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ZostaÀme verní odkazu solúnskych bratov
Milí Krásňania, pri príležitosti
sviatku našich patrónov, svätých
Cyrila a Metoda, vám chcem
ponúknuť niekoľko slov z modlitby sv. Cyrila, ktorú predniesol
Bohu tesne pred svojou smrťou.
Pochádza z diela, ktoré sa volá
„Zo slovienskeho Života Konštantína“: „Pane Bože môj, ty

z nich znamenitý ľud zjednotený v pravej viere a správnom
vyznávaní a vdýchni im do sŕdc
slovo svojho učenia. Odovzdávam ti tých, ktorých si mi dal,
veď sú tvoji. Spravuj ich svojou
mocnou pravicou a kry ich
ochranou svojich krídel, aby
všetci chválili a oslavovali tvoje

Cyrila a Metoda
vždy vyslyšíš tých, čo plnia tvoju
vôľu, čo sa ťa boja a zachovávajú tvoje prikázania. Vyslyš
moju modlitbu a zachovaj svoje
verné stádo, na čelo ktorého si
postavil mňa, svojho nesúceho a nehodného sluhu. Zbav
ho bezbožnej a pohanskej zloby tých, čo sa ti rúhajú a zveľaď
svoju Cirkev množstvom a všetkých spoj do jednoty. Urob

meno, Otca i Syna i Svätého
Ducha. Amen.“
Toľko modlitba svätého Cyrila, v ktorej prosí aj za nás.
Nech dá Boh, aby sa jej slová
naplnili aj v živote každého človeka u nás v Krásnej. Prajem
vám požehnaný sviatok patrónov svätých Cyrila a Metoda
a takisto aj príjemné leto.
Juraj S e m i v a n

Nepoºavujeme v úsilí, kaÏd˘ deÀ vyuÏívame naplno

V

ostatných mesiacoch
tohto roku sme prežili
veľa zaujímavých, ale i hodnotných spoločenských podujatí. Jednou z nich bolo
posvätenie nového kríža na
našom cintoríne, dielo, ktoré
má veľkú umeleckú aj du-

kovať nositeľkám života, preto že každá z nich si to zaslúži. Veľkej obľube sa tešil aj
Deň detí, ktorý sa uskutočnil
na školskom ihrisku. Naši najmenší, ale aj starší žiaci mali
možnosť zašportovať si, vyskúšať streľbu zo vzduchov-

POZVÁNKA

Vďaka patrí všetkým, ktorí
sa podieľali na organizovaní
týchto akcií, najmä kultúrnošportovej komisii, poslancom, zamestnancom miestneho úradu, všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa pričinili
o vydarené podujatia. Uzna-

Mestská časť KošiceKrásna vás srdečne pozýva
na oslavy sviatku patrónov
našej farnosti – Cyrila a Metoda.Tradičný „Deň Krásnej“
sa uskutoční v utorok, dňa
5. júla 2011 v popoludňajších

nie patrí aj tým, ktorí prišli nezištne darovať krv, čím prejavili úctu k blížnym, neznámym prijímateľom vzácnej
tekutiny zachraňujúcej život.
Ako ste zistili, začiatkom
júna na priečelí nášho kultúrneho domu pribudol nový
bankomat Slovenskej spori-

ku. Aj tentoraz sme pre vás
pripravili bohatý kultúrny
program, na ktorom nebudú
chýbať atrakcie pre deti, ľudová hudba v podaní „Kandráčovcov“, chutné občerstvenie,
ba ani tanečná zábava. Na
spoločné stretnutie sa tešia
usporiadatelia.

Krásnej“
V e r í m e s i , n e v z d á v a m e s a „Deň
hodinách na školskom ihrischovnú hodnotu a vlieva novú nádej do našich sŕdc. Spoločne sme poďakovali naším
mamkám za ich lásku vydareným kultúrnym programom, v ktorom vystúpili všetky vekové kategórie od
našich najmenších škôlkarov,
mládežníkov až po seniorov.
Veď každý z nás chce poďa-

Ing. Vladimír SAXA

ky, jazdu na štvorkolke či
jazdu na koni. Najväčšiu pozornosť vzbudila sanitka Košickej záchranky, ale tiež hasiči. Tí predviedli hasenie
skutočného požiaru a deti si
mali možnosť vyskúšať ozajstnú hasičskú striekačku.

(Pokračovanie na 3. strane)

Nitra, milá Nitra
Nitra, milá Nitra, ty vysoká Nitra!
Kdeže sú tie časy, v ktorých si ty kvitla?
Nitra, milá Nitra, ty slovenská mati,
čo pozriem na teba, musím zaplakati.
Ty si bola niekdy všetkých krajín hlava,
v ktorých tečie Dunaj, Visla i Morava.
Ty si bola sídlo kráľa Svätopluka,
keď tu panovala jeho mocná ruka.
Ty si bola sväté mesto Metodovo,
keď tu našim otcom kázal božie slovo.
Ľudovít Štúr

V týchto dňoch čulý pracovný ruch je aj pri polyfunkčnom objekte.
Na rade je pokladanie dlažby pre parkovisko a úprava terénu pre
zeleň.
Foto: (bič)

U z n e s e n i a z I I . z a s a d n u t i a M Z M Č K o š i c e - K r á s n a , d ň a 31. m a r c a 2 011
Miestne zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení, zákona
SNR č.401/1990 Z. z. v znení
neskorších zmien a doplnkov
a Štatútu mesta Košice
schválilo:
• navýšenie bežných príjmov

+ 4 500 eur, pričom tieto finančné prostriedky sa použijú
na kapitálové výdavky – projektová dokumentácia,
• presun bežných výdavkov –
4 700 eur z položky dohody

o vykonaní práce na kapitálové výdavky + 4 700 eur –
projektová dokumentácia,
• programový rozpočet Mestskej
časti Košice – Krásna na rok
2011 podľa predloženého návrhu s pripomienkami,
• 200 eur z položky kultúrna komisia (01116 637002) na opravu dreveného voza pre DFSk
Krásňanka,
• preklenovací úver poskytnutý
z Dexia banky Slovensko, a. s.
maximálne do výšky 30 000 €

Brigáda pri ka‰tieli
Nezisková organizácia Zachráňme kaštieľ v Krásnej začiatkom mája t.r. roku zorganizovala
brigádu zameranú na vyčistenie
vnútorných priestorov kaštieľa.
Hlavným iniciátorom myšlienky bol
člen správnej rady a miestny poslanec Pavol Hake. Na brigáde, ktorá
sa konala v sobotu 11. júna 2011
sme s dobrovoľníkmi čistili podlahy
najväčších vnútorných priestorov
a trasu nového vstupu. Do pomoci
a skrášlenia historických miestnosti

sa z domácich mládežníkov zapojili
Dominik Hake, Tomáš Chovan,
Jarka Onderková a Peter Franko.
V Krásnej si “zabrígadoval” Bohumil Andrejko z neďalekej susedskej Mestskej časti Nad jazerom.
Na brigádu sme sa snažili pozvať
našu najmladšiu generáciu, preto
sme boli príjemne prekvapení aj
účasťou zástupcu strednej generácie Petra Bálinta. Ďakujeme za
pomoc.
M. Kažimír

na pre financovanie II. Etapy
kanalizácie – lokality Pred
mostom,
• prenájom nebytových priestorov – Dom služieb, I. posch.
„Barón“ , súpisné číslo 269 vo
výmere 270 m2 pre firmu Marietta Pro Fitness, s.r.o. Cena
nájmu sa určuje na 3 eur/ m2
na dobu 10 rokov,
• zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti,
• členov do rady MŠ – Františka
Jurča a Františka Matika.

vzalo na vedomie:
• informáciu o plánovanej zme-

ne územného plánu firmy Sokol & Sokol, spol. s. r. o.
splnomocnilo:
• starostu Mestskej časti Košice

