predstavte našim občanom.
Mám 43 rokov, po strednej škole som vyštudoval
Filmovú školu v Zlíne, a potom Prešovskú univerzitu.
V súčasnosti pracujem na Najvyššom súde Slovenskej republiky, ako vedúci oddelenia komunikácie
s verejnosťou.
2. Získali ste mandát ako poslanec v našej
mestskej časti. Čo Vás k tomu rozhodnutiu
uchádzať sa oň viedlo?
Ako bývalý novinár som veľmi často počúval ľudí,
ako sa sťažujú na politikov, ktorých si zvolili. Keď
som sa ich opýtal či ich kontrolovali po celé obdobie
ich mandátu, tak väčšinou som počúval, že to nemá
zmysel, že aj tak sa nič nezmení. Ak sa to nezmení
len preto, že sa nebudeme zaujímať o veci verejné, tak
treba začať konať. Ako novinár som poukazoval na prešľapy politikov. Teraz ako poslanec sa snažím zlepšovať
veci a riešiť problémy, ktoré ťažia občanov.
3. Sme v druhom roku 4 - ročného volebného obdobia. Ako by ste chceli zmeniť život obyvateľov
a chod obce?
V našej mestskej časti chýba alebo chýbala vzájomná
komunikácia samosprávy s obyvateľmi. Rozbehli sme
preto vydávanie časopisu Opátčan a založili facebookovú stránku Vyšné Opátske - občania. Všetci sme
si susedia a mali by sme sa spolu viac zhovárať v pokoji
a riešiť problémy. Je potrebné finančne zastabilizovať
MČ Košice - Vyšné Opátske. Rozbehnúť spoločenský
život, ale aj zaviesť ekologické správanie sa obyvateľov.
Vecí, ktoré tu treba riešiť, je mnoho. Cesty, dopravu
a podobne...
4. Voľného času v dnešnej rýchlej dobe nie je určite
nazvyš. Ako ho zvyknete tráviť?
Vo voľnom čase sa venujem hlavne svojej rodine.
Veľmi rád si pozriem zaujímavý nekomerčný film,
alebo keď je pekné počasie tak buď behám, alebo sa
rád túlam v prírode. Vždy sa snažím, aby sa na mňa
ľudia vedeli spoľahnúť.

5. Čo by ste chceli odkázať oby vateľom?
Je veľmi potrebné, ba priam žiaduce vzbudiť medzi
ľuďmi väčšiu aktivitu. Či už športovú, kultúrnu, ale
aj aktivitu vo verejných otázkach. Pasivita nikdy nič
nezmenila k lepšiemu. Nemôžeme stále čakať od iných,
že to urobia za nás. Musíme začať každý od seba.
Každý keď niečo robí, robí chyby, ale chyby treba brať
ako skúsenosť a poučenie.
Doplňujúce otázky:
- obľúbené jedlo? Niečo, čo je čerstvé, voňavé a s novou
chuťou. Môže to byť hocičo.
- domáce zviera? Izbové kvety, zatiaľ ...
- obľúbený film? Mám rád veľmi veľa filmov, ktoré
nás nútia po vyjdení z kina rozmýšľať.
- obľúbená hudba (štýl, alebo skupina, spevák)?
Jazz, blues, rap, hip-hop, Gustav Mahler, Mozart
a podobne ...
- obľúbená farba? Modrá, bordová, hnedá.
- farba očí? Hnedozelená.
Text: Lucia Beňová
Foto: archív Borisa Urbančíka

VŠIMLI SME SI
Obdobie pred Veľkou nocou pôstne obdobie
Po veselom fašiangovom období nastáva čas útlmu,
stíšenia sa - čiže pôstu. Pôst začína na Popolcovú stredu,
tohto roku pripadla popolcová streda na 10. februára.
Kresťanská liturgia potvrdzuje životný štýl pôstu
v tomto predjarnom období. Zvýrazňuje a hľadá múdre
sebaobmedzovanie v záujme seba zachovania v dobrom psychickom a fyzickom zmysle. Odľahčuje sa
nielen duši, ale aj telu, ale najviac srdcu, ktoré si
môže na chvíľu oddýchnuť.
Popolcová streda je prvým dňom 40 dňového pôstneho obdobia pred Veľkou nocou. Svätú omšu v kostole
BSJ slúžil pán kaplán Gabriel REPASKÝ, ktorý požehnal
veriacich znakom kríža popolom na čelo so slovami:
„obráť sa a ver evanjeliu”.
Počas pôstneho obdobia sa v piatok a nedeľu poobede
konali krížové cesty. Krížová cesta je starobzlá modlitba
rímskokatolíckej cirkvi, v ktorej veriaci rozjímajú o utrpení Ježiša Krista v zastaveniach jeho krížovej cesty
z Pilátovho domu až na horu Golgota po Via Dolorosa.
Účasťou na krížovej ceste veriaci za obvyklých podmienok získali plnomocné odpustky. Týchto pobožností
sa často zúčastňovali aj naši páni kapláni Gabriel
a Peter. (obr.1.)
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Kríž niesol Michal PAPÁČ s doprovodom kurátorov
a na veľké potešenia aj malých miništrantov Jarka
SELIGU, predškoláka Alexa, Sebastiana... (obr.3.)

