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STAROSTA INFORMUJE

Parkovanie motorových vozidiel
Určite ste si všimli, že na našich komunikáciách je
každým rokom viac zaparkovaných vozidiel. Túto zhoršujúcu sa situáciu môžeme zvládnuť iba vlastnou disciplínou
a tolerantnosťou, či kompromismy. Komunikácie musia byť
prejazdné hlavne pre záchranné zložky. Bolo by vhodné,
aby si susedia vyriešili medzi sebou, kto na ktorom mieste
bude parkovať, aby si nezavadzali a nevznikali hádky,
vedúce k zhoršovaniu susedských vzťahov. Určite sa nám
to stalo viacerým, hlavne pri došlých návštevách, že
nevhodne zaparkujú a susedia tým nie sú nadšení. Komunikácie vo väčšine prípadov sú ohraničené buď úzkymi
chodníkmi (v lepšom prípade) alebo rovno oplotením.
Pribúdajú prípady, kedy sa zelené plochy menia na parkoviská. V čase dažďových zrážok vznikajú hlboké ryhy
v trávnatých plochách. Mestská časť je aj sídlom viacerých
firiem. Sú zásobované aj veľkými nákladnými vozidlami,
ktoré bránia prejazdu vozidiel, prípadne sú odstavené
sčasti na trávniku, čím ho znehodnocujú. Odstavením
nákladného vozidla, príp. dodávky na komunikácii najviac
trpia z pohľadu bezpečnosti chodci a cyklisti.
Nie som zástancom sankcií, teda pokút, ale ani osadzovania zákazových dopravných značiek. Som za dohody.
Preto zopakujem: dohodnime sa susedia medzi sebou, kde
kto bude parkovať, aby sme nemuseli situáciu riešiť
dopravným značením. Pre vysvetlenie, každý jazdný
pruh podľa platnej legislatívy musí byť široký tri metre,
čo nevieme pri parkovaní na našich úzkych cestách
zabezpečiť.
Odborníci v oblasti dopravy skôr navrhujú zjednosmernenie viacerých komunikácií, čo sa mne osobne nepáči
a zatiaľ s takýmto riešením nesúhlasím. Prioritná je u mňa
naša dohoda, bez zmien v doprave.
Na základe podnetu občana (pod petíciou bolo podpísaných 62 obyvateľov tejto lokality) bol v roku 2014
predložený na rokovanie Dispečingu dopravného značenia
na magistráte materiál za zníženie najvyššej dovolenej
rýchlosti na Opatovskej ceste od Luxu, n.o. po konečnú autobusu. Nebolo nám vyhovené. Tento rok v septembri som
bol opäť vyzvaný iniciátorom petície, aby som v tejto veci
konal. Keďže 62 obyvateľov túto zmenu žiadalo, predložil
som opäť návrh na rokovanie Dispečingu dopravného
značenia. Petícia upozorňovala aj na ohrozenie chodcov,
komisia rozhodla o dvoch dopravných značkách a to najvyššia povolená rýchlosť 30 km/h a zákaz zastavenia, aby
bola zvýšená bezpečnosť prejazdnosti a priechodnosti
tejto komunikácie.

taktiež bránia dreviny, ktoré zasahujú do komunikácií zo
súkromných pozemkov. Z dôvodu možného poškodenia
odstavených vozidiel, nemusí byť zber odpadu zrealizovaný. Na základe mojej dohody s Kosit, a.s. v dňoch, kedy
bude nepriaznivé počasie, situáciu budem s vodičom
špeciálneho vozidla riešiť na mieste. Jedná sa o úseky,
ktoré sú podľa nich problémové z pohľadu prejazdnosti
(zaparkované vozidlá na uliciach Tigria, Zajačia, Liesková
a Dubová z dôvodu realizácie zimnej údržby).

