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STAROSTA INFORMUJE

Vážení občania,
dlhodobým problémom obyvateľov mesta (a tak isto aj
obyvateľov našej mestskej časti „MČ“) je zbavovanie sa
rôzneho druhu odpadov. Pre domácnosti je prvotne
určený zber komunálneho odpadu do KUKA nádob,
ktoré sú v našej MČ vyprázdňované jedenkrát týždenne.
Separovaný odpad (vrecia žlté, modré, zelené) je zbieraný
jedenkrát mesačne podľa kalendára, ktorý je dodávaný
do každej domácnosti pred prvým vyprázdňovaním vriec
v novom roku. V prípade, že ste harmonogram zberu
se parovaného odpadu stratili, nájdete ho na webovej
stránke mestskej časti www.vysneopatske.sk.
Zber nadrozmerného odpadu je realizovaný formou
celoročného upratovania, kedy veľkokapacitný kontajner (ďalej v texte VKK) je umiestnený na určenom mieste
v mestskej časti jeden týždeň. Tento rok bude na určených
miestach umiestnený dvakrát, v prvom i druhom polroku.
Chcem všetkých obyvateľov MČ požiadať, aby informáciu
o naplnenosti VKK oznámili starostovi MČ.
Do VKK patrí: parkety, starý nábytok (napr. postele,
skrine, sedačky, koberce, drevené laty, kreslá a stoličky,
staré kuchynské linky - tento odpad je potrebné minimalizovať!)
Do VKK nepatrí: triedený odpad (papier, plast, kov,
tetrapak, sklo) kuchynský odpad, bioodpad pokiaľ nie je
inak určené.
Odpad, ktorý je zakázaný vo VKK: tlejúci, výbušný
a nebezpečný odpad, obaly z horľavých látok, horľavé
kvapaliny, nehasené vápno.
Drobný stavebný odpad (DSO) môžete odvážať
do zberných dvorov spoločnosti Kosit, a.s. Obyvateľom
s menším objemom DSO Kosit, a.s. odporúča, aby
DSO v množstve do 300 kg (menší vozík v rozmeroch
1,5 x 1,0 x 0,2 m) nosili na ZD Jesenského 4. Všetky
zberné dvory v Košiciach môžete využiť za účelom
odvozu drobného stavebného odpadu.
S účinnosťou od 01. 01. 2016 sa v súlade s novým
Zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. vykonáva spätný
zber opotrebovaných pneumatík (160103) na určených
predajných miestach a v autoservisoch, preto Vás žiadam,
aby ste opotrebované pneumatiky nevyhadzovali do kontajnerov v mestskej časti.
Veľkokapacitné kontajnery pre záhrady sú samostatnou kapitolou.
V mestskej časti ich máme od jari do zimných mesiacov
10 ks o objeme 9 m3 a 6 ks objemu 1100 litrov. Udržať
čistotu hlavne okolo kontajnera na Šípkovej (pri Hornáde)
je veľký problém. V súčasnosti je tento kontajner
vyprázdňovaný dvakrát týždenne.
Každému z nás musí byť jasné, že majitelia záhrad
v tejto spádovej oblasti nemôžu za 2 - 4 dni naplniť
množstvom 9 m3 odpadu (vrátane stavebného odpadu,
či pneumatík).

V prípade biologicky rozložiteľného odpadu: tráva,
konáre, ... vieme zabezpečiť kontajner na tento druh
odpadu. Najmenší objem VKK je 7 m3 a po dohode miesta
pristavenia VKK so starostom, bude kontajner objednaný
spravidla na niekoľko hodín, kým do neho odpad naložíte.
Kontajner je nutné strážiť, aby do neho neboli nahádzané
iné druhy odpadu.
Je zakázané ukladať odpad mimo kontajner,
prípadne na voľné priestranstvo.

