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STAROSTA INFORMUJE

Vážení obyvatelia mestskej časti Košice - Vyšné
Opátske,
myslím si, že najdôležitejšou informáciou od ostatného vydania nášho občasníka je výsledok rokovania
mestského zastupiteľstva, týkajúci sa možnej redukcie
mestských častí od budúceho volebného obdobia.
Mestské zastupiteľstvo schválilo mandát pánovi primátorovi, aby mohol (mohli) predložiť v Národnej rade
Slovenskej republiky návrh na schválenie zmeny Zákona
o meste Košice (mala by byť vypustená príloha k Zákonu,
kde sú vymenované terajšie mestské časti). Schválením
tejto zmeny dostane mestské zastupiteľstvo kompetenciu schváliť iný počet, príp. neschváliť žiadne mestské
časti. Predpokladám z mojich doterajších informácií
(vychádzajú z rokovaní, ktorých som sa zúčastnil), že
v mestských častiach, kde zaniknú súčasné samosprávy,
vzniknú úradovne. Bližšie to zatiaľ nebolo prezentované, pretože jediným argumentom je počet mestských
častí a vysoké finančné náklady na chod mestských
častí. V súčasnosti správcom daní je mesto Košice, nie
mestské časti. Mesto vydeľuje menšiu časť z podielových daní mestským častiam. So zvyškom hospodári
mesto. My sme v skupine „malé mestské časti“, ktoré
vznikli z bývalých obcí (dedín). Z mne známych a médiami publikovaných alternatív pripadá zlúčenie s veľkou
mestskou časťou úplne nevhodné. Iným životom žijeme my, iným sídlisko. Predpokladám, že realizátori
pripravovaných zmien majú možné zlúčenie prepracované tak, že obyvateľ malej mestskej časti túto zmenu
ani nepostrehne a až čas ukáže, či toto rozhodnutie
zníži finančnú náročnosť v malých mestských častiach.
Začiatkom decembra sme spustili novú webovú
stránku našej mestskej časti. Jedným z dôvodom zmeny
bolo zníženie prehľadnosti informácií na pôvodnej
stránke. Informovanosť občanov je veľmi dôležitá,
preto mojim zámerom je umiestňovať na webovú stránku
čo najviac informácií, aby ste mali prehľad o dianí
v mestskej časti. Po obsahovej stránke budeme tento
web spravovať vo vlastnej réžii, čím okrem úspory
finančných prostriedkov budeme operatívnejší v podávaní informácií. Potešilo by ma, keby ste mi napísali,
aké informácie očakávate na internetovej stránke
mestskej časti. Pochváľte sa aj vy svojimi aktivitami,
záľubami, aby o nich vedeli aj ostatní obyvatelia. A keď
máte fotografie „z minulosti“ Vyšného Opátskeho, ľudí,
ktorí tu žili, dajte mi vedieť. Fotografie preskenujeme
a vrátime. Prípadne pošlite zoskenovanú fotografiu,
najlepšie aj s jej popisom. Vopred Vám ďakujem.