– Krásna vykonať zmeny
v bežnom rozpočte na rok
2011 rozpočtovými opatreniami tak, aby nedošlo k narušeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu. Zoznam rozpočtových
opatrení predložiť na najbližšie
zasadnutie MZ

Uznesenia z I. mimoriadneho zasadnutia
MZ MČ Košice-Krásna, dňa 19. mája 2011
Miestne zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 479/2010 Zb.
o obecnom zriadení, zákona
SNR č. 401/1990 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov
a Štatútu mesta Košice
vzalo na vedomie:
• správu mandátovej komisie

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Krásna,
• o zániku mandátu poslanca
miestneho zastupiteľstva, Františka Klika,
• správu mandátovej komisie
Miestneho zastupiteľstva Mest-

skej časti Košice-Krásna
o overení mandátu poslanca
Imricha Hake, ako náhradníka
na uprázdnený mandát poslanca,
• zloženie zákonom predpísaného sľubu poslanca miestneho zastupiteľstva Imricha
Hake.
osvedčilo:
• za poslanca nastupujúceho na

uvoľnený poslanecký mandát
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Krásna náhradníka Imricha Hake

DeÀ otvoren˘ch dverí

Na sobotňajšej brigáde Peter Franko odkrýva pozostatky dlažby, ktoré
dlhé roky zakrývala hrubá vrstva sutiny a buriny.
Foto: M. Kažimír
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Nezisková organizácia Zachráňme kaštieľ v Krásnej vás
pozýva na Deň otvorených
dverí, ktorý sa uskutoční v
piatok, 15. júla 2011 so začiatkom o 19. hodine. Počas tohto
dňa vám ukážeme najkrajšie

zachované časti kaštieľa a cez
videoprojekciu predstavíme
projektové zámery jeho celkovej obnovy. Tešíme sa na spoločné “historické” stretnutie.
Marek Kažimír, riaditeľ

zamkneš dvere pred všetkými omylmi, zostane za nimi aj pravda.

Veríme si, nevzdávame sa
(Dokončenie z 1. strany)

teľne. Ten nahradil doterajší,
ktorý Všeobecná úverová banka zrušila z dôvodu nerentabilnosti.
Prílohou prvého tohtoročného Krasňančana bol dotazník určený krásňaskej mládeži, z ktorého sa dozvedáme,
aké požiadavky a potreby majú naši mládežníci. Prevažná
časť z nich požadovala vytvorenie možností pre rozvíjanie
športu, najmä možnosť korčuľovania, hranie loptových
hier, hokeja i ďalších športov.
Záujem prejavili aj o vytvorenie
centra voľného času s rozličnými aktivitami. Pochopiteľne,
ich želania miestny úrad berie
na vedomie a postupne krok
za krokom, spoločnými silami
vyvinie maximálne úsilie pre
ich realizáciu. Prvým krokom
bude dokončenie detského
ihriska vedľa kaštieľa, ktoré
chceme zavŕšiť v júli tohto roku. Postupne pripravujeme aj
vybudovanie športovo relaxačného areálu za kultúrnym domom. Ďalšou možnosťou ako
účelne tráviť voľný čas bude
otvorenie športového centra v
Dome služieb - „Barón“- pod

odborným vedením Marietty
Žigalovej, ktoré verejnosti
sprístupníme v dohľadnom čase. V súčasnom období prebieha v Krásnej intenzívna
oprava zimou zničených ciest.
Škoda len, že finančné prostriedky nám zatiaľ nedovoľujú súvislú opravu komunikácií
podľa našich predstáv. Teší
nás, že mnohí spoluobčania
pozitívne reagovali na výzvu
týkajúcu sa skrášlenia našej
mestskej časti. Pokosili si nielen dvory a záhrady, ale aj
priestory pred svojimi bránami,
čím sa pričinili o to, aby Krásna bola ešte krajšou, príťažlivejšou, miestom, kde sa oplatí
žiť. Pravdou je, že plnenie našich zámerov brzdí nedostatok
financií. Napriek tomu nehľadáme dôvody, ale spôsoby,
ako tieto problémy riešiť. Každý deň chceme využiť naplno
a nepoľaviť v úsilí o dosiahnutie našich predsavzatí. Veríme
si a nevzdávame sa.
Keďže nastáva čas dovoleniek, ale aj školských prázdnin, želám vám aj vašim deťom,
aby ste ich prežili v zdraví, pohode a šťastne sa vrátili do svojich domovov.

Vníma aj pomáha
Mnohí asi neviete, že na Mozartovej ulici č. 19 v Krásnej istý
čas funguje aj „Centrum relaxácie“. Vedie ho skromný, mladý
muž Július Kotlár, ktorý je tak
trochu výnimočný. Od narodenia
je totiž zrakovo ťažko postihnutý.
Jedna múdrosť hovorí, že
slepý je len ten, kto nevidí svet
iných. Ale jeho prípad to určite
nie je. Pre svoje povolanie sa
rozhodol práve preto, že chce
vnímať aj ostatných ľudí a pomáhať im. Bola to v prvom rade jeho mamka, ktorej svojimi masážami doslova pomohol zbaviť sa

barlí. Netajím, že aj ja sa u neho
cítim fajn. Príjemné prostredie,
hudba, nuž a predovšetkým
skvelý masér, ktorý má okrem
šikovných rúk vždy naporúdzi aj
milé, povzbudivé slovo. A ešte
jedna vec, ktorá ma zaujala: Masáže poskytuje aj v sobotu, ale
termín si môžete, samozrejme
vopred dohodnúť aj mimo prevádzkových hodín, ba - vo výnimočných prípadoch - aj na
nedeľu. Čo na to poviete? Vari
len toľko, že bola by škoda takúto
príležitosť nevyužiť však?
M. Miľová

Nástenné maľby nášho kostola sv. Cyrila a Metoda vytvárajú nezameniteľnú atmosféru pre všetkých, ktorí doň prichádzajú.
(bič)

Na v‰etky roky a ãasy
Prišiel na zem a žil s ľuďmi.
Zobral podobu nášho tela a svojím telom odsúdil hriech, aby tí,
čo umierajú v Adamovi, ožili
v Kristovi. Lebo on je náš ... Ako
spravodlivý sudca dá každému
podľa jeho skutkov. Lebo nechce smrť hriešnika, ale jeho

a časy vybral mužov, ich skutky
a hrdinské činy zjavil ľuďom,
aby sa im stali podobní a našli
večný život. A po nich prorokov, po prorokoch apoštolov, po apoštoloch mučeníkov
a spravodlivých mužov aj učiteľov, čo sa aj stalo v náš siedmy

Pochvala Cyrilovi a Metodovi
obrátenie a pokánie, hoci každý
človek sa kloní k zlu. Milostivý
Boh však neopustil svoje stvorenie a nezabudol na dielo
svojich rúk. Na všetky roky

vek. Lebo tí riekli: Slepí uvidia, hluchí budú počuť písané slovo a všetci rozličnými
jazykmi budú hlásať velebnosť
božiu.

Starosloviensky Otãe ná‰
Otče náš iže jesi na nebesi, da sviatiť sa imja tvoje, da
prijdet carstvie tvoje, da budet voľa tvoja, jako na nebesi i na
zemli. Chleb naš nasuštnyj dažď nam dnes i ostavi nam dolgy
naši jakož i my ostavľajem dolžnikom našim i nevedi nas vo
iskušenie no izbavi nas od lukavaho amin.
(Modlitba gospodina)

Úpenlivé volanie…
...Modlitba zostáva vždy hlasom tých, ktorí nemajú nijaký hlas
a v tomto zaznieva vždy ono
úpenlivé volanie, ktoré sa v epištole Židom pripisuje Kristovi.
Modlitba je odhalením priepasti,
ktorou je srdce človeka: hlbina,
ktorá pochádza od Boha a len
Bohom môže byť vyplnená...