Viktor Mikluš, starosta

Foto: Viktor Mikluš

MIESTNY ÚRAD INFORMUJE
Deň detí a Deň matiek
Deň, pri ktorom sa nám starším vybavia spomienky
z detstva, na minulosť, na mamky, babky, drahý domov
a všetko, čo k tomu patrí... prísny a karhavý pohľad
mamy, naše špinavé ruky, rozbité kolená, zakázané
lezenie na susedove čerešne, ale aj tvrdé lavice, školská
taška v kúte, strach zo zlého vysvedčenia, ale hlavne
hrejivý pocit na duši z prvých školských lások
a u dievčat princeznovské šaty na majálese, chytanie
sa za rúk na malom kolotoči, cukrová vata... asi to sme
mali dovolené.
A v hlave stále nezabudnuteľné a dookola opakované
príslovie, patriace hlavne pre mužské pokolenie:
„Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko, keď už
budem Jano, neohneš ma mamo“, nám drásalo detské
svedomie, ale až dnes pri svojich vlastných ratolestiach
chápeme zmysel dávnej múdrosti.
Niečo na tom isto bude, platilo to pri výchove detí
v minulosti, prítomnosti a platiť to bude aj v budúcnosti.
Dôležité, že sme tu a s radosťou a láskou sa už dívame
na naše deti, vnúčatá a poniektorí aj pravnúčatá. A že
sú uletené v dobrom zmysle slová, nás to blaží, majú
svoj svet, svoje predstavy, rozum a cit pre dobro, sú
prosto naše. My mamy to vieme najlepšie, aj keď
častokrát ich plač do vankúša lomcoval aj nami, bolo
len na nás to ustáť, im pomáhať a aj ich usmerňovať.
Hlavne deti majú radi oslavy, torty, darčeky, balóny
a cukrovinky, nebolo to inak ani v nedeľu, dňa 4. 6. 2017,
kedy sme sa v parčíku pred Kultúrnym strediskom
Jánošík zišli za účelom spoločnej oslavy Dňa detí
a matiek. A aká radosť sa im zračila v očiach pri pohľade
na skutočného koníka, ktorého spoznali už vlani,
skákací hrad, aminátorky maľujúce ornamenty na tvár,
neodolali ani chlapci, nie to dievčatá. Policajti so
psovodom vzbudili síce rešpekt, ale skutočná ukážka
práce psovoda a napadnutého človeka psom ich
nenechala chladnými. Páčila sa im obrana a so záujmom sledovali výsledok. Možno, že v niektorom z nich
práve začal klíčiť záujem o povolanie policajta.
Ako by to už bolo, keby sme ich nechali zabávať sa
bez darčekov a občerstvenia. Aj teraz mali pripravené
malé pozornosti. Reﬂexné pásy prehodené cez hlavu
ich zviditeľnia na prechodoch pre chodcov, na komunikáciách alebo len tak na potulkách po meste a ešte
s reﬂexným smajlíkom im bude aj veselo. Potúžili sa aj
kofolou a sladkosťami. Veď energiu bolo treba doplniť.
Koník, skákací hrad, súťaže pripravené členmi športovej
komisie, preliezky a aj voľnosť v peknom parčíku im
dala „zabrať“.
No a nezabudli sme aj na nás skôr narodených, nám
bolo tiež veselo a ešte ako! Postarala sa o to ľudová
muzika na čele s Jarom Paulíkom, harmonikár vyhrával,
ženy spievali a my sme kročkom na svojich miestach
tancovali. Škoda, že ste to nevideli tí, ktorí ste s nami
neoslavovali. Tie kroje, ženské, mužské...paráda,
nádhera, momentálne folklór je in, ale pre tých, ktorí
ho majú v srdci, je in navždy.
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Že aj retro je nám blízke, svedčili o tom aj čarovné
červené karaﬁáty, ktoré potešili nielen oko, ale aj každú
mamku, babku, skrátka ženské pokolenie bolo obdarované pekným kvietkom. No a keď si ich prišli
prevziať malé deti, pre svoje mamky, tak to sme sa aj
pousmiali, čo všetko nám o svojej láske k mamkám,
babkám prezradili. Tak to má byť, mama je mama, jej
patrí naša vďaka, úcta a láska vrelá, keď je s nami, nie
sme samy. Ešte som nespomenula vôňu kávy, chutila
všetkým a ochutnať z nej malý dúšok chceli aj deti. Milé
úsmevy, radosť v duši, pohodu a nebyť blížiacej sa
búrky, kto vie, ako dlho by sme sa boli zabávali.
Ale všetkého dobrého veľa škodí, tak už teraz sa
tešíme na stretnutie s Vami v roku 2018. Čo ešte dodať,
snáď len to na záver, že naša detská rodina sa rozrastá,
pribúdajú malé deti, kočiariky, nové pekné mená ale aj
„frajerské“ účesy tínedžerov, či módna prehliadka
malých slečien.
My, čo sme na úrade už nejaký ten rôčik vidíme tú
„trávu rásť a tie vtáčatá z hniezda vylietať.”
Každopádne nám všetkým prajem veľa zdravia,
šťastia, rodinnej pohody a radosti v duši z detí, zo
samých seba, nech nám život len to dobre nadelí a anjel
strážny nech nás chráni.
Aby som nezabudla poďakovať pánovi starostovi
Viktorovi Miklušovi, poslancovi Josefovi Pánekovi, Dušanovi Medveďovi, Gabike Minárikovej, Magde Fedorovej
a Kristíne Rumiovej, ktoré pre Vás organizačne pekné
sviatočné popoludnie pripravili. A aj všetkým občanom,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom na tejto akcii podieľali.
Ďakujem Vám, že som spolu s Vami mohla zaspomínať
aj na iné časy, keď sme si boli všetci viacej blízki, ústretoví a hlavne ohľaduplní, starosti suseda, boli aj moje.
A dnes, keď náš život chce „byť” síce demokratický, ale
anonymný, sa tá empatia vytratila. Žijeme konzumne
a len pre seba.
Ale u nás, úradníkov, naše poslanie, že sme tu pre Vás,
milí naši občania, navždy zostane.
Text: Gabriela Mináriková
Prednostka MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske
Foto: Viktor Mikluš
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PREDSTAVUJEME VÁM