Do konca roka by mali byť ukončené práce na vizualizácii parčíka pred KS Jánošík. Návrhy spracujú študenti Stavebnej fakulty Technickej univerzity v rámci
výučby a budú vystavené v priestoroch miestneho
úradu, kde si ich budete môcť pozrieť. Výsledky prác
študentov budú zverejnené aj na webovej stránke
mestskej časti.
Pred nami sú zhruba tri zimné mesiace, počas
ktorých v prípade potreby budeme vykonávať zimnú
údržbu. Teda posyp komunikácií, či odhrňovanie napadaného snehu. Žiadam Vás všetkých, aby ste
neparkovali na uliciach motorové vozidlá. Autá stojace v zimných mesiacoch na ceste bránia hlavne
plynulému odhrňovaniu snehu a odvozu komunálneho
odpadu. Vozidlá Kositu, a.s. sú mohutné a po našich
úzkych uliciach majú veľký problém s prejazdnosťou
a manipuláciou s kontajnermi aj za štandardnej
situácie.
Ešte jedna prosba. Chcem vás, ktorých sa to týka,
poprosiť o ostrihanie, orezanie stromov a kríkov,
ktoré presahujú z vašich pozemkov na chodník, či
cestu. Sú miesta, kde dreviny zo súkromných pozemkov sú rozrastené aj do metra a viac od oplotenia,
smerom do verejného priestranstva.
Veľká vďaka patrí Vám, ktorí ste aj tento rok
prispeli svojimi aktivitami k skrášleniu našej
mestskej časti, pozametaním chodníka, pokosením
trávy, prácou v predzáhradke... Je to vidieť a som rád,
keď pribúdajú miesta, ktoré aj vašim pričinením sú
každým rokom krajšie. Ďakujem svojim kolegyniam,
kolegovi z úradu, za tohtoročnú prácu a aj za to,
že so mnou vydržali ďalší rok. Poďakovanie patrí aj
našim poslancom.
Všetkým Vám, obyvateľom Mestskej časti
Košice - Vyšné Opátske chcem popriať pohodové
vianočné sviatky prežité v kruhu tých, ktorých
máte radi, s ktorými sa dobre cítite.
V novom roku 2017 Vám prajem pevné zdravie,
veľa pracovných úspechov a šťastných životných
krokov.
Viktor Mikluš, starosta

MIESTNY ÚRAD INFORMUJE
Svätý Mikuláš
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zamestnancov miestneho úradu a hlavne detí, rodičov
a starých rodičov. Aj tohto roku, okrem príjemného
vystúpenia tanečnej skupiny a hudobnej produkcie
manželov Hybenových, Mikuláš obdaroval detičky
balíčkami. Deti nám pekne zaspievali vianočné koledy
a zarecitovali mikulášske básničky a najväčší zážitok
mali z diskotéky. Vytancovali sa hore na pódiu a to
aj tí najmenší...
No a tí postarší si mohli pochutnať na varenom
vínku, kofole a pospomínať si na svoje staré mikulášske časy. Nechýbala družná rozprava a oku lahodiaci
pohľad na svietiaci stromček, tancujúce deti a vnúčatá.
Starosta pán Viktor Mikluš v krátkom príhovore si
tiež rád zaspomínal na detské časy a deti zaujímalo,
aké darčeky rozdával v minulosti.
No a Vy, ktorí ste tam neboli, mate možnosť na budúci rok sa u nás na Opátskom stretnúť s Mikulášom,
prípadne so susedmi a samosprávou.

Vianočný čas...

Svoju pozornosť pri informáciách upriamim na
aktivitu, ktorá súvisí s každoročnými sviatkami,
na ktoré sa všetci tešíme a síce:
Príchod Mikuláša do našej mestskej časti, na ktorého
sa tešia hlavne naše malé ratolesti, sme privítali
dňa 4. 12. 2016. Mikulášske stretnutie sa konalo
v Kultúrnom stredisku Jánošík za prítomnosti starostu,

Rozvoniava všade navôkol nás... V spleti rušnej,
hektickej doby, kedy sa nevieme zastaviť a vnímať tú
sviatočnú atmosféru, ktorá nezačína v obchodoch
a na vyzdobených uliciach, ale tú skutočnú blízkosť
sviatkov precíťme v našich srdciach, domovoch, pri
prestretom štedrovečernom stole a podaní pomocnej
ruky všetkým ľuďom, ktorí ju potrebujú.
Vianoce budú také, aké si ch pripravíme, tie trendové stromčeky budú odeté v klasickej červenej
farbe, v štýle vintage bude prevládať bielo šedá
patina a zavesené ozdoby hviezdičiek, jeleňov,
sovičiek, tie noblesné budú oblečené v brokáte, veľa
sviečok, kvetov a sklenných ozdôb. Nám sú ale blízke
tie naše, ľudové s malými ozdôbkami zo šúpolia,
dreva, šišiek, figúrkami detí, sánok, korčúľ, ktoré
nám postarším priblížia Vianoce z detstva.
Želám nám všetkým, aby tradícia a posolstvo
Vianoc nás sprevádzala na našej životnej ceste
a prechádzala z generácie na generáciu.
Text: Gabriela Mináriková
Prednostka MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske
Foto: Viktor Mikluš
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PREDSTAVUJEME VÁM