Kontajner Šípková
Pri účelovej komunikácii Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. je postavený veľkokapacitný kontajner
pre záhradkárov a obyvateľov spádovej oblasti pri Hornáde.
Letný režim tohto roku bol navýšený o ďalší odvoz
(pondelok a pridal sa piatok). V období od apríla do konca
októbra tohto roka naši pracovníci menší neporiadok
okolo kontajnera pravidelne upratovali, keďže bolo voľné
miesto v kontajneri. Pri vyprázdňovaní jedenkrát týždenne, kapacitne objem kontajnera nestačí. Komunikujeme s pracovníkmi magistrátu (magistrát zabezpečuje
v celom meste Košice zber odpadu, nie mestské časti).
V novembri sme po popísaní aktuálneho stavu na magistrát dostali jedenkrát ďalší kontajner a naši pracovníci,
ktorí u nás pracovali prostredníctvom Úradu práce, neporiadok upratali a uložili do kontajnera. Tri dni po uvede-

Zimná údržba, odvoz
komunálneho odpadu
Žiadam všetkých obyvateľov MČ Košice – Vyšné Opátske,
aby neparkovali hlavne počas a po snežení na komunikáciách. Nevhodné státie vozidiel bráni bezpečnému
prejazdu čistiacej techniky.
To isté platí hlavne pre dni odvozu odpadu, kedy sú
vyprázdňované nádoby na zber komunálneho a separovaného odpadu (odpad vo vreciach).
Prejazdu traktora zimnej údržby a vozidiel Kositu, a.s.

nom upratovaní bolo okolie v rovnakom stave ako pred
uprataním. Tento stav pretrváva. Kompetentní na magistráte sú o tejto situácii informovaní.
Text: Viktor Mikluš, starosta
Foto: Viktor Mikluš