Mária LEŠOVÁ
predsedníčka Klubu seniorov pri MÚ MČ Vyšné Opátske
Pani Marika od začiatku rozhovoru veľmi zanietene
rozprávala o činnosti Klubu seniorov. O sebe ani
nechcela veľmi rozprávať. Ale predsa krátky prierez jej
životom. Detstvo prežila na Vyšnom Opátskom. Jej
mama bola Slovenka a otec bol bulharskej národnosti.
V období aktívnej činnosti pracovala ako ekonómka,
mzdárka a asistentka riaditeľa. Je vydatá a má tri deti
– dve dcéry a syna a päť vnúčat. Rodina, ktorá ju podporuje v činnosti, je jej veľkou záľubou. Avšak jej
veľkou vášňou je fotenie, bez fotoaparátu sa nepohne
ani na krok, denne ho nosí so sebou. Fotograﬁe z jej
produkcie môžeme vidieť v kronike Klubu seniorov,
či v kronike veriacich z kostola Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho vo Vyšnom Opátskom.
Na podnet priateľov, ktorí činnosť klubu veľmi
dobre poznali, prišla v roku 2006 prvýkrát medzi jeho
členov. Zo začiatku ako členka výboru mala na starosti
zájazdy do Maďarska. V roku 2013 bola zvo lená
za predsedníčku Klubu seniorov vo Vyšnom Opátskom.
V roku 2017 výbor pracuje v trojčlennom zložení a to
predseda, hospodár a člen, ktorý má na starosti zájazdy. Pani Marika po zvolení za predsedníčku
pokračovala v organizácii a zabezpečovaní tradičných
podujatí Klubu seniorov, ale pod jej vedením činnosť
Klubu bola rozšírená o mnohé iné podujatia a činnosti.
K tradičným podujatiam patria poznávacie zájazdy –
aktuálne zájazd do Medzilaboriec a okolia, kde
členovia navštívili chrámy a kostoly tohto regiónu,
naplánovaný je zájazd do Vranova nad Topľou časť
Čemerné. Medzi členmi Klubu sú obľúbené hlavne zájazdy na termálne kúpaliská v Maďarsku ako napr.
Miskolc, Sárospatak, Tiszaujváros, Nyíregyháza, ale
aj slovenské kúpaliská vo Vrbovom, Poprade a i.
Každoročne sú organizované zájazdy na trhy v Poľsku.
Vysoká účasť členov je na tradičných podujatiach ako
MDŽ, Majáles, guľášpárty a hlavne stretnutie v rámci
Mesiaca úcty k starším, ktoré je organizované v spolupráci s Miestnym úradom. Popularite sa tešia aj
zaujímavé prednášky na rôzne témy hlavne z oblasti
zdravotníctva, ale aj poisťovníctva či hygieny.
Pani Marika s hrdosťou rozpráva, ako pracuje výbor:
„Vychádzame z toho, aký je záujem členov a na základe
požiadaviek a záujmu všetkých členov Klubu vypracujeme
plán činnosti na celý rok. Zorganizovali sme zaujímavé