zamestnancov Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Vyšné Opátske

JUDr. Gabriela Mináriková
prednostka úradu

Mgr. Magdaléna Fedorová
referentka

Kristína Rumiová
referentka

Štefan Sedlák
údržbár
Zamestnanci MÚ zľava: Štefan Sedlák, JUDr. Gabriela Mináriková,
Mgr. Kristína Fedorová, Kristína Rumiová

JUDr. Gabriela Mináriková
prednostka úradu
Pracuje na Miestnom úrade ako prednostka od roku
2006. Teda už 10 rokov vedie a spravuje agendu
Miestneho úradu a počas tohto pôsobenia získala bohaté
skúsenosti s prácou v samospráve. Dôveru občanov
získala už vo volebnom období 2002 - 2006, kedy ju
obyvatelia zvolili za poslankyňu Mestskej časti. Pozíciu
poslankyne zamenila za pozíciu prednostky a tak mohla
zúročiť skúsenosti získané počas svojho prvého volebného obdobia.
Pani Gabika po skončení gymnázia pokračovala
v štúdiu na Právnickej fakulte UPJŠ a po získaní doktorátu pracovala na rôznych pracovných pozíciách.
Rodená Prešovčanka sa na Vyšné Opátske presťahovala
za manželom, ktorý je rodený Opátčan. Spolu vychovali
dve dcéry Andreu a Gabiku, ktoré v súčasnosti majú
vlastné rodiny.
Pani prednostka sa venuje zabezpečeniu chodu
miestneho úradu a prevádzky v našej Mestskej časti,
často na úkor voľného času. Zároveň je správkyňou
miestneho cintorína. Práca je pre ňu poslaním
a žiadna požiadavka občanov, farníkov, kurátorov
ju nenechá chladnou. V spolupráci so starostom rieši
problémy, ktoré prináša každodenný život. Svojim prístupom sa snaží o to, aby každý občan odišiel spokojný.
Dlhoročnou prácou, nakoľko zabezpečovala agendu pre
prvého starostu, jeho zástupcu a teraz druhého starostu našej mestskej časti, získala odborné a praktické
skúsenosti a preto sa snaží usmerniť občanov pri komplexnom riešení ich problémov, ako majú postupovať
a na koho sa majú obrátiť. Venuje sa aj občanom so
sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa ocitli
vo ﬁnančnej a hmotnej núdzi pomáha s vybavovaním