MIESTNY ÚRAD INFORMUJE
Októbrový mesiac Úcty k starším
a decembrový Mikuláš
Dve podujatia, ktoré úzko súvisia a o ktorých Vám
napíšem niekoľko myšlienok a podelím sa s Vami
o zážitky z uvedených podujatí.
Začnem Mikulášom, je to hlavne sviatok detí, ku
ktorým patria aj starší ľudia, rodičia, starí rodičia
a každý z malých ratolestí ich oslovuje inak. Sú to
proste naši starkí, ktorým chceme dať úctu počas
celého roka, ale výnimočne v októbri, v mesiaci úcty
k starším.
Aj tohto roku to nebolo inak. Dňa 4. 12. 2017 sála
Kultúrneho strediska praskala vo švíkoch od nedočkavosti uvidieť pravého Mikuláša za burácajúceho
potlesku detí reagujúcich na približujúci sa zvuk
zvončekov, sa konečne objavil... a hlavný moment
prekvapenia pre naše ratolesti bol pred nami, objavil
sa živý v červenom plášti a s pripravenými balíčkami.
Ale nielen on mal pripravené prekvapenia, tie mali
aj naši malí speváci a speváčky, ktorí spievali rozličné
vianočné a aj iné piesne, recitovali milé básničky
a očkom poškuľovali po balíčkoch.
Pekne zoradení, disciplinovane si z rúk Mikuláša
preberali balíčky, vytešení sa nim aj odfotili a čakali
už na diskotéku na pódiu.
Sú tradície, ktoré sme si samy vytvorili a aj zaradili
medzi tradície a nebolo to inak ani už pri tradičnom
vystúpení tanečnej skupiny UNOSTAR, ktorá je nositeľom rôznych ocenení. Bolo sa na čo dívať. Pohyb,
smiech v očiach, hybké telá, to sme im my starší v dobrom závideli a mladší, mohli to vyskúšať.
Času na skúšanie v ten večer nebolo veľa, pretože
vonku už čakal na deti starosta MČ pán Viktor Mikluš,
ktorý rozsvietil vianočný stromček v našej mestskej
časti. Rôznofarebné svetielka nech svietia aspoň vonku,
keď nie v duši, o tieto svetielka sa musíme starať my,
dospeláci a ale aj deti.
Prajem Vám, aby čarovné svetlo Vám svietilo každý
deň.
Verím, že deti si zamaškrtili, odovzdalo sa viacej ako
120 balíčkov, ale na svoje si prišli aj skôr narodení.
Úradníčky ich ponúkli vareným vínkom a sladkou malinovkou. Sviatočnú atmosféru sme ukončili poprianím
si príjemných sviatkov.
Aj tohto roku sme našim drahým Seniorom pripravili
malú oslavu v rámci mesiaca októbra aj s občerstvením,
muzikou v Kultúrnom stredisku Jánošík, kde sa cítia
skvelo, slobodne a možno trochu aj detsky.
Vznikajú medzi nimi nové priateľstvá, možno aj lásky,
medzi sebou hľadajú potechu, oporu, posťažujú sa
na zlý zdravotný stav, bolesti duše.
Ale to by ste sa pozerali, ako sa vedia zabávať. Je vidieť,
že u niektorých, aj napriek pokročilému veku, je stále
životný elán, energia a radosť zo života.
Poslanci miestneho zastupiteľstvá schvália pre seniorov slušný balík peňazí, ktoré môžu využiť na relax,
kultúru, šport a aj na občerstvenie.
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O Senior klube a jeho aktivitách sme už v občasníku
písali viacej krát. Predsedníčkou klubu je pani Marika
Lešová, neúnavný zdroj energie, ktorá podujatia
pre svojich „kolegov“ pripravuje s láskou v srdci
a s úsmevom na tvári.
Dovoľte mi spomenúť ocenenie primátora mesta
Košice pána Richarda Rašiho pani Marike Lešovej, ktoré
jej pri príležitosti Mesiaca úcty k starším odovzdal
formou Ďakovného listu. Poďakoval jej za výrazný
vklad v seniorskom hnutí, ktoré zastupuje a ktoré bude
pre ďalšie generácie vždy vzorom a inšpiráciou. Pani
Marike zo srdca gratulujeme a ďakujeme.
Každého osobne by som rada vyzdvihla a pochválila,
pretože v nich sa koncentruje naša „odžitá“ minulosť,
a zároveň v nich sa ukrýva múdrosť ducha, sú pre nás
studnicou rád, starých dobrých porekadiel, zvykov
a tradícií, sú to stále ich ruky, ktorým sme vďační,
a na ktorých môžeme ako doma plakať.
Ja osobne sa teším na každé stretnutie s nimi,
obdivne ich sledujem a aj keď už je svet iný, rýchly,
pretechnizovaný, bez konvencií a pomenej konzervatívny, aj v dnešnom 21. storočí sú našim morálnym
a rodinným pilierom.
My všetci im prajeme krásnu jeseň života prežitú
v kruhu svojich rodín a aj tu v Klube seniorov, kde sa
jeden krát týždenne stretávajú.
Vivat seniori!
Text: Gabriela Mináriková
Prednostka MÚ MČ Košice - Vyšné Opátske
Foto: Gabriela Mináriková
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PREDSTAVUJEME VÁM