•

Dnes rastie počet ľudí, ktorí
určili modlitbe prvé miesto a hľadajú v nej duchovnú obnovu, silu,
ktorá je schopná človeka usmerniť, oslobodiť ho od neho samého, od jeho vlastných chýb
a omylov, ktoré často poškodzujú aj jeho vlastné výdobytky....
(Ján Pavol II.) Pripravil (bj) krátené

Chudobní preukazujú bohatým dobro tým, že im dávajú príležitosť robiť dobré skutky.
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Oslávili sme na‰e mamy, aj na‰e „slnieãka“

D e À m a t i e k – ako každoročne, aj tohto roku bola druhá májová nedeľa oslavou Dňa matiek. Kultúrny dom sa naplnil do posledného miesta
a v stanovený čas sa mohli začať oslavy s veľkým počtom účinkujúcich. Tých „dodala“ tak Materská škola na Žiackej ulici, ako aj ZŠ s MŠ sv. Marka
Križina, divadelný súbor Krasodiva, cirkevný spevácky zbor sv. Cyrila a Metoda, tanečníci Miška a Kamil, majsterka sveta vo fitness Marietta Žigalová
a tiež Krásňanka. Nemožno zabudnúť na príhovor starostu Vladimíra Saxu, ktorý slovom básnika vyjadril, že srdce matky, to je „hrejivé slnko, ktoré je
pre nás všetkých záhadou, je plné citu, lásky, porozumenia, oddanosti, trpezlivosti, sily, obetavosti, starostlivosti a vznešenosti“.
Ku každému sviatku patrí kytica. Dnes každá mama dostala kvet pri vstupe aj „kyticu“ z piesní, básní, tónov hudby, tanca a hier, ktorú uvili účinkujúci
v programe.
Mária Kobezdová, snímky: J. Matisová

D e À d e t í – MČ Košice-Krásna s kultúrnou komisiou, poslancami miestneho zastupiteľstva a miestnym klubom KDH, pripravili pre deti oslavu ich dňa.
Veselo bolo pri skákaní vo vreci, napätie vládlo pri streľbe zo vzduchovky, pri jazde na štvorkolke. Veľkému záujmu sa tešili záchranári, pracovníci hasičského
záchranného systému, úspech mala jazda na koni či súťaž o zdravé zuby. Nadšenie prevládalo aj pri nafukovacích šmýkačkách väčších rozmerov, no hádam
najviac zabodovalo skutočné hasenie požiaru a následné osvieženie vodou z prúdnice. Podujatie sa ukončilo okolo sedemnástej hodiny a deti sa pobrali
domov „šťastne zničené“, ale s pocitom zadosťučinenia, pretože všetky „vysúťažené“ doláre sa im premenili na sladké dobroty, ktoré si so sebou odnášali
domov.
Mária Kobezdová, snímky: V. Saxa

Vydarená akcia ‰kôlkárov
Rodičia, učiteľky a 54 vysmiatych detí zoradených pred bránami
materskej školy. Tak to vyzeralo dva

týždne pred Veľkou nocou pri našej
MŠ Žiacka 18. Čo sa stalo? Asi 12
detí oblečených v krojoch, prichá-

dzalo do čela zástupu a v rukách
držali Morenu, kráľovnú zimy, chorôb a chudoby. V našej MŠ sa konala veľkolepá rozlúčka so zimou
a privítanie Pani jari. Krojované deti
sa zhostili svojej úlohy s plnou vážnosťou. Sprievod viedli pomalým
krokom k rieke Hornád a spevom

ko príď, od nás neodíď. Čím ty
budeš vyššie, bude nám jar bližšie.“ Týmito slovami na spiatočnej
ceste deti privolávali jarné slnečné
lúče a teplé počasie. Pocity a dojmy z tejto vydarenej akcie si deti
medzi sebou vymieňali spontánnym a svojským spôsobom pri

Vyná‰anie Moreny
piesne: ,,S Morenou šla zima spať,
viac sa ku nám nenavráť! Posledný
sneh pije zem, pod slniečko, poď
už sem.“ Pútali na seba pozornosť
okoloidúcich. Na moste sa s Morenou rozlúčili riekankami a pesničkami. Zapálenú Morenu hodili do
Hornádu. Tú prúd vody ľahučko
unášal nevedno kam. ,,Príď slnieč-

•
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malom pohostení, ktoré pri návrate
pripravila teta kuchárka z dobrôt od
rodičov. Čo dodať na záver? Ľudové tradície a zvyky treba zachovávať a viesť naše deti k tomu, aby
sa na ne nikdy nezabudlo.

m á l o

Kolektív MŠ
Foto: Mgr. R. Bačová

ú s p e c h u .

R e p o r t á Ï

z deviateho roãníka „KrásÀanskej kvapky krvi“

Aj v našom uponáhľanom
živote, keď jedna udalosť predháňa druhú a všetky v nezvyčajnom tempe sa ženú kamsi
do neznáma, sú chvíle, keď si
viac ako inokedy uvedomujeme
väčšiu potrebu ľudskosti, byť
bližšie k človeku. Vieme, že
častejšie je to pred sviatkami
lásky a pokoja, ale aj v stišujúcom a pokornom čase, pred
Veľkou nocou. Mnohí z nás
chcú byť vtedy lepšími, náchylnejšími pomôcť alebo darovať
niečo tým, ktorých majú radi,
vari aj pomôcť tým najslabším,
chorým, starým, bezvládnym...
Jedným z takýchto činov
šľachetnosti a ľudomilnosti,
upriamených na človeka a jeho
dobro, bola aj „Krásňanska
kvapka krvi“. Toto gesto ľudskosti, ku ktorému je vždy potrebné „prizvať“ lásku k blížnym
sa tento rok rozhodli urobiť pät-

Gesto ‰ºachetnosti a ºudskosti

neznámych prijímateľov krvi, nie
je ľahostajný. Darovať krv je
predsa najľudskejší prejav lásky
k blížnym. Pravdou je, že po
minulé ročníky bolo viac tých,

Mikuláš Marton, Peter Pietraszek, Roman Mitruk, Jarmila Behunová, Martina Medveová, Antónia Hajduková,
Mikuláš Cúr, Marek Kažimír,
Miroslav Lacko a Peter Čislikovský. Týchto si v onú stredu
dňa 13. apríla 2011 v našom
kultúrnom dome vzala na starosť výjazdová skupina pracov-

Dar

násti bezpríspevkoví darcovia
vzácnej, ničím nenahraditeľnej
tekutiny, zachraňujúcej ľudské
životy. Napriek tomu, že pre
rôzne príčiny túto nemohli
darovať dvaja, predsa je dobré
vedieť, že v Krásnej sú ľudia,
ktorým osud tých druhých,

zabezpečoval dokumentáciu
darcov a prideľoval stravné
lístky.
Ani tento ročník „Krásňanskej kvapky krvi“ sa nezaobišiel
bez posedenia, spojeného so
sľúbeným občerstvením pre
donorov. Stalo sa tak v našej
reštaurácii Rubín pri chutne pripravenom guláši, čaši červené-

pre

Ïivot

níkov košického pracoviska
Národnej transfúznej služby SR,
ktorú aj v tomto roku viedla
sympatická, vždy usmiata doktorka Adriana Slivková. V jej
tíme sa o evidenciu darcov

ho moku či nealko nápoji, káve,
čaji a ďalších pochutinách. Za
účasti milých hostí z košickej
transfúzky, pracovníčok Zdravotnej poisťovne Dôvera a organizátorov šľachetnej akcie – MÚ

starala Katka Krausová,
hemoglobín vyšetrovala Števka
Smolková a finálnu stanicu –
dve odberné kreslá tentoraz
zverili dvom Petrám – sestričke
Petre Bodnárovej a Mgr.
Petre Šintajovej. Nezaháľal ani
vodič mobilnej transfúzky Miro
Kovaľak, ktorý popri kočírovaní