Nedeľa pred Veľkou nocou - Kvetná nedeľa,
pripomína slávny príchod Ježiša do Jeruzalema. V tento
deň sa spievali aj pašie podľa sv. Marka. (obr. 4.,5.)

Toho roku sa na krížových cestách zúčastnilo veľa
veriacich. Do čítania sprievodného textu jednotlivých
zastavení sa zapojili predovšetkým veriace ženy.
(obr.2.)

Text: Jolana Čintalová
Foto: Jolana Čintalová
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UDALOSTI

„Čas je najväčšia sila života!“

Karel Čapek

Áno, je to pravda, len čas hrá aj proti nám... Zámerne
som si vybrala práve tento citát, pretože je už marec,
kedy sa s Vami čitateľmi, občanmi môžem podeliť
o zaujímavosti a udalosti, ktoré žijú už len v našich
spomienkach. Napr. novoročné, fašiangové stretnutia
so seniormi, z príležitosti MDŽ, ale aj s poslancami
na miestnom zastupiteľstve a pri rôznych podujatiach
usporiadaných mestom Košice.
Život v našej mestskej časti sa nezastavil ani na chvíľu...
a my s ním akoby o preteky snažíme sa v plnej rýchlosti
prežiť to dobré, ale aj to zlé, čo nám prináša. Možno nie
vždy k spokojnosti všetkých, ale niekedy je to aj v nás
samotných. Znepríjemňujeme si spolunažívanie navzájom medzi sebou, medzi susedmi a veľakrát sa otočíme
chrbtom aj k dobre mieneným radám úradníkov.
Nakuknem aj pod pokrievku demograﬁckého zloženia občanov MČ. Mení sa aj „vek“, zloženie obyvateľov,
narastá počet záhradkárov s trvalým pobytom na chatách.
Počet občanov k 1.3.2016 je 2311, z toho pätnásť
nových občanov, ktorí sa rozhodli žiť v MČ Košice Vyšné Opátske s radosťou vítame medzi nami a deväť
novorodencov tiež. Jubilantom, ktorí sa dožili pekného
veku gratulujeme. Osem občanov už „spí spánkom pokoja“.
Najsilnejšou a aktívnou hybnou silou sú naši seniori,
ktorí sa pravidelne schádzajú každý pondelok v svojom
klube, kde sa delia o spoločné starosti a radosti, ale
nielen to. Pripravujú si spoločný program na celý rok pozostávajúci z prednášok, zájazdov, poznávacích aj
kúpacích, spoločné šitie, vyšívanie, ale sú aktívni
aj v účasti na kultúrnych podujatiach organizovaných
mestom Košice. Vedenie v klube sa nezmenilo, ich
predsedníčkou naďalej je Marika Lešová.
Plán činnosti Klubu seniorov je zverejnený na informačných tabuliach MČ. Medzi sebou radi privítajú
na „omladenie klubu“ aj nových členov.
Do budúcna nás čaká milý Deň matiek spojený s oslavami
Dňa detí, na podujatie ktorých budete srdečne pozvaní.
Pripravujú sa aj športové podujatia, do ktorých sa
máme možnosť zapojiť aj z príležitosti vyhlásenia
mesta Košice za Európske mesto športu.
Záverom Vám ďakujeme za vaše podnety a ústretovosť.
Do budúcna prajeme Vám a aj nám veľa trpezlivosti,
pochopenia pri riešení podaní a podnetov na miestom
úrade. Čas, ktorý nám život doprial, využime v prospech
dobra.
Text: Gabika Mináriková
Foto: Viktor Mikluš