Ing. Peter VAJDA
tanečník a pedagóg folklórneho súboru Borievka
Býva na Vyšnom Opátskom v novej časti Panoráma,
je tanečníkom a pedagógom Vysokoškolského folklórneho súboru Borievka, ktorá pôsobí pod leteckou
fakultou. Študoval na Technickej univerzite v Košiciach na Strojníckej fakulte a momentálne sa venuje
naplno tancu a rodine. Na Slovensku a v Košiciach sme
Petra Vajdu mohli spoznať ako ﬁnalistu prvej série
známej televíznej súťaže Zem spieva, kde súťažil ako
tanečník so svojou manželkou Kristínou.
„Bývate na Vyšnom Opátskom v novej časti Panoráma.
Prečo ste sa rozhodli pre túto lokalitu a ako sa Vám
býva?“
Po vyštudovaní vysokej školy sme s manželkou
zostali verní Košiciam. Sme rodení Košičania a keďže
aj všetci naši príbuzní žijú v Košiciach, rozhodli sme
sa v tomto našom krásnom meste ostať aj my. Pred
nasťahovaním na Panorámu sme bývali v centre
mesta necelé dva roky. Po narodení dcérky Terezky
sme sa rozhodli ísť do väčšieho a voľba padla na novú
štvrť – Panorámu, ktorá nás očarila svojou lokalitou
a okolitou prírodou. Momentálne na Panorá me
bývame už piaty rok a môžem povedať, že to bola
výborná voľba.
S čím ste najviac spokojný a naopak s čím nespokojný
v tejto bytovej lokalite?
Pre nás je najväčšie pozitívum to, že máme výborných
susedov. Jediná vec s ktorou sme nespokojní je, že
nemáme na našej ulici chodník a chýbajú aj potraviny.
Určite však prevládajú pozitíva.
Vašou vášňou je folklór, folklórny tanec. Odkedy sa venujete tomuto koníčku a kto Vás priviedol k ľudovému tancu?
Folklór som vnímal od malička keďže som vyrastal
v rodine, kde folklórom žil každý. Od 18 rokoch som sa
stal členom folklórneho súboru Borievka v Košiciach.
K tancu ma priviedla samozrejme moja rodina, ale
najmä môj brat Janko, ktorý v súčasnosti súbor vedie.
Bol pre mňa inšpiráciou a dodal mi odvahu ísť medzi
mladých ľudí, ktorí sa venovali folklóru už dlhšie.
Ako padlo rozhodnutie zapojiť sa do súťaže Zem spieva?
Do súťaže Zem Spieva som sa neprihlásil sám. Celé
to „spískala“ moja manželka Kristína, ktorej som dnes
za to vďačný. Otvorilo mi to dvere do iného sveta.
Ktorý región ľudového tanca je Vám najbližší a prečo?
Kto je pre Vás vzorom z folklórneho prostredia?
Slovenský folklór je taký pestrý, že je ťažké si vybrať
to najkrajšie. Každý región je odlišný a jedinečný.
Niektoré majú to a druhé ono, takže je to zložitá
otázka. Mne je však najbližší Zemplín, keďže tam mám
svoje korene zo strany oboch rodičov.
Zo slovenského folklórneho prostredia je pre mňa
vzorom každý, kto niečo v tejto oblasti dokázal. Mohol
by som menovať ľudí ako Juraj Kubánka (slovenský
tanečník, choreograf, umelecký vedúci SĽUK-u,
režisér...), pán profesor Štefan Nosáľ (umelecký vedúci

a choreograf Lúčnice, tanečník, režisér, pedagóg...)
a ďalší. Momentálne však najviac inšpirácie nasávam
zo zahraničia, najmä Maďarska a Rumunska, kde je
folklór a jeho spracovanie na vyššej úrovni ako u nás.
Kde Vás môžeme najbližšie vidieť s FS Borievka?
Folklórny súbor Borievka budete môcť vidieť najbližšie v kultúrnom dome Vyšné Opátske už v decembri,
kde by sme chceli usporiadať predvianočné predstavenie s koledami a typickými zvykmi. Predstavenie bude
preto zaujímavé nielen pre folkloristov, ale i pre širokú
verejnosť. Budúci rok si nás budete môcť pozrieť aj
v televízii, keďže Borievka sa prihlásila do druhej série
šou ZEM SPIEVA. Verím, že budeme reprezentovať
Košice a to čo máme radi tak, ako sa patrí 😊.
Čomu sa venujete vo voľnom čase?
Vo voľnom čase sa venujem športu a rybolovu.
Od malička som hrával tenis a chodieval s otcom
a bratom na ryby. Som veľmi rád, že mi tieto koníčky
zostali do dnes.
Čo odkážete obyvateľom Vyšného Opátskeho?
Obyvateľom Vyšného Opátskeho by som chcel
odkázať, aby prežili blížiace sa sviatky v kruhu rodiny
a hlavne v pokoji, ktorý nám všetkým v tejto hektickej
dobe tak veľmi chýba.
Text: Veronika Becová
Foto: Stanislav Bernát