zájazdy ako splavovanie Dunajca, výlet loďou po rieke
Bodrog z obce Viničky do Sárospataku, kde sme
navštívili historické centrum. Organizujeme aj týždňové
relaxačné pobyty seniorov v rámci ponuky projektu
Sorea.“
V meste Košice pracuje Rada seniorov, hovorí pani
Marika, kde sa raz mesačne stretávajú predsedovia
klubov aktívnych v jednotlivých mestských častiach.
A tak vznikla aktivita Poznaj našu mestskú časť, kedy
seniori navštívia a spoznávajú niektorú mestskú časť,
obľúbený je Valentínsky bál, či akcia Z vďaky k ženám,
Úcta k starším a iné.
Klub seniorov vo Vyšnom Opátskom má 98 platiacich
členov, seniori nad 80 rokov neplatia členské, ale ostávajú čestnými členmi Klubu. „Som rada, že môžem
predstaviť činnosť Klubu a tak osloviť ďalších členov,
ktorí možno ešte váhajú. Stretávame sa každý pondelok o 14,00 hodine v klubovni Kultúrneho strediska
Jánošík. Zároveň chcem poďakovať vedeniu našej
Mestskej časti - starostovi, poslancom, prednostke
a zamestnancom úradu, vďaka ktorým môžeme všetky
tieto aktivity realizovať.“
Text: Veronika Becová
Foto: Viktor Mikluš

ŠPORT
Športový deň detí
Pri príležitosti dňa detí sme zorganizovali športové
popoludnie pre naše ratolesti.
Pripravili sme „ruské kolky“, slalom na kolobežke
na čas a kop na bránku, pričom cieľom bolo traﬁť fľašu
v bránke.
Prihlásilo sa nám 30 detí, ale 4 deti sa nakoniec
do súťaží nezapojili.
Vek detí bol od 3 rokov a najstaršia mala 14.
Výsledky v jednotlivých súťažiach:
Ruské kolky:
1. miesto
Peťko Pecha 11 bodov
2. miesto
Lukáš Orosz 10 bodov
3. miesto
nehodnotili sme

Slalom na kolobežke:
1. miesto
Lukáš Orosz
čas
2. miesto
Šimon Cabúk
3. miesto
Peťo Semeš
Adam Štefaňák

7,1 sek.
8,9 sek.
9,1 sek.
9,1 sek.

Kop na bránku:
Pretože z 19 súťažiacich sa 9 traﬁli 1x loptou do fľaše
v bránke a 10 sa netraﬁli vôbec, tak sme túto súťaž nehodnotili.
Čo dodať na záver. Je pekné sa pozerať na naše deti
s akým zápalom bojujú o dobré umiestnenie v súťaži.
Jeden z rodičov mi počas športového popoludnia
povedal, že takéto súťaže by sme mali robiť každý deň.
Deti by menej sedeli pri počítači. Je to na zamyslenie
pre nás všetkých. Preto športu zdar!
Za športovú komisiu Josef Pánek
Foto: Viktor Mikluš
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Stolnotenisový turnaj
o cenu starostu MČ Košice - Vyšné Opátske
Podľa plánu športovej komisie sa uskutočnil dňa
26. marca 2017 7. ročník stolnotenisového turnaja
o cenu starostu MČ Košice - Vyšné Opátske.
Turnaj sa uskutočnil ako obvykle v priestoroch KC
Jánošík v uvedenom dni o 14.00. Súťažilo sa v dvojhre a štvorhre. Na dvojhru sa zaregistrovalo 10
hráčov vrátane 2 žien a na štvorhru 12 hráčov vrátane 2 žien. Na dvojhru sa losovaním vybrali dve
skupiny hráčov, kde hral každý s každým. Na
štvorhru sa losovaním vybrali dvojice, ktoré hrali
systémom každý s každým. Na záver si zahrali dvojice, ktoré skončili v základnej hre 1. so 4. a 2. s 3.,
o 1. až 4. miesto.
Výsledky v dvojhre:
1.miesto
Lukáš Krompaský
2.miesto
Ľuboš Kaleja
3.miesto
Peter Novysedlák
4.miesto
Dušan Medveď
Výsledky v štvorhre:
1.miesto Ondrej Mecko + Vincent Drenčák
2.miesto Lukáš Krompaský + Peter Novysedlák
3.miesto Ľuboš Kaleja + Lívia Chromá
4.miesto Belo Andráši + Dušan Medveď
Čo dodať na záver? Kto sa turnaja zúčastnil, či už
ako súťažiaci alebo divák, mal možnosť vidieť, že
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.
Tešíme sa na ďalšiu športovú aktivitu, ktorou by
mala byť spanilá jazda cyklistov v máji. O priebehu
jazdy Vás poinformujeme v nasledujúcom vydaní
Opátčana.
Milí čitatelia, lúčim sa s Vami so slovami: Športu
zdar!
Text: Josef Pánek - predseda športovej komisie MiZ
Foto: Viktor Mikluš
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PROJEKT