MČ Košice – Krásna – menovite starostu a jeho spolupracovníkov, sa tu rozprúdila živá,
neformálna beseda, ktorá vyústila prísľubom, že urobíme
viac, aby sa počet darcov krvi
v Krásnej podstatne zvýšil.

ktorí vo svojom vnútri prechovávajú samaritánskeho ducha
pomoci iným, ale aj tohtoročným darcom patrí naše poďakovanie za dobrý skutok. Patria
k nim: Pavol Hake, Ľubomír
Hake, Irena Knapová, Vladimír Saxa, Róbert Krajňák,

Ján B i č k o š

• Ponúkať priateľstvo tomu, kto chce lásku, je ako dávať chlieb tomu, čo umiera smädom.
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KrásÀansky cintorín zdobí majestátny a impozantn˘ symbol kresÈanstva
Áno, od nedele tretieho apríla
2011 v centre záhrady nášho
posledného odpočinku sa vypína
vznešená a velebná dominanta,
vyše trojmetrový kríž - symbol
kresťanstva s umučeným Kristom, s nápisom IESUS NAZARETUS REX IUDEORUM, ktorý
po dlhých rokoch nahradil rozpadajúci sa betónový z 18. storočia.
Slávnostný akt požehnania
nového kríža sa uskutočnil v onú
aprílovú nedeľu, po svätej omši,
ktorá bola súčasťou milej a nevšednej udalosti. S našim duchovným otcom Jurajom Semivanom ju slúžil Mons. JCDr Juraj
Kamas, kancelár Arcibiskupského úradu v Košiciach. Vo svojej
kázni upriamil pozornosť predovšetkým na kríž, na ktorom umrel
vykupiteľ sveta. Analyzoval tiež
jeho slová, ktoré vyriekol: ,,Až budem zodvihnutý zo zeme, všetkým vás pritiahnem k sebe.“ Neopomenul pritom ani na naše
kríže a trápenia, ktoré nás sprevádzajú na každom kroku života.

PoÏehnali nov˘ kríÏ
S týmito myšlienkami, sa potom
spolu s veriacimi a ďalšími Krásňanmi, ktorí sa pridávali k mohutnému sprievodu, odobrali na cintorín. Nechýbali tam ani vzácni
hostia, medzi nimi autor diela
Zbigniew Nišponský s rodinou,

bývalý starosta Krásnej Marek
Kažimír s manželkou, súčasný
mešťanosta Vladimír Saxa s manželkou, jeho spolupracovníci, poslanci, speváci cirkevného zboru,
ani hlavná sponzorka Helena
Šavliková – Škraková a ďalší hos-

tia. Tam, v centre dejiska, pred
očami mnohopočetného zástupu
živých a tými, ktorí nás predišli do
večnosti, po predpísanom obrade, modlitbách a piesňach, nový
kríž požehnal ceremoniár Juraj
Kamas za asistencie nášho duchovného otca Juraja Semivana.
Na tomto pietnom a posvätnom mieste nášho ,,budúceho
domova“ sme si aj doteraz z času na čas pri hroboch najbližších
i pri starom kríži otvárali svoje
srdcia dokorán a šepkali: Odpočinutie večné daj im, Pane a svetlo večné nech im svieti. Aj pri novom kríži s Umučeným Kristom
môžeme naďalej prednášať svoje
prosby, čerpať nové sily pre budúce dni života, a skrze kríž budovať most k Najvyššiemu. Vari aj
povedať: Čuj, Pane, hlas môjho
volania, zľutuj sa nado mnou
a vyslyš ma. A tiež v srdci mi
znejú tvoje slová: ,,Hľadajte moju
tvár!…“
Ján B i č k o š

N a s l o v í ã k o s autorom diela Zbigniewom Ni‰ponsk˘m
Keď ma oslovil pán Marek
Kažimír, bývalý starosta obce,
spolu s duchovným otcom Jurajom Semivanom, či by som sa
nepokúsil vytvoriť namiesto už
rozpadajúceho sa kríža na
cintoríne obce niečo, čo bude
koncepčne moderné a zároveň

vania, ktorý bol v tých časoch
bežný. Priznám sa, že som sa stotožnil so všetkou bolesťou človeka, ktorý sa obetoval. Vyhotovil
som celú radu škíc a nákresov
a nakoniec verný zmenšený model. Aj architektúru kríža som sa
snažil riešiť úplne netradične. Mal

Ako to vlastne zaãalo?
pietne a posvätné, nebolo jednoduché sa hneď rozhodnúť.
Cítil som, že je to pre mňa priam
osudová výzva. Opäť som sa vrátil ku všetkej dostupnej literatúre
a k zobrazeniam Pána Ježiša
Krista, najmä k tým najstarším
zdrojom. Musel som znova a znova čítať evanjeliá, aby som čo najvernejšie vyjadril spôsob ukrižo-

•
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som veľké obavy, ako to bude
prijaté. Vďačím najmä bývalému
starostovi i duchovnému otcovi,
ktorí ma podržali a prehovárali,
aby som sa nevzdal a dielo dokončil. Vytvoril som vlastne dve
sochy. Jednu z nich som dokonca glazoval do farby bronzu. Tá
však pri vypaľovaní praskla. Asi to
tak malo byť, lebo ďalšie telo Pá-

na Ježiša Krista som modeloval
úplne ináč. Volil som prírodný
odtieň kameniny. Tu som sa mohol viac venovať detailom. Momentom, ktorý som sa snažil zachytiť je práve ten, keď je človek
zmierený so všetkým. Pritom som
nechcel, aby smrť bola víťazom.
Chcel som, aby Kristovo telo
i tvár napriek neľudskému mučeniu vyžarovali pokoj. Telo Krista
s rozpaženými rukami, ktoré sa
ovisnutím tela predĺžili, meria
2,4 metra. Kríž samotný je vysoký
3,6 metra a jeho hmotnosť je
tisícšesťsto kilogramov.
Dal by sa napísať román, čo
všetko som pri realizácii zažil. Dal
som do toho diela celú svoju
dušu. A verte, že s nekonečnou
pokorou a pietou nespočetne

krát som sa dotýkal i hladil telo
Pána. Samozrejme, najväčšia
vďaka patrí vzácnej žene pani
Helene Šavlíkovej, rod. Škrakovej,
ktorá celé dielo nezištne darovala
obci.
Za odpoveď poďakoval: (bj)

Pre človeka, ktorý splnil svoju povinnosť, je smrť prirodzená a vítaná práve tak, ako spánok.

M ot to : Nikto nie je ostrovom samým pre seba: každý je kusom pevniny, kusom súše:
a ak more odmyje hrudu, Európa sa zmenší, ako by sa stratil výbežok zeme alebo sídlo
tvojich priateľov či tvoje vlastné: Smrť každého človeka umenší mňa, lebo ja som súčasťou
človečenstva: a preto sa nikdy nepýtaj, komu zvonia do hrobu: zvonia tebe. (John Donne)

Kto Ïije v srdciach in˘ch, nie je m⁄tvy…
Obklopený láskou, v objatí svojej rodiny, prehral nerovný boj s ťažkou chorobou
a dňa 6. mája 2011 vo veku
58 rokov odišiel z tohto sveta
náš priateľ, vzácny človek, jeden z nás, poslanec miestneho zastupiteľstva našej mestskej časti František Klik. Aj
v najťažších chvíľach svojho
života – v čase svojej choroby
– posilňovaný vierou, ostal
stále vyrovnaný, s obrovskou
silou vytrvať až do konca.
Listujúc v knihe spomienok, vnímam ho ako lokálpatriota, obdivuhodne zásadového, no s neskutočnou
ochotou pomáhať všade tam,
kde bolo potrebné. Pôsobil ako predseda kultúrnej
a športovej komisie i člen
stavebnej komisie miestneho
zastupiteľstva od roku 1994
za úradovania troch starostov, takže zdieľal nielen časy úspechov, ale aj hľadaní,
ťažkostí i prehier. Ani netušíte, s akou radosťou a odu-