Obrady Veľkej noci v Kostole
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
na Vyšnom Opátskom
Veľkonočné sviatky majú svoje hlboké posolstvo,
ktoré kresťania oslavujú každý rok. Sú vyvrcholením
života Ježiša Krista. Katolíci záver jeho pozemského
života sústreďujú do troch dôležitých dní: Zelený
štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota. Je to spoločné
pomenovanie troch dní, v ktorých si Cirkev pripomína
udalosti nášho vykúpenia.
Podstatou Zeleného štvrtku je spomienka na ustanovenie sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva.
Na Veľký piatok - deň utrpenia, ukrižovania a smrti
Ježiša Krista, spievajú veriaci pašie - evanjelium
podľa Jána. V našom kostole postavu evanjelistu
spieval Dušan Čintala, postavu Ježiša Krista Martin
Duch a ďalšie postavy napr. Piláta, Petra spieval
Ondrej Sepeši. Pašie spolu s mužmi nacvičovala
kantorka Anna Papáčová.
Na Bielu sobotu, ako aj počas veľkonočného trojdnia slúžil sväté omše v Kostole Najsvätejšieho srdca
Ježišovho pán kaplán Gabriel Repaský, ktorý spolu
s pánom kaplánom Petrom Rusnákom požehnávali
veľkonočné pokrmy. Aj napriek daždivému počasiu sa
na požehnávaní jedál zúčastnil veľký počet veriacich.
Oslava zmŕtvychvstalého Krista vyvrcholila v našom
kostole na Veľkonočný pondelok, kedy svätú omšu
slúžil duchovný otec Peter Kentoš. Jeho slávnostné
Aleluja sa rozliehalo v kostole a srdciach prítomných
veriacich.
Veľkonočné obdobie trvá 50 dní. Toto obdobie
sa slávi v radosti a plesaní. Prajem Vám všetkým, aby
aj Vaše dni boli plné radosti a plesania.
Text a foto: Veronika Becová

ŠPORT
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Badmintonový turnaj
Dňa 21. novembra 2015 sa uskutočnil o 14.00 hod.
v hale Cassovia badminton spot v našej MČ 0. ročník
badmintonového turnaja. Do turnaja sa prihlásilo
spolu 16 športovcov, z toho 3 ženy. Súťažilo sa
v dvojhre a štvorhre. Súperi i spoluhráči sa losovali.
Po ťažkých súbojoch sme sa spoločne dopracovali
k takýmto výsledkom.
Víťazi v dvojhre:
1.
2.
3.

Ján Mendel
Ján Bíly
Michal Bíly

Futbalový turnaj

Víťazi v štvorhre:
1.
2.

Pillár + Pillárová
Mecko + Pánek

Súťažiaci boli s turnajom maximálne spokojní,
myslím si, že i s občerstvením. Čo dodať na záver.
Turnaj bol náročný, jednotlivé súboje preverili naše
reflexy, ale hlavne kondičku. Všeobecne platí
pravidlo, že keď sa robí nejaký šport poriadne, tak je
to drina. Ale stále je to lepšie, ako sedieť doma
za pecou. Dúfam, že na 1. ročník badmintonového
turnaja príde viac športovcov i divákov. Športu zdar!
Za športovú komisiu Josef Pánek
Foto: Viktor Mikluš

Dňa 12.12.2015 sme zorganizovali o 14:00 futbalový
turnaj v telocvični Gymnázium V. Opátske. Na turnaji
sa zaregistrovalo 12 hráčov, z toho 1 slečna. Vytvorili
sa 4-členné družstvá, ktoré odohrali po 2 zápasy 2x15
minút.
1. družstvo
2. družstvo
3. družstvo
Stano
Iglarčík
Tóno Červený
Michal Maďarik
Peter Molnár
Patrik Črevený
Ján Mendel
Zuzana Molnárová Dominik Červený
Josef Pánek
Dušan Medveď
Ander Mecko
Pavol Mesároš
Výsledky zápasov:
1. dr. – 2. dr. 12:4
1. dr. – 3. dr. 4:11
2. dr. – 3. dr. 6:8

Poradie:
3. družstvo - 2 víťazstvá
1. družstvo - 1 víťazstvo
2. družstvo - 0 víťazstiev

Čo dodať na záver: Zápasy sa hrali s maximálnym
nasadením, bez zranení a slušne. Tak by to malo
v športe vyzerať. Trochu ma však mrzí malý záujem
o tento turnaj. Kedysi platilo, že každý chlapec baví
futbal. Podľa účasti na turnaji som mal pocit, ako keby
sa z našej športovej obce chlapci vytratili. Nevadí. V decembri zorganizujeme ďalší ročník futbalového turnaja
s vyššou účasťou, aspoň so 4 družstvami.
A preto športu zdar a futbalu zvlášť!
Za športovú komisiu Josef Pánek
Foto: Viktor Mikluš