Projekt „Konečná autobusu MHD,
Košice - Vyšné Opátske“
Finančne náročnejším projektom, ktorý je z našej
strany vo fáze prípravy, bude odstránenie prašnosti
v južnej strane mestskej časti na výjazde z Opatovskej cesty k Hornádu.
Bude sa jednať o výstavbu pravdepodobne
kruhového objazdu v mieste, kde sa v súčasnosti
otáča autobus, keď schádza až k Hornádu. Týmto
zámerom by autobus neparkoval ani pri detskom
ihrisku Liesková - Šípková, ale mal by na tento účel
vybudovanú samostatnú odstavnú plochu.
Podľa slov riaditeľa Slovenského vodo hos podárskeho podniku zo začiatku tohto roka, je

už spracovaný projekt na opravu účelovej komunikácie popri Hornáde, ktorej súčasťou by mal byť
aj cyklistický chodník po korune ľavej (našej)
hrádze Hornádu.
Predpokladaný termín realizácie opravy komunikácie je druhý polrok budúceho roka. Keďže
obidva projekty navzájom súvisia, bolo by vhodné
ich realizáciu naplánovať v rovnakom termíne.
Pre vašu informovanosť, komunikácia na ľavej
strane Hornádu je súčasťou parcely vodného toku
a od Opatovskej cesty po hať Vyšné Opátske sa
nachádza v katastrálnom území Mestskej časti
Nad jazerom, teda nie v mestskej časti Košice - Vyšné
Opátske a je v správe Slovenského vodo hospo dárskeho podniku.
Text: Viktor Mikluš
Obr: Možný variant konečnej autobusu

INFO
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Miestny úrad Vám vydá potvrdenie o možnosti
a spôsobe uloženia ostatkov na miestnom cintoríne,
ktoré slúži aj ako povolenie na otvorenie už jestvujúceho hrobu a ako podklad na vykonanie obradov
spojených s uložením ostatkov. Tieto úkony pre
pozostalých sú oprávnené vykonávať odborne spôsobilé právnické alebo fyzické osoby (pohrebné služby,
kamenárstva). Doklad o odbornej spôsobilosti musí
byť doručený na Miestny úrad.

Nie je dovolené

Pochovanie mŕtveho
Vážení spoluobčania,
postup pri vybavovaní súhlasu, povolenia
uloženia ostatkov (pochovanie mŕtveho) na
Miestnom úrade MČ Košice - Vyšné Opátske.
Vzhľadom na skutočnosť, že pohrebisko (cintorín)
je majetkom MČ Košice - Vyšné Opátske a v súlade
so zákonom o pohrebníctve je potrebné zachovať
právny postup pri ukladaní ostatkov do hrobu,
kolumbária alebo urnového hrobu v súlade s prevádzkovým poriadkom.
Pri úmrtí občana našej MČ, (prípadne aj z inej MČ,
obce) a jeho uložení ostatkov na našom pohrebisku
(cintoríne) je potrebné zachovať nasledovné kroky:
1. Úmrtie oznámiť na MÚ (list o obhliadke mŕtveho
a potvrdenie o spopolnení), oznámenie o úmrtí
bude dodatočne doručené z matriky na MÚ.
2. Na MÚ predložiť nájomnú zmluvu na hrobové
miesto, v prípade, že je už uzatvorená.
3. Uloženie ostatkov na pohrebisku je možné len
na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy.
4. Nájomná zmluva sa uzatvára na Miestnom úrade
po dohode s pracovníkom MÚ.
5. Ostatky sa uložia spôsobom, ktoré sú uvedené vo
VZN MČ a sú spoplatňované v súlade so Sadzobníkom poplatkov za prenájom hrobového miesta.
6. Uloženie ostatkov je spoplatňované na obdobie
10-tich rokov a 1. nájomné sa platí do poklade
MÚ, prípadne na účet po dohode s nájomcom pri
uzatvorení nájomnej zmluvy.