ševnením tento naoko tvrdý
chlap pracoval. Pri náročných
podujatiach ako bol Feman,

Vybrali sme pre vás

Pre Teba, s Tebou a v Tebe…

Nepotrebuje
slová…
Pobožnosť či modlitba nie je
len rozletom výrečnosti: nie je to
formálne preukazovanie úcty.
Modlitba nepotrebuje slová. Sama o sebe nezávisí na nijakom
úsilí zmyslov. Ani najmenej nepochybujem o tom, že modlitba
je spoľahlivý prostriedok na očistenie srdca od utrpenia. No musí
sa spájať s najhlbšou pokorou.
(Mahátma Gándhí)

Čo je potom modlitba?
Ťažko povedať. A na konci budeme cítiť, že sme veľa hovorili,
a predsa sme ešte málo povedali. Najprv treba o modlitbe
povedať niečo celkom jednoduché, niečo veľmi samozrejmé,
čo je hneď na začiatku modlitby,
čo často prehliadame: v modlitbe otvárame svoje srdce pre
Boha.
(Karl Rahner)

•

Deň matiek, Deň detí, kde
bolo treba poriadne zabrať,
neľutoval síl, nezištne pomáhal, radil o čom najlepšie vie
bývalý starosta Marek Kažimír. To všetko s neskrývanou
radosťou a zapálením pre
vec. Ako dnes vidím jeho sústredenú, no zároveň usmievajúcu sa tvár a vysúkané
rukávy v mrazivom predvianočnom období, keď v rám-

Vo všetkom, čo urobím
a poviem, nech sa mi zjaví
láska. Nech mám pre každého dobré slovo, prv než sa
s ním rozídem. Nech mám cit
pre druhých a myslím viac na
nich ako na seba. Prosím ťa,
daj, aby som sa vždy ovládal:

ci programu „Košické Vianoce“ bol jedným z aktérov,
ktorí reprezentovali Krásnu
ukážkou „pravej Siplackej
zabíjačky“. Krásňania jeho
dlhoročnú prácu oceňujú, ďakujú a na dôkaz toho, v novembrových voľbách 2010
ho opäť volia za svojho poslanca. Aj naďalej sa s plnou
vervou ujíma „šéfovania“
športovej a kultúrnej komisii,
aby v práci, ktorú dokonale
pozná a miluje, úspešne pokračoval. No krutý osud rozhodol inak!
Život je jediný dar, ktorý
musíme vrátiť, a tak sa aj kniha života tohto čestného muža, písaná zlatým písmom,
navždy zatvorila. Jeho pamiatka bude neustále žiariť
v našich mysliach a spomienky naň ostanú stále živé.
Veď kto žije v srdciach
iných, nie je mŕtvy, je len
vzdialený. Večný odpočinok
daj mu, Pane…
Mária M i ľ o v á

Nech nie je zo mňa mrzutec,
ale nech som ku každému
láskavý a srdečný. Nech vo
mne zostane aj iskra humoru, ktorého je tak zapotreby.
Môj Bože, všetko pre Teba,
s Tebou a v Tebe.
(Katolícky spev)

Kto rovn˘ je Tebe?…
Kto rovný je tebe, medzi
bohmi, Pane, kto rovný je tebe,
čo vynikáš svätosťou, hrozný v
pochvalných činoch, činiaci
zázraky? Ak požičiavate tým, od
ktorých dúfate to naspäť dostaťaká že vám to je láskavosť?
Veď aj hriešnici požičiavajú
hriešnikom, aby dostali to isté
späť! Ale milujte svojich nepriateľov, dobre konajte a požičiavajte, nič za to nečakajte! Tak
bude vaša odplata hojná: stanete sa dietkami Najvyššieho,

lebo on je láskavý aj k nevďačným a zlým..
Nesúďte, a nebudete súdení: neodsudzujte, a nebudete
odsúdení. Odpúšťajte, a odpustí sa vám. Dávajte a bude vám
dané, mieru dobrú, natlačenú,
natrasenú, pretekajúcu dajú
vám do lona: akou mierou totiž
budete merať, takou sa (aj) vám
namerá.
(Z Mojžišovej víťaznej piesne)
Krátené, pripravil: (bj)

Koľko nás je?
K 31. máju 2011 žije v našej mestskej časti 4154 obyvateľov, z toho 2060 mužov
a 2094 žien. Detí do 14 rokov je 847, od 15 do 59 rokov 2612 a starších ako 59
rokov je 695 občanov. V mesiaci marec 2011 sa narodilo
jedno dieťa a zomreli piati
občania, v apríli 2011 sa narodilo päť detí a zomreli traja
občania, v máji 2011 nepribudol ani jeden občan a zomreli dvaja občania.

Naši jubilanti
V mesiaci júl, august
a september 2011 oslávia
okrúhle výročie:
70 rokov – Eugen Pelegrin, Ing. Jozef Kiráľ,
František Vida, Alžbeta
Behunová a Jolana Bičkošová.
80 rokov – Mária Nagyová, František Topolčanský, Imrich Jager, Irena
Tóthová a Božena Németová.

Jubilantom želáme
veľa zdravia, šťastia
a pohody v rodine.
Mária Študencová

Z histórie obce
Košice – mestská časť Krásna leží 191 m nad morom.
Najstaršia písomná zmienka je z roku 1143, kedy bolo
vysvätené krásňanské opátstvo – benediktínsky kláštor
s patrocíniom P. Márie.
Už v čase jeho rozvoja tu
vznikli dve samostatné dediny Krásna a Opátska,
v stredoveku známe vinohradníctvom. Krásna nad
Hornádom vznikla spojením už spomínaných obcí
v roku 1945. Súčasťou mesta Košice sa stala v roku
1976. Heraldická komisia
v roku 1997 potvrdila Krásnej erb a zástavu.

Keďže nám nie je dožičené dlho žiť, zanechajme niečo po sebe ako svedectvo, že sme žili.
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Napísali ste nám
Len čo naši poslanci doručili
voličom prvé tohtoročné číslo
Krasňančana, vzápätí sa nám
ozvalo niekoľko čitateľov, ktorí
opätovne vyjadrili spokojnosť s jeho obsahom, ale aj s grafickou
úpravou, fotografiami v „Návratoch do dedovizne.“ Všetky pozitíva sme prijali s dobrým pocitom
na duši aj s vďakou za uznanie.
Potešila nás pohľadnica k Veľkej
noci zo „sesterskej“ redakcie
„Ozvena z Bobrovca“ okres

KrasÀanãan plní svoje poslanie:
informuje, spája, aktivizuje

L. Mikuláš, ktorá nám ďakuje za
poslané noviny a oznamuje, že
tieto dajú k dispozícii čitateľom
miestnej knižnice, tiež do Klubu
MO JSD v Bobrovci. Potešili sme
sa tiež riadkom nášho dopisovateľa Ing. Alfonza Mihaliča zo
Štrkovej ulice, ktoré adresoval
nášmu starostovi. Keďže jeho
výslovné želanie znie zverejniť list
v plnom znení, (dokonca s titulkom „Krasňančan je naša pýcha“) nemáme dôvod jeho ná-

Krásnej, ktorí si obľúbili náš
Krasňančan a nedočkavo čakajú na každé nové číslo. Veľmi
nám prirástol k srdcu a môžem
smelo prehlásiť, že väčšina
Krásňanov ho považuje za veľmi potrebnú súčasť svojho
života. Osobne si neviem predstaviť lepší výrazový prostriedok
na prezentáciu našej mestskej
časti vďaka širokospektrálnemu
zobrazovaniu udalostí a výstižnému obsahu. Je pre nás obrov-

ským šťastím, že šéfredaktorom
nášho časopisu je Ján Bičkoš,
mimoriadne schopný a skúsený
novinár, ktorý majstrovsky ovláda svoju prácu, čo sa odráža
v každom čísle. Má veľkú zásluhu na propagácii Krásnej, ktorá
sa dynamicky rozvíja, v ktorej
sa oplatí žiť. Vďaka patrí aj všetkým jeho spolupracovníkom
a prispievateľom.
Vážený pán starosta, pevne
verím, že Krasňančan bude
v popredí Vášho záujmu. Som
presvedčený, že ho s hrdosťou
môžeme považovať za pýchu
Krásnej, o čom svedčí množstvo
pozitívnych ohlasov. Prajem
Vám veľa tvorivých síl vo Vašej
práci, rozhodnosť, istotu, ale aj
radosť z vykonanej práce. Všetkým obyvateľom Krásnej prajem pochopenie pre Vašu prácu, trpezlivosť a schopnosť
vedieť vyjadriť vďačnosť a spokojnosť s tým, čo sa v Krásnej
uberá lepším smerom.“
Ing. Alfonz Mihalič

Op˘tali sme sa za vás

Kto môže žiadať o finančné
odškodnenie?

voriac o doplácaní na drahé lieky,
rehabilitácie, kúpele, a podobne.