úradných formalít, ale aj priamo vlastnou podporou.
Je jej blízka práca s charitatívnymi organizáciami.
Súčasťou nielen jej práce, ale aj jej celého kolektívu
zamestnancov je organizačne a materiálne zabezpečovanie kultúrnych, športových a spoločenských
podujatí organizovaných starostom pre občanov MČ
počas celého roka. S radosťou sa venuje aj seniorom,
ich požiadavkám a potrebám v rámci ich Klubu alebo
aj individuálne. Ak je výsledkom tejto kolektívnej práce
spokojnosť občanov, je to povzbudenie do ďalšej práce.
Samospráva zabezpečuje prvý kontakt s občanom
a v tejto súvislosti poukazuje na požiadavku dnešnej
doby - elektronizácia samosprávy, ktorú vníma
v pozitívnom aj negatívnom zmysle. V pozitívnom zmysle
je to posun vpred v komforte pre občana, ale na úkor
osobného kontaktu, čím sa zvyšuje anonymita občanov.
Zavedenie elektronizácie vyžaduje prípravu samosprávnych orgánov na odbornej a materiálnej úrovni.
Pri častej zmene legislatívy je vzdelávanie neodmysliteľnou súčasťou práce všetkých na úrade. Zdrojom
nových a aktuálnych informácií je pre ňu aj členstvo
v celoslovenskej Rade asociácie prednostov miestnej územnej samosprávy, kde je aktívnou členkou.
K jej záľubám patrí predovšetkým vážna a ľudová
hudba, ale aj aranžovanie drobných dekorácií na zútulnenie domova a vzťah k umeniu ako takému. K hudbe
ju odmalička viedli rodičia. Voľný čas vždy venovala
svojim dcérkam a najväčším relaxom je pre ňu čas
strávený s rodinkou a vnučkou Šarlotkou doma a na
potulkách za poznaním života v iných kútoch vlasti
a sveta. Jej životným krédom je duchovný rozmer
bytia, ktorý jej dáva vidieť dobro vo všetkých ľuďoch,
s ktorými sa stretáva.

PREDSTAVUJEME VÁM
Mgr. Magdaléna Fedorová
referentka
Rodáčka z Vyšného Opátskeho, za referentku na
Miestny úrad nastúpila v roku 2005 po skúsenostiach
s administratívnou prácou v súkromnej sfére. Povolanie úradníčky ju sprevádzalo od útleho detstva. Mama Marta Kalafusová bola úradníčkou na
Obvodnom národnom výbore v historickej časti Vyšné
Opátske a neskôr pokračovala na Obvodnom národnom
výbore - ObNV Košice - Juh. A tak povolanie zdedila po
svojej mame. Otec Anton Kalafus bol projektant
a svojou odbornou prácou prispieval k rozvoju
novovzniknutej Mestskej časti.
Pani Fedorová vykonáva na Miestnom úrade na
pozícii referentky prácu vo viacerých oblastiach, a to
evidenciu občanov, evidenciu stavieb a vydávanie
súpisných čísel, mzdovú agendu, pokladňu, administratívne spracovanie podkladov pre evidenciu
hrobových miest, spracovanie stanovísk k stavebnej
činnosti pre stavebný úrad a samozrejme úlohy, ktoré
prináša každodenný život. Práca na úrade a každodenný kontakt s problémami, potrebami, ale aj
radosťami obyvateľov MČ ju po profesionálnej stránke
veľmi oslovila a tak externe vyštudovala v Prešove
vysokú školu so zameraním na sociálnu prácu.
Rada spomína na detstvo, ktoré strávila na Vyšnom
Opátskom, na čerstvom vzduchu medzi rovesníkmi, čo
pomáhalo aj komunikácii a vzťahom medzi ľuďmi.
Samozrejmosťou bolo, že kamaráti si pomáhali pri
drobných domácich prácach, aby sa skôr mohli ísť hrať.
Deti poznali všetkých susedov a radi im pomohli, ak
bolo treba. Pozdraviť sa, pomôcť s nákupom, či uvoľniť
miesto v MHD bolo tak prirodzené, ako dýchanie.
Je smutné, že tieto zásady slušného správania, úcty
a ochoty pomôcť sa dnes bohužiaľ z nášho života vytrácajú.
Voľné chvíle rada trávi v kruhu svojich blízkych.
Najväčšiu radosť jej robí prvý vnuk. Práca v záhrade je
pre ňu relaxom, rovnako ako háčkovanie, vyšívanie,
dobrá kniha, či ﬁlm. Má blízko k ľuďom, medzi ktorými
žije celý život, preto sa snaží o ich spokojnosť pri kontakte s Miestnym úradom.