INFO
Zelených plôch ubúda...
Zelene (tam, kde ešte je) pomaly ubúda. Prehráva boj
s motorovými vozidlami. Vedľa komunikácií sú vyhĺbené
preliačiny od pneumatík vozidiel. Nie, poväčšine tam
nechýba asfalt. Nikdy tam nebol. A to, že si ničíme
zeleň...? Pamätám si dobu, keď sme upratovali každú
sobotu cestu pred plotom. Mladší vyťahovali z dvorov
lavičky pre starých rodičov, aby pri debatách pozorovali, či ich deti dobre upratujú. Zametali prach na nespevnenej ceste. Kamene vyhadzovali za pomyselnú
krajnicu. Pokosili „tie zelené burinky“ popri ceste.
Pravdou je, že áut bolo málo. Auto nebolo samozrejmosťou. A taký bol k nemu aj prístup. Veď keby bolo
odstavené na ceste, tak by bolo zaprášené alebo
pošpinené od blata.
Dnešná realita, viď nasledujúce fotograﬁe.
Text: Viktor Mikluš
Foto: Viktor Mikluš

Orezávanie a výrub stromov
Jedným z najčastejším problémov v oblasti susedského spolunažívania v našej mestskej časti sú aj spory,
týkajúce sa prerastania stromov, kríkov, rastlín k susedom. Zlepšenie susedských sporov v tejto sfére spolunažívania dosiahneme trvalým udržiavaním svojich
dvorov, záhrad. Stačí tak málo. Orezať, či ostrihať presahujúce časti drevín k susedom. Ak má sused problém
so stromom, ktorý prerastá nad jeho pozemok, či tieni,
skúsme pochopiť túto situáciu a vnímať ju aj tak, ako
keby sme boli tou druhou stranou. Tiež by sa nám to
nepáčilo. Nikomu nemôže byť príjemné, keď mu
opadané ovocie, neskôr listy alebo ihličie od suseda
znehodnocujú jeho prácu v záhradke, jeho majetok.
To isté platí aj o upravovaní konárov stromov, kríkov,
či rastlín, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, aby
neprekážali chodcom na chodníkoch a nenarúšali
bezpečnú a plynulú cestnú premávku. V ojedinelých
prípadoch bránia svieteniu verejného osvetlenia. Presahujúce časti drevín je potrebné pravidelne skracovať,
aby nepresahovali cez vaše oplotenia.
Tlačivo k možnému výrubu drevín s potrebnými informáciami (druhá strana žiadosti) nájdete na stránke
Mesta Košice www.kosice.sk, prípadne zatelefonujte
na náš úrad a my Vám tlačivo pošleme e-mailom alebo
si ho vyzdvihnete osobne.
Výrub drevín má byť spravidla vykonávaný v období
vegetačného pokoja, teda od 1. októbra do 31. marca.
Záverom chcem poďakovať všetkým Vám, ktorí
prispievate k skrášľovaniu našej mestskej časti udržiavaním svojich pozemkov, či plôch priľahlých k Vašim
pozemkom.
Text: Viktor Mikluš
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Klub seniorov
MČ Košice - Vyšné Opátske
Kedy sa datuje presný dátum jeho vzniku, to neuvediem, ale že je to pomerne mladý klub, ktorý oslávil už
svoju štvrť storočnicu, to môžem uviesť. Seniorom,
ktorí sú jeho členmi, predstavovať nemusím.
Ale pre tých, občanov, ktorých žitia krivka stúpa
smerom nahor a majú záujem stráviť voľný čas v spoločnosti rovesníkov, predstavím ich činnosť a uvediem
krátku charakteristiku klubu.
Klub seniorov síce nemá svoju samostatnú právnu
spôsobilosť, ale má svoju identitu a svoj program aktivít zostavený na príslušný kalendárny rok. Finančné
prostriedky na jeho činnosť sú poslancami schválené
v rámci programového rozpočtu mestskej časti. Ich
použitie je vždy presne zadeﬁnované a je v súlade s rozpočtovými pravidlami.
Aktivity seniorov majú náučno - kultúrny a poznávací
charakter, prípadne spojený aj s nákupom na trhoviskách v rámci Poľska a Maďarska a samozrejme aj SR.
Ich výlety hlavne v letnom čase smerujú na kúpaliská,
kde môžu zrelaxovať, oddýchnuť si a načerpať novú
energiu.
Stretávajú sa jeden krát týždenne a to v pondelok
o 14 hod. Samostatne si organizujú aj kultúrne spoločenské podujatia podľa jednotlivých ročných období a aj
im prislúchajúcich sviatkov.
Náš Klub seniorov nie je o veku, je to neutíchajúca
energia spojená s túžbou zaradiť sa stále na plné
obrátky do reálneho života, nevyčerpateľná studnica
múdrosti, pohody, smiechu, spomienok a stretnutí pri
muzike, oslavách a samozrejme aj pri práci.
Šikovné ruky žien a aj chlapov pripravia, ušijú, spletú
a uháčkujú a aj na obdiv vystavia... mladšia generácia
má sa čo učiť.
To všetko majú podchytené v kronike, ktorá naozaj
stojí za povšimnutie. Ich kronikárkou a aj šéfkou je pani
Marika Lešová.
Pre nich platí, keď sa raduje a smeje jeden, smejú a tešia
sa s nim všetci, keď plače jeden z nich, plačú spoločne
s ním všetci. Platí nepísané pravidlo, empatia na prvom
mieste. Touto cestou aj my im chceme poďakovať a popriať veľa zdravia, múdrosti ducha, elánu a aj dobrej
spolupráce v roku 2018.
A Vás, ktorí váhate, pozvať a začleniť sa do ich radov,
pretože máte sa na čo tešiť...
Text: Gabika Mináriková
Foto: autor
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INFO
Advent