Ako zisťujeme v ostatnom
čase nehodovosť na našich cestách klesá. Podľa štatistík Policajného zboru SR je počet dopravných nehôd v tomto roku v
porovnaní s rovnakým obdobím
najnižší od vzniku samostatnej
Slovenskej republiky. Stále je
však veľa uponáhľaných vodičov,
neskúsených začiatočníkov so
silnými motormi a nepoučiteľných pod vplyvom alkoholu jazdiacich osôb. Vznikajú ľahšie aj
ťažšie životné situácie, keď chod-

Každý, kto bol účastníkom nehody a potvrdí policajnou správou,
že ju nezavinil.
Vyplýva to z povinného zmluvného poistenia a nemusí mať uzatvorené životné, či úrazové poistenie. Aj v prípade spoluviny môžete
dostať určité financie, i keď to nebude v plnej výške.

Kedy je potrebné takúto
situáciu riešiť?

vrh neprijať. Naopak. Sme radi
a očakávame, že stránky našich
miestnych novín obohatia aj ďalší
čitatelia. Totiž – verte, neverte –
akékoľvek myšlienky, postrehy,
predsavzatia, ale aj problémy,
ktoré vás trápia, ak sa o nich nedozvie verejnosť, strácajú zmysel
a sú neúčinné! A teraz už list
jedného z vás.
„Vážený pán starosta, patrím
k početnej skupine obyvateľov

„Prirástol“ im k srdcu

Čo všetko poisťovňa preplatí?
Ak nastala zdravotná ujma a je
podložená lekárskou správou, pat-

Pomocná ruka po‰koden˘m
ci, cyklisti, mamičky s kočiarikmi,
deti, spolujazdci, pasažieri, jednoducho všetci, ktorí sa ocitli v
nesprávny čas na nesprávnom
mieste, sa stanú obeťami a v sekunde sa menia ich životy.
Určite mnohí z nás nevedia, že
existuje možnosť zmierniť túto situáciu a získať primeranú peňažnú
náhradu. Vysvetlenie a pomoc pri
vybavovaní vám môže poskytnúť
Renáta Bodnárová regionálna zástupkyňa spoločnosti VOTUM Centrum Odškodnenia a.s. v Bratislave.
Keďže ona v našom regióne pomáha poškodeným vybaviť všetky
nároky, požiadali sme ju o odpovede na najdôležitejšie otázky.
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ria tu lieky, podliatiny, bolestné,
operácie, dokonca cestovné za
dochádzanie na rehabilitácie, trvalé
následky, samozrejme strata na
mzde, ušlý zisk podľa trvania práceneschopnosti. V prípade vecnej
škody na osobných veciach poisťovňa preplatí všetko, čo sa dá zdokladovať – oblečenie, obuv, mobil,
notebook, okuliare..
Niekedy je to len pár eur, inokedy aj tisíce, každý prípad je individuálny. Stratené zdravie nenahradia žiadne milióny, pomôžu
však zlepšiť finančnú situáciu.
V dnešnej dobe vystačiť si z nemocenskej dávky alebo invalidného
dôchodku je veľmi ťažké, neho-

Čím skôr, najlepšie hneď, prípadne v ďalšie dni po nehode.
Najneskôr však do troch rokov, kým
neuplynie premlčacia lehota. Dôležitý je dátum vystavenia policajnej
správy.
Na vaše otázky vám bezplatne
dáme odpovede aj na tel. čísle
0905 828 823 alebo na mailovej
adrese:
odskodnenieponehode@gmail.com.
Za rozhovor poďakoval: (bič)

Iste už viete, že od júna t. r. opäť
máme k dispozícii bankomat.
Tentoraz nám ho nainštalovala
Slovenská sporiteľňa, a. s. so sídlom v Košiciach. Vedenie účtu
v tejto banke umožňuje výber peňazí z tohto bankomatu zdarma. K dispozícii je nám každé
obchodné miesto SLSP v čase
od 8. do 16. hodiny, na Štúrovej
číslo 5 (pri Dargove) až do
18. hodiny. Ak by ste potrebovali,
ochotne vám vyjde v ústrety aj
poradkyňa senior Jana Lehocká.
Telefónny kontakt: 055/735 55 17
alebo 0910 880 228.
Text a foto: (bič)

Kde si ão vybavíte?
Na referáte výstavby a životného
prostredia vybavíte: Záväzné stanoviská k výstavbe, potvrdenia o veku
stavby, stanoviská k zníženiu dane
v zosuvnom území, povolenia na
prekopanie verejného priestranstva
zelene popri komunikáciách, informácie k územným plánom, hlásenie
porúch verejného osvetlenia a tlakovej kanalizácie, informácie ovlastníkoch k parcelám, mapky z katastrálneho územia, súhlasy k reklamám,
povolenia na podnikanie - otváracie
hodiny, potvrdenia o veku stavby
k pôžičkám, prípadne pre súdnych
znalcov.
Ing. Zdenko Vaska

Pre eventuálnu orientáciu tým, ktorí zatiaľ nevedia, kde sídli náš miestny
úrad a jeho neoddeliteľná súčasť kultúrny dom s reštauráciou Rubín
vari postačí aj tento záber od susedného Radixonu, o ktorom vás
budeme informovať inokedy.
Snímka: (bič)

Čas je to, čo najviac chceme, no žiaľ, najhoršie využívame.

Tlaková kanalizácia
s k o l a u d o v a n á
V decembri 2010 sme skolaudovali tlakovú kanalizáciu
v počte 94 prípojok na uliciach
Keldišova, Ukrajinská, Sv. Gorazda, Za mostom, Goetheho, Pri
sídlisku a na Novej ulici. Gravitačnú kanalizáciu sme ukončili
aj na Čechovovej a Novej ulici
v počte 24 prípojok. Päť tlakových prípojok, ktoré Ministerstvo
životného prostredia SR odsúhlasilo ešte v januári 2011, sme
ukončili v priebehu mája tohto
roku. V závere mesiaca máj sme