Kristína Rumiová
referentka
Pracovne najmladšou zamestnankyňou úradu je pani
Kristína Rumiová. Po ukončení stavebnej priemyslovky
v Košiciach pracovala v stavebnej ﬁrme v štátnej sfére,
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neskôr v súkromnej ako technicko - hospodársky pracovník. Na tunajšom Miestnom úrade pracuje od roku
2011. Príchodom na Miestny úrad postupne spoznávala
(a naďalej spoznáva) našu Mestskú časť a život obyvateľov Mestskej časti (obdivuje vitálnosť, prívetivosť
a priateľskú povahu seniorov MČ, ktorí sa pravidelne
stretávajú vo svojom Klube seniorov). Dobre a príjemne
sa cíti v kolektíve zamestnancov na úrade, odkiaľ má
možnosť čerpať pohodu a povzbudenie.
Hlavnou náplňou jej práce je práca v podateľni, má
na starosti registratúru úradu, overovanie podpisov
a listín, evidenciu psov, zverejňovanie povinných údajov
na internetovej stránke MČ, spolupracuje s prednostkou úradu na príprave materiálov na zasadnutia
miestneho zastupiteľstva a samozrejme každodenné
bežné pracovné úlohy a povinnosti , aké prináša život.
Jej každodennou snahou je, svojou prívetivosťou
a s úsmevom na tvári vyjsť v ústrety obyvateľom MČ
pri ich každodenných požiadavkach v rámci svojich
schopností a možností, k ich spokojnosti.
Pani Rumiová má dvoch už dospelých synov a s celou
rodinou býva na sídlisku Nad jazerom. Medzi jej záľuby
patrí chatárčenie, práca v záhradke, domácnosť, rada si
prečíta dobrú knihu a pozrie pekný ﬁlm.

Štefan Sedlák
údržbár
Hoci na úrade pracuje pomerne krátko od roku 2011,
napriek tomu pozná našu Mestskú časť do detailov ako
údržbár a ako rodený Opátčan. Na starosti má údržbu
a teda v uliciach Mestskej časti ho často stretávame pri
zabezpečovaní rôznych prác. V lete zabezpečuje údržbu
zelene, kosenie trávnatých plôch, kosenie cintorína,
v zime spravuje komunikácie. Medzi jeho úlohy patrí
aj čistenie kanálov, vpustí, zastávok MHD a detských
ihrísk. Je šoférom služobného nákladného motorového
vozidla a je údržbárom pre dve budovy Mestskej časti
– KS Jánošík a Spoločenský dom na Opatovskej ceste.
Na starosti má aj zamestnancov z Úradu práce.
Na otázku, ktorá práca ho najviac baví a v ktorej je
najzručnejší odpovedal: každá, ktorá má zmysel. Na
detstvo na Vyšnom Opátskom spomína rád a v dobrom.
Žilo sa skromnejšie, ale s väčšou úctou a láskou v rodine. Je pracovitý a rád pomáha nielen svojim synom
a rodine, ale všetkým ľuďom na Opátskom.
Medzi jeho záľuby patrí rybárčenie, pri ktorom si oddýchne od manuálnej práce. S manželkou a dvoma
synmi býva vo vlastnoručne postavenom dome na
Vyšnom Opátskom.
Text: Veronika Becová
Foto: Viktor Mikluš
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ROZHOVOR
ThLic. Peter KENTOŠ

farár farnosti sv. Košických mučeníkov Nad jazerom
a ﬁliálky Vyšné Opátske
Ako si spomínate na začiatky vo farnosti Nad
jazerom a aký bol Váš prvý kontakt s veriacimi na
Vyšnom Opátskom?
Na začiatky vo farnosti Nad jazerom si spomínam
hlavne ako na stretnutie s množstvom nových vecí.
Farnosť na košickom sídlisku so sebou nesie veľa špeciﬁckých momentov, s ktorými som sa potreboval
zoznámiť, niečo nové sa naučiť a to pokorne. Prvý kontakt s Vyšným Opátskym bol určite v kostole na sv.
omši a cítil som sa v ňom hneď veľmi dobre, pripomínalo mi to atmosféru menšieho kostola na dedine, kde
som vyrastal a aj účinkoval ako kňaz.