Hovorí sa: čas beží, uteká, čas letí. Pre veriacich
kresťanov toto obdobie pred vianočnými sviatkami
znamená dobu, keď sa pripravujeme na príchod
Mesiáša, narodenie pána Ježiša.
Tohtoročný advent sa začal v nedeľu 3. decembra,
prvou adventnou nedeľou, keď bol posvätený advetný
veniec so 4 sviecami. Každý veriaci sa v tomto období
pripravuje tak ako to vyplýva z čítania sv. evanjelia
– pripravte Mu cestu, vyrovnajte chodníky. V tomto
prípade ide o vnútornú prípravu veriaceho, ktorý sa
pripraví nielen materiálne, ale predovšetkým vnútorne, keď sa vyspovedá a urobí pokánie.
Iným druhom prípravy na Vianoce je materiálna príprava, keď sa upratuje, pečú sa medovníky, vianočné
pečivo, zoženie sa vianočný kapor, zháňajú sa darčeky
pre blízkych.
Aj keď adventné obdobie trvá 4 týždne, čas uteká
veľmi rýchlo.
Teda, prežívame čas adventu, čas modlitby pri svetle
adventného venca, čas prípravy na najkrajší príchod
Božieho Syna na tento svet. Prežívame čas prípravy
na vianočné sviatky, začiatok nášho vykúpenia.
Všetkým čitateľom prajem požehnaný ČAS ADVENTU.
Text: Jolana Čintalová
Foto: autor

Keby som svoj dom dokonale vyzdobil jedľovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami a vyhrávajúcimi zvončekmi,
ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba dekorátorom.
Keby som sa namáhal v kuchyni a piekol kilá vianočných keksov, labužníckych maškŕt a keby som k jedlu prestrel
nádherný stôl, ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba kuchárom.
Keby som pomáhal v charitnej jedálni, v domove dôchodcov spieval koledy a všetok svoj majetok minul na blahobyt, ale nemal by som piesne pre svoju rodinu, nič by mi to neosožilo.
Láska prerušuje pečenie kvôli objatiu dieťaťa.
Láska necháva bokom ozdoby kvôli pobozkaniu manželského partnera.
Láska je priateľská napriek náhleniu a stresu.
Láska nezávidí iným ich domácnosť s vyberaným vianočným porcelánom a priliehavými obrusmi.
Láska neokrikuje deti, aby uhli z cesty, ale je vďačná, že sú a že môžu stáť v ceste.
Láska nedáva iba tým, ktorí môžu niečo vrátiť, ale s radosťou obdarúva práve tých, ktorí darčekom odpovedať nemôžu.
Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne.