Mal˘ rozhovor
Určite ste sa už dopočuli, že sa
k nám prisťahoval ďalší úspešný
športovec. Je to viacnásobná majsterka sveta a Európy vo fitness,
trénerka kulturistiky, odborná
poradkyňa výživy a inštruktorka
indoor cyclingu – Marietta Žigalová.
My sme ju pre vás, milí čitatelia,
trochu vyspovedali.
Dievčatá sú považované za
nežné stvorenia. Väčšina sa túži
stať baletkou, či princeznou.
Prečo ste sa rozhodli stať práve
vrcholnou športovkyňou s tehličkami na bruchu?
Nezačínala som v 5 rokoch ako
je to bežné, ale až po narodení mojich dvoch detí. Keďže som sa celý
život venovala športu, ani počas materskej som nedokázala posedieť
a chcela som sa začať hýbať.
Predtým som sa venovala ľahkej
atletike, ktorú som musela ukončiť
kvôli zraneniu. Neskôr ma oslovili
tréneri športovej kulturistiky. Ľuďom
sa pri pomyslení na ženu - kulturistku
vytvorí obraz mužatky s obrovskými
svalmi po celom tele, preto som mala
aj ja isté pochybnosti, no nenechala
som sa odradiť.
Ako ste sa nakoniec dostali
k fitnessu?
Stále som „poškuľovala“ po fitnesse, ktorý ma zaujal už v mladosti.
Pravidelne som sledovala domáce i
zahraničné súťaže. Raz som sa rozhodla popri príprave na kulturistickú
súťaž vyskúšať aj fitness zostavu. Po
polročnej príprave som získala titul
majsterky Slovenska v kategórii do
52 kg. Do dvoch týždňov som absolvovala fitness súťaže, na ktorých som
sa stala víťazkou od krajských kôl až
po európske.
Rýchly vzostup ma podnietil k
vyšším ambíciam. Bolo však veľmi
náročné zosúladiť prácu, manžela,
deti, nehovoriac o voľnom čase.
Čo všetko v sebe zahŕňa post
fitnessky?
Byť fitnesskou nie je len také jednoduché. Okrem nekompromisného
dodržiavania disciplíny v cvičení a ži-

•

zrealizovali preberacie konanie
a ďalšie pripravujeme na kolaudáciu.
Kto sa ešte neprihlásil a chce
užívať tlakovú kanalizáciu, musí
sa prihlásiť na vodárenskú spoločnosť, zákaznícke centrum
a odniesť podklady (list vlastníctva a mapky so zakreslením kanalizácie). Tieto vám na požiadanie
vystavíme na našom miestnom
úrade. Na skryté závady máme
36 mesačnú záruku.
Text a foto: Ing. Zdenko Vaska

Posledné úpravy pri ukončovaní povrchových úprav tlakovej kanalizácie,
na Goetheho ulici. Na fotografii pracovníci firmy Spojstav Košice.

s úspe‰nou ‰portovkyÀou Mariettou Îigalovou

ëal‰ia novota v Krásnej

votospráve je veľmi dôležitý aj správny výber plaviek, topánok, vhodne
zvolený účes a make-up. Hudba robí
tiež veľa a potrebný je aj dobrý choreograf, tréner, poradca na výživu, či
módna návrhárka a samozrejme pochopenie rodiny.
Chceli ste sa odjakživa venovať športu, či ste mali predtým iné
plány a sny?
Športu som sa chcela venovať
odmalička, pretože som bola veľmi
hyperaktívne dieťa. Venovala som sa
viacerým športom naraz, napríklad
plávaniu, vytrvalostnému behu, streľbe zo vzduchovky, ľahkej atletike,
v ktorej som bola tiež úspešná. Vyhrala som 3. miesto v rámci Československa v súťaži dorastencov v behu na 400 m. Táto moja športová
kariéra sa skončila zranením, preto
som sa rozhodla hľadať šport, ktorému by som sa mohla venovať aj vo
vyššom veku.
Aké vlastnosti musí mať podľa vás človek, aby dosiahol také
úspechy?
Určite musí mať vytýčený cieľ,
ktorého sa bude držať a ktorý ho
bude motivovať. Dôležitá je aj húževnatosť a hlavne disciplína, ktorá je
spojená so sebazaprením, napríklad
dávať si pozor na správnu životo-

správu a dodržiavanie tvrdého tréningu. K tomu je potrebná aj istá dávka odvahy.
Väčšina žien túži po štíhlej
a vyšportovanej postave. Čo by
ste im odporúčali?
Jedna vec je čítanie článkov
v časopisoch, ktoré nám radia diéty
a cviky od výmyslu sveta. Väčšina
končí Jojo efektom. Iné je, ak sa poradia s odborníkom, ktorý im povie,
čo je najlepšie pre ich typ postavy.
Nezahŕňa to len cvičenie a posilňovanie, ale aj úpravu stravovania.
Takže fitness nie je len o zdvíhaní činiek ako si mnoho ľudí myslí?
Nechcem, aby ľudia vnímali fitness len ako šport, ale ako životný
štýl, ktorým žijeme dvadsaťštyri hodín
denne. Chcem, aby sa to prenášalo
z generácie na generáciu, pretože
fitness má pozitívny vplyv nielen na te-

Krásna sa stala mojím druhým
domovom. Fitness centrum som sa
rozhodla založiť na podnet susedov
a kamarátov, ktorí mi vraveli, že
v Krásnej niečo také chýba. Dostala
som sa k priestorom bývalého pohostinstvo Barón, ktoré som začala
od základov prerábať.
Z čoho bude pozostávať
tento komplex?
K dispozícii budú dve miestnosti
- jedna súkromná pre ženy, druhá
spoločná. Cvičiť sa bude pod dohľadom trénerov na aeróbnych a posilňovacích strojoch s novinkou vibromasážnych platní. Súčasťou budú aj
sprchy, WC a solárne štúdium.
Skúste sa definovať troma
slovami.
Známi ma väčšinou definujú
podľa znamenia zverokruhu, ktoré mi
úplne sedí. Som strelec, ktorý je temperamentný, aktívny a cieľavedomý.
Možno aj preto som v živote trafila
do čierneho.

Zdraví duchom i telom
lo, ale i na ducha. Snažím sa, aby sa
ľudia nedostávali len do krátkodobej
formy, ale aby im to vydržalo čo najdlhšie. Čo sa týka stravy, vždy spoločne nájdeme zlatú strednú cestu.
A čo vaše deti? Zdedili po
vás športový talent?
Moje deti takisto úspešne napredujú v športe. Dcéra Mariana (18)
a syn Marián (21) sa tiež stali majstrami sveta vo fitness. Veľmi ma teší rok
2008, kedy sme všetci traja získali
tituly. Tento rok by sme chceli naše
víťazstvo obhájiť.
Aké sú vaše športové plány
do budúcna?
Dostať do formy čo najviac ľudí
a naučiť ich zdravému životnému
štýlu. Rokmi som nadobudla mnoho
skúseností a poznatkov, ktoré rada
odovzdávam ďalej.
Prečo ste sa rozhodli založiť
fitness centrum práve v Krásnej?
Čo vás sem prilákalo?

Chceli by ste niečo odkázať
alebo poradiť čitateľom?
Rada by som im odovzdala moje
motto, ktorým sa v živote riadim:
„Žijeme ďalej vo svojich deťoch.“.
Podľa neho som vybrala názov
pre fitness centrum v Krásnej, ktoré
sa bude volať „Fitness Family“. Mojou túžbou je spojiť rodinu v tejto
hektickej dobe. Chcem, aby si ľudia
našli na seba čas, oddýchli si od roboty, deti od počítačov a strávili
spoločne príjemné chvíle.
Možnosť byť bližšie k dokonalosti budete mať už počas letných prázdnin, keď si aspoň na
hodinku odbehnete do nového
fitness centra, ktoré bude otvorené v doobedňajších, aj poobedňajších hodinách. Marietta Žigalová a jej tím sa na vás veľmi teší.
Ďalšie informácie na www.marieta.sk
Za rozhovor poďakovala:
Tina