spravoval farnosť Zbudské Dlhé, kde sú ďalšie tri ﬁliálky
s kostolmi. Popritom som učil náboženstvo na štyroch
školách. Nádherná príroda.
Keď som bol farárom v Hýľove (s ﬁliálkou Bukovec),
mal som aj prácu v kancelárii na Arcibiskupskom úrade,
písací stôl, papiere. Teraz žijem na košickom sídlisku,
spolu s kaplánmi bývame pod jednou strechou s našim
Majstrom, a môj deň napĺňa modlitba, kancelária,
stránky, časté jednania s rôznymi ľuďmi pri
starostlivosti o kostol a celý objekt. Samozrejme, každý
deň slúžim sv. omšu, na ktorú sa treba pripraviť,
pohreby, vysluhovanie sviatosti, návšteva úradov.
A potom bežná starosť o domácnosť, niekedy varím,
robím nákupy a pod.

Aká bola Vaša cesta k prijatiu sviatosti kňazstva
- detstvo, štúdium, rozhodnutie pre povolanie
kňaza?
Svoje detstvo som prežil v rodnej obci Čaklov pri Vranove nad Topľou. Boli to krásne roky, rád sa k nim stále
v spomienkach vraciam. Počas gymnaziálnych štúdií
prišli vážne úvahy o kňazstve. Rozhodnutie padlo
v r. 1989, v tom roku som aj maturoval, narukoval na ZVS
- základná vojenská služba a v r. 1991 som vstúpil do
Kňazského seminára v Spišskom Podhradí, na Spišskej
Kapitule, kde som študoval 6 rokov.
Koho ste mali za patróna pri kňazskej vysviacke
a prečo?
Vysvätený na kňaza som bol 21. júna 1997, a primície
boli 29. júna 1997. Bola nedeľa a sviatok sv. Petra
a Pavla, apoštolov. Mojím patrónom je sv. Peter,
ktorého meno som prijal pri krste a vybrali mi ho moji
rodičia. Mojimi patrónmi boli hlavne moji najbližší,
otec a mama a súrodenci, kňazi a množstvo ďalších
ľudí, ktorí mi pomáhali na ceste ku kňazstvu.
Popíšte Váš jeden deň.
Skôr sa zasmejem pri takejto otázke, lebo život kňaza
je taký variabilný a dobrodružný, že je takmer nemožné
to tak jednoducho opísať. Počas tých kňazských rokov
som prešiel štyri farnosti, všade to bolo v niečom iné.
Ako novokňaz som bol kaplánom v Humennom, bolo
tam veľa práce, ale ten rok bol krásny. Potom som

Aké sú Vaše záľuby, ako trávite voľný čas ?
Keď mám voľný deň, utekám do prírody, do hôr. Kto
ma pozná, vie ako mám prírodu rád a ako ju potrebujem. Rád športujem, samozrejme bicykel vyhráva,
vďačnou zónou na bicyklovanie je celé Vyšné Opátske
a jeho okolie, pretože tu nie je tak veľa áut. A potom
čítanie kníh rôzneho druhu, ale hlavne duchovná
literatúra.
Aké je Vaše prianie, želanie pre obyvateľov
Vyšného Opátskeho v adventnom a predvianočnom čase?
Všetkým ľuďom, ktorí bývajú na Vyšnom Opátskom,
prajem jedinečné prežitie adventu a Vianoc, ktoré nás
každý rok privádzajú k prežitiu posvätného času. Nech
tento vzácny čas každému prinesie hojné požehnanie
od očakávaného novo narodeného Ježiša Krista.
Text: Veronika Becová
Foto: Viktor Mikluš