ŠPORT
Badmintonový turnaj 2017
Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnil o 15.00 hod.
v hale Cassovia badminton spot v našej MČ 3. ročník
badmintonového turnaja. Do turnaja sa prihlásilo
spolu 14 športovcov z toho 6 žien. Súťažilo sa v dvojhre
a štvorhre formou každý s každým. Po ťažkých súbojoch sme sa spoločne dopracovali k takýmto výsledkom.
Víťazky v dvojhre:
1. miesto
Aďka Mecková
2. miesto
Paťa Červená
3. miesto
Víťazi v dvojhre:
1. miesto
Ander Mecko
2. miesto
Tóno Červený
3. miesto
Vinco Drenčák
Víťazi v štvorhre:
1. miesto
Ander Mecko - Aďka Mecková
2. miesto
Vinco Drenčák - Ivona Drenčáková
3. miesto
Tóno Červený - Sean Červený
Súťažiaci i nesúťažiaci boli s turnajom maximálne
spokojní. Hralo sa športovo s maximálnym nasadením
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a vytrvalosťou. Určite mnohí z nás mali na druhý deň
z turnaja svalovku. Ale o tom je šport, že športovať
by sme mali pravidelne a nielen, keď je turnaj.
Čo dodať na záver. Účasť našich spoluobčanov
na tur naji preukázala, že záujem o tento šport je, aj
keď si myslím, že neprišli všetci, ktorí badminton
na Opátskom hrajú. (To len tak na okraj.) Dúfam a verím,
že na budúci rok nás na 4. ročníku badmintonového
turnaja bude viac. Vďaka.
Športu zdar!

Za športovú komisiu Josef Pánek
Foto: Viktor Mikluš
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INFORMÁCIE
Správne poplatky

Od 1. januára 2018 vstúpi do platnosti novela zákona
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
Novela priniesla zmenu vo výške správnych poplatkov, preto Vám prinášame stručnú rekapituláciu
poplatkov vyberaných našim úradom:
OVERENIE:
Podpis

2,- € / 1 podpis

Listina

2,- € / 1 strana

úkon mimo úradnej miestnosti:
+100 % - 1 podpis/strana
na sociálne účely:

oslobodené

Jubilanti
Život v našej mestskej časti sa nezastavil ani na
chvíľu. A my s ním akoby o preteky sa snažíme v plnej
rýchlosti prežiť to dobré, ale aj to zlé, čo nám prináša.
Za uplynulých 11 mesiacov sa v našej MČ zabývalo
72 nových obyvateľov a 23 malých človiečikov, ktorých
s radosťou vítame medzi nami.
V rovnakom období si 15 párov povedalo svoje „Áno“.
S našou mestskou časťou sa rozlúčilo 30 obyvateľov,
či už kvôli práci, alebo rodine a 19 obyvateľov už
„spí spánkom pokoja“.
Blahoželáme našim seniorom k ich životnému
jubileu, ktoré oslávili tohto roku v mesiacoch jún až
december.
100 rokov, 100 rokov nech žije, žije nám. . . náš jubilant!

80 rokov
Magdaléna Danková

POTVRDENIE:

Helena Iglarčíková
Trvalý pobyt, prechodný pobyt

5,- € - 1 osoba

na sociálne účely

oslobodené

vek stavby, nehnuteľnosť (zosuv)

2,- €

85 rokov

potvrdenie o súpisnom čísle

2,- €

Mária Brezová

potvrdenie pre vodárne

2,- €

Štefan Horňák

potvrdenie na predaj

2,- €

Jolana Hricová

Ján Máté

Marta Kalafusová
RYBÁRSKY LÍSTOK:

90 rokov

detský

oslobodený do 15. rokov

1-ročný

7,- €

3-ročný

17,- €

Miestne zisťovanie 16,50 €
Spracovala: Magda Fedorová

Alžbeta Sabolová

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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