Stolnotenisový turnaj
Podľa plánu športovej komisie sa uskutočnil dňa
20.3.2016 6. ročník stolnotenisového turnaja o cenu
starostu MČ Košice - Vyšné Opátske. Súťažilo sa v dvojhre a štvorhre. Na dvojhru sa zaregistrovalo 12 hráčov
vrátane 2 žien a na štvorhru 14 hráčov vrátane 2 žien.
Víťaz dvojhry - Lukáš Krompaský.
Víťazi štvorhry - Ladislav Mucha + Peter Novysedlák.
Najmladším hráčom turnaja bol 11 ročný Oliver Oravec,
ktorý preukázal pri hre veľké nasadenie a vo svojej
skupine skončil medzi dospelákmi na peknom 5. mieste.
Všetci sme si turnaj užili a preto športu zdar!
Za športovú komisiu Josef Pánek

8

INFORMÁCIE

Okienko do športovej minulosti

Veľkoobjemový zber odpadu

Hokejový oddiel TJ POKROK Vyšné Opátske
Pred začiatkom sezóny 1964 - 65.

v MČ Košice - Vyšné Opátske sa bude vykonávať
priebežne v priebehu r. 2016 podľa tohto
harmonogramu:

Hokejistom „Malých klzísk“ blížiaca sa zima
naznačuje príchod novej sezóny. Ľadový hokej teší sa
na našich dedinách čoraz väčšej obľube. Vznikajúce
nové oddiely svedčia o popularite tohto športu a o jeho
vzostupnej tendencii. Oddiely s viacročnou tradíciou
pripravujú svoje mužstvá na boje a body.
Aj vo Vyšnom Opátskom ľadový hokej „zapustil“ silné
korene. Už plné desaťročie sa hrá organizovane. Hokejisti tu majú k dispozícii klzisko, pri ktorom nechýbajú
kabíny, klubovňa a umyvárky. Športový areál je dielom
hokejových nadšencov, pýchou TJ a vzorom pre iné TJ.
Nazrime teda do „kuchyne“ hokejového oddielu TJ
Pokrok Vyšné Opátske.
Na členskej schôdzi oddielu boli členovia oboznámení
s plánom najbližšej činnosti, zaslúžilými činovníkmi
ľadového hokeja vo Vyšnom Opátskom - vedúcim oddielu
s. Matyášom a členom výboru TJ s. Kutom.
Základným pilierom oddielu bude v novej sezóne aj
naďalej prvé mužstvo. Onič menej dôležitá však nebude
ani „sborná“ dorastencov. Prvé mužstvo, ktoré bolo
doplnené mladými, nádejnými hráčmi z radov dorastencov a hráčmi, ktorí sa vrátili z vojenskej služby, má
pred sebou neľahkú úlohu. Je však schopné, rovnako,
ako v minulých sezónach zasiahnuť o popredné umiestnenie v skupine. O body bude bojovať v I. triede - východnej skupiny nášho kraja, v ktorom štartujú tiež
hokejisti Michaloviec, Sniny, Lipan, Ťahanoviec a Vranova.
Tréner Ridarčík má v novej sezóne k dispozícii
mužstvo: Vereš, Lukáč, Dulka, Fedor, Lipták, Bimba,
Kӧvér, Orlovský, Matyáš, Vaščinec, Dančák, Belák,
Vodička, Bucher, Jelenek, a Špacai.
Tréner dorastencov, Truhán, vytýčil pre svojich zverencov nové úlohy. Ich súpermi v boji o body budú mladí
hokejisti mestskej dorasteneckej súťaže košických
škôl a učilíšť. Obidve mužstvá tvoria ucelené kádre
oddielu. Preto nie je dôvod k pesimizmu.
Veríme, že hokejisti TJ Pokrok Vyšné Opátske neporušia
ani tentoraz dobrú tradíciu a budú s úspechom
reprezentovať svoju TJ v nastávajúcej sezóne.
Text: Milan Alexy

Počet kontajnerov:
Doba umiestnenia:
Deň dodania kontajneru:

1
1 týždeň
Štvrtok

Termín:
17.03. - 24.03.
14.04. - 21.04.
14.04. - 21.04.
12.05. - 19.05.
09.06 - 16.06.
07.07. - 14.07.
04.08. - 11.08.
01.09. - 08.09.
29.09. - 06.10.
29.09. - 06.10.
27.10. - 03.11.
24.11. - 01.12.

Šípková ulica
Miestny úrad - parkovisko
PANORÁMA - Jelšová
Križovatka Alšavská - Zemplínska
Parkovisko kostol
Opatovská cesta - Bažantia
Južné nábrežie - Ovsená
Opatovská cesta - Roľnícka
Jelenia
PANORÁMA - Bazová
Opatovská cesta - Púpavová
Opatovská cesta - V úvoze

JUBILANTI
80 rokov

85 rokov

Ján Brizňák
Božena Kupčíková
Jozef Zakucia
Ján Novák
Jozef Hudák

Pavol Holub
Anna Popovičová

95 rokov
Mária Kappanová
Margita Likerová

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

OPÁTČAN
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