ŠPORT a KULTÚRA
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Badmintonový turnaj 2016
Dňa 30. októbra 2016 sa uskutočnil o 15.00 hod.
v hale Cassovia badminton spot v našej MČ 2. ročník
badmintonového turnaja. Do turnaja sa prihlásilo
spolu 11 športovcov z toho 5 žien. 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. Livka Chromá
1. Pavol Kerestúry
2. Mariana Magdová
2. Vincent Drenčák
3. Laura Magdová
3. Dušan Medveď
Víťazi v štvorhre:
1. Chromá + Kerestúry
2. M. Magdová + Mucha
3. Kuča + Drenčák

Veľká Opátska burza

Súťažiaci boli s turnajom maximálne spokojní, bojovalo sa ako naozaj. Účasť bola síce menšia ako pred
rokom, kvôli nevhodne vybratému termínu turnaja,
športový duch turnaja bol však zachovaný.
Čo dodať na záver. Vždy sa nájdu nadšenci, ktorí si
radi zašportujú. A to nás usporiadateľov môže len
tešiť. Vďaka.
Športu zdar!
Text: Josef Pánek - predseda športovej komisie MiZ
Foto: Viktor Mikluš

Dňa 12. 11. 2016 sa v sále Kultúrneho strediska
Jánošík uskutočnil 2. ročník podujatia Veľká Opátska
burza. Do akcie sa zapojili občania nielen z našej, ale aj
z iných mestských častí Košíc. Za príjemnej atmosféry
pri hudbe a rozložených stoloch, na ktorých nechýbali
okrem oblečenia a elektroniky aj domáce výrobky či
kadejaké vianočné ozdoby, sme sa stretli v pomerne
malom počte, za čo môže pravdepodobne nepriaznivé
počasie. Cez to všetko sa našli ľudia, ktorým darované
či nakúpené veci priniesli radosť, už preto má podujatie
toho charakteru zmysel.
Veci ako malá elektronika, obuv a oblečenie, ktoré
boli určené na darovanie a počas podujatia neboli rozdané, sme po ukončení zozbierali a venovali Centru
materiálnej pomoci MČ Košice - Nad Jazerom.
Pevne verím, že sa spoločne pri organizácii 3. ročníka
Veľkej opátskej burzy stretneme za krajšieho počasia
a vo väčšom počte. V závere jedno veľké ĎAKUJEM
patrí všetkým zúčastneným, za Vašu účasť a trpezlivosť.
Zároveň patrí poďakovanie starostovi, zamestnancom
a pracovníkom nášho miestneho úradu za pomoc pri
balení a odvoze vecí.
Text: Tatiana Granda - kultúrna komisia MiZ
Foto: Viktor Mikluš

Plán akcií Komisie mládeže a kultúry
a Miestneho úradu na rok 2017
Plán športových akcií
na rok 2017
1. stolno-tenisový turnaj
2. spanilá jazda cyklistov
3. športový deň detí
4. šport. deň mestskej časti
5. badmintonový turnaj

marec
máj
jún
september
november

Text: Josef Pánek - predseda športovej komisie MiZ

• Spoločne na lyžovačku - Drienica (zabezpečenie
autobusu) - február
• Deň pre ženy (líčenie, prednáška o zdravom stravovaní,
atď.) - marec
• 3. ročník Veľkej Opátskej burzy - máj/jún
• Deň detí (zabezpečuje MÚ) - jún
• Divadielko pre deti (v sále KS Jánošík) - september
• Deň úcty k starším (zabezpečuje MÚ) - október
• Deň pre zdravie (ukážky prvej pomoci, starostlivosť
o zuby, atď.) - október/november
• Mikuláš (zabezpečuje MÚ) - december
Text: Tatiana Granda - Komisia mládeže a kultúry
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INFORMÁCIE

Miestny úrad informuje
Počas predvianočných sviatkov a pred Silvestrom 2016 Vám bude miestny úrad k dispozícii s malými
obmedzeniami:

Dňa 23. 12. a 30. 12. 2016 bude Miestny úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený!
Text: Gabika Mináriková

OPÁTČAN

Občasník samosprávy Mestskej časti Košice - Vyšné Opátske
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