Samovoľne otvárať hrob, ukladať urnu do už
jestvujúceho hrobu, prípadne do zeme, alebo
kolumbária, vykonávať obrad na pohrebisku
(cintoríne) bez vyššie uvedeného povolenia
Miestneho úradu, prípadne správcu pohrebiska.
Žiadame občanov o oznámenie prevedenia akejkoľvek zmeny vykonávanej na pohrebisku - cintoríne
- oprava hrobu, výmena dosky, údržba chodníka
okolo hrobu, rekonštrukcia hrobu. Tlačivo žiadosti
je k dispozícii v podateľni MÚ a taktiež je zverejnené na web stránke MČ www.vysneopatske.sk.
Pokiaľ tieto práce súvisia s otvorením vstupnej
veľkej brány na cintorín, je potrebné túto skutočnosť
oznámiť podľa možnosti deň vopred, prípadne
v ranných hodinách o 8,00 hod. pracovného času
na miestnom úrade pondelok až piatok na tel. číslo:
055/6763136 - Miestny úrad
0917 287 464 - prednostka MÚ, správkyňa pohrebiska
V prípade potreby mimo pracovného týždňa kontaktujte nás na tel. čísle:
0917 287 464 - JUDr. Gabika Mináriková, správkyňa
pohrebiska (cintorína)
0940 848 636 - Ing. Viktor Mikluš, starosta MČ
Miestny úrad zabezpečuje údržbu cintorína, kosenie, zametanie, odvoz odpadu, prípadne iné udržiavacie práce. Nakoľko počas nepriaznivého počasia
(silný vietor) dochádza k vyvráteniu váz s kvetmi,
rozfúkaniu vencov a sviečok po celom cintoríne, nie
je možné ich pracovníkmi úradu umiestniť na pôvodné miesto. Pri upratovaní sú preto dané do zberných
nádob na cintoríne. Podotýkame, že nie je to gesto
zneváženia pietneho miesta.
Ďakujeme aj Vám milí spoluobčania za udržiavanie miesta posledného odpočinku vašich
blízkych v peknom a dôstojnom prostredí.
Text: Gabriela Mináriková
Prednostka MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske,
správkyňa cintorína
Foto: Viktor Mikluš
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INFORMÁCIE
Očakávané cirkevné udalosti vo Vyšnom Opátskom
4.6.2017 - nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého - Svätodušná nedeľa
(Turice)
11.6.2017 - nedeľa: Najsvätejšia trojica
15.6.2017 - štvrtok: Najsvätejšie Kristové telo a krv
(Božie Telo) - Oltáriky
23.6.2017 - piatok: Najsvätejšie Srdce Ježišovo
25.6.2017 - nedeľa: Odpustová slávnosť v kostole
Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho
29.6.201 - štvrtok: Sv. Peter a Pavol - apoštoli
5.7.2017 - streda: Sv. Cyril a Metód - slovenskí vierozvestcovia
15.8.2017 - utorok: Nanebovzatie Panny Márie
8.9.2017 - piatok: Narodenie Panny Márie
15.9.2017 - piatok: Sedembolestná Panna Mária - patrónka
Slovenska, púť k Matke ustavičnej pomoci.
Text: J. Čintalová
Foto: archív

Miestny úrad informuje
Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
24. 4. 2017 zvolilo za hlavného kontrolóra našej MČ
JUDr. Ľudmilu Slunečkovú.
Voľba prebehla v súlade so znením zákona č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení na obdobie 6 rokov.
V uplynulých dňoch bolo zrekonštruované detské
ihrisko na Šípkovej ulici.
Veríme, že sme tým potešili deti z tejto lokality
a prajeme im spolu s rodičmi veľa pekných chvíľ
a príjemnej zábavy.
Text: Gabriela Mináriková
Prednostka MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske

JUBILANTI
Blahoželáme aj našim seniorom k ich životnému jubileu.

80 rokov
Elena Bodnárová
Milan Cichanský
Margita Horňáková
Juraj Kokinda
Ondrej Orlovský
Jolana Volková
Ing. Galina Zakuciová

85 rokov

Mária Daňková

Ing. Štefan Krajník
Mária Krišová
Jolana Mihaľáková
Zdeňka Pacovská
Anna Troščákov

90 rokov

MUDr. Juraj Jalč

95 rokov

Ladislav Merta

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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