Keď z domu vyženieš zlo, nečakaj, že dobro sa ti tam samo nasťahuje.
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Po problémovej zimnej príprave, ešte ťažšia jarná odveta
Záver zimnej prípravy zhruba
dvadsať dní pred začiatkom jarnej
časti, po už avizovaných zmenách
vo vedení futbalového klubu ako aj
v kádri mužstva bol jasným signálom,
že nášmu mužstvu sa bude ťažko
dýchať.
V mužstve v tomto čase ukončilo činnosť šesť hráčov základnej
zostavy a tak nové vedenie muselo
vo veľmi krátkom čase riešiť doplnenie kádra, ktorý bude mať aj v tejto
spletitej situácii schopnosť udržať sa
v najvyššej regionálnej súťaži.
Samozrejme, že najväčším nepriateľom v tomto období bol čas,
keď po pár dňoch od nástupu nového vedenia končil prestupový termín
a na konci zimnej prípravy je aj možnosť získať futbalistu na hráčskom
trhu veľmi ochudobnená. Káder sa
nakoniec predsa len ako tak podarilo
skonsolidovať a tak sme s očakávaním, ale aj s primeranou obavou čakali na začiatok jarnej odvety.
V prvom jarnom kole sme doma
hostili v derby zápase Vyšné Opátske. Výkon oboch mužstiev v tomto
zápase zodpovedal úrovni začínajúcej sezóny po dlhšej zimnej prestávke. Hra bola vyrovnaná, dostali sme
sa aj do vedenia, avšak šťastie nám
nakoniec neprialo, keď hostia v samom závere otočili výsledok na 1:2.
Na druhý zápas v Stropkove mužstvo

Momentka z futbalového duelu Krásna – Snina 2 : 0. Foto: V. Wantruba
Po troch kolách, v ktorých sme
veľa stratili sa výbor rozhodol pre
zmenu na trénerskom poste a podarilo sa angažovať skúseného
odborníka, navyše Krásňana, Jána
Bodnára. Nový tréner mal veľmi ťaž-

Zmena na trénerskom poste
kú úlohu pracovať s okliešteným
kádrom. Pochopiteľne, že zázraky
z večera na ráno sa robiť nedajú.
Slovom skúseného odborníka sa
snažil hráčom vštepovať svoje myšlienky a zomknúť káder.

Takto vyzeralo na trénerskej lavičke počas zápasu so Sninou.
vycestovalo so snahou odčiniť domácu stratu. Herná taktika bola postavená na pozornej defenzíve s jednoduchým riešením herných situácií.
Nechýbala nám potrebná agresivita
a domácim sme boli viac ako vyrovnaným súperom. Nakoniec sme
v tomto zápase ťahali za kratší koniec, keď po chybe inak vynikajúceho nášho brankára sme pokutovým kopom 10 minút pred koncom
prehrali 1:0.
V domácom zápase so Sabinovom, po dvoch neúspešných vystúpeniach, bol cieľ naplno bodovať.
Naše mužstvo sa snažilo, hlavne
v 2. polčase dostalo hostí pod tlak,
ale nebolo nám dopriate skórovať
a po remíze 0:0 sme prišli o ďalšie
dôležité body.

•
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priebehu sme však nedokázali streliť
druhý gól, za čo nás súper potrestal,
keď sa mu v závere podarilo zrovnať
skóre. Pod Tatrami, vo Svite nám
ruže veru nekvitli, keď už po prvom
polčase sme prehrávali 2:0. V dru-

Ovocie jeho práce sa začalo naplno prejavovať od 26. kola, keď do
času vydania tohto časopisu zo 4 zápasoch sme v troch bodovali naplno
a prehrali sme len na Lokomotíve
Košice.
V prvom jeho zápase pri mužstve
vo Vysokých Tatrách sme vedeli, že
nás tam nečaká prechádzka ružovou
záhradou, keďže aj domáci boli priamo zainteresovaní do záchranárskych prác. V tomto zápase sme
neboli úspešní, keď sme prehrali 1:0
po jednej presnej, ale nechytateľnej
strele.
V nasledujúcom zápase s Topoľanmi bol imperatív jasný - konečne
naplno bodovať. V prvom polčase
sme boli lepším mužstvom a otvorili
sme aj skóre zápasu. V ďaľšom

hom sme síce vyvinuli väčšiu snahu
o skorigovanie výsledku, avšak gól
sme strelili až v samom závere a body
tak zostali domácim.
Pred stretnutím so Svidníkom
sme sa v tabuľke zosunuli už na
miesto, ktoré znamená opustenie súťaže. Nuž v tomto zápase sa ukázalo, že futbalová topánka nás poriadne tlačí. Hostia nastúpili bez
väčších stresov. V tomto zápase si
obe mužstvá vypracovali viac možností. Na našu škodu sme dokázali
skórovať iba raz a keď to isté sa podarilo aj hosťom, dole Hornádom
nám odplávali ďalšie 2 body.
V ďalšom priebehu nás čakala
ťažká šichta v podobe dvoch zápasov na ihriskách súperov z čela tabuľky. V týchto zápasoch sme veľké
oči nemali a so ziskom bodov sa ani
príliš nerátalo. Napriek tomu sme
príjemne prekvapili, keď na horúcej
pôde v Giraltovciach po dobrom výkone a výsledku 1:1 sme vydolovali
veľmi cenný bod. V druhom zápase
v Rešici proti béčku Moldavy to už
bola iná káva. Domáci boli jedno-

značne lepším mužstvom, ktoré nepripustilo žiadne prekvapenie.
V domácom zápase so Spišským podhradím sa všetko podstatné odohralo v prvom polčase. Hostia
sa síce dostali do vedenia, no naši
hráči dvoma nádhernými gólmi otočili
zápas. V druhom polčase boli možnosti na skórovanie na oboch stranách, avšak obranné rady mužstiev
už zmenu skóre nepripustili. V tomto
zápase sme v jarnej časti prvýkrát
strelili viac ako jeden gól, čo znamenalo, že sme uhrali prvé jarné
víťazstvo a získali veľmi prepotrebné
tri body. V zápase u najväčšieho favorita Lokomotívu Košice po nemastnom-neslanom výkone oboch mužstiev sme ťahali za kratší koniec, keď
výsledkom bola prehra 2:0.
Pred záverečnými troma zápasmi sa situácia v tabuľke vyvinula
tak, že v tých ostávajúcich zápasoch
sme si už nemohli dovoliť prehrať, ba
bolo potrebné získať čo najviac bodov.
V domácom zápase so Sninou
sme po dobrom výkone v 1. polčase
získali dvojgólové vedenie. V druhom
sa hralo zväčša medzi šestnástkami,
no dôležité bolo, že sme mali konečne aj trochu šťastia, keď hostia 2x
trafili konštrukciu našej brány, ale na
výsledku 2:0 v náš prospech sa nič
nezmenilo
V predposlednom kole v derby
zápase na ihrisku v Barci sme vedeli,
že zisk aspoň bodu nás reálne udrží
v boji o záchranu. V prvej tridsaťminútovke domáci s vetrom v chrbte si
vypracovali niekoľko možností na
skórovanie, ale nerozhodnosťou alebo nepresnosťou ich nedokázali zužitkovať. Po polčasovej prestávke
výhodu vetra získalo naše mužstvo,
ktoré sa ju snažilo využiť a razom pôsobilo na trávniku ako lepšie mužstvo. Vypracovali sme si v tom čase
viaceré možnosti na skórovanie,
ale dlho to vyzeralo, že nebudeme
schopní prekonať vynikajúceho domáceho gólmana. Nakoniec sme
predsa len našli recept na jeho
prekonanie, keď v záverečnej tretine
stretnutia sme dvoma gólmi rozhodli
o našom víťazstve.
Vladimír Wantruba

Ak nechceš prísť o priateľa, nepýtaj od neho peniaze.

Fotoreportáž

NÁVRATY DO DEDOVIZNE

Fotoreportáž

Na posviacke nášho kostola v roku 1935 účinkovala dychová hudba z Myslavy. Tá inšpirovala vtedajšieho duchovného otca M. Adama a spoločnými
silami sa im podarilo založiť vlastnú dychovú hudbu pod vedením kapelníka Michala Műllera (vľavo). Tento záber je práve z osláv svätých Cyrila
a Metoda v roku 1940. Vpravo: Naši divadelníci z roku 1967 na jednom zo zájazdov s hrou Trampoty s láskou v susedných Valalikoch.

Naša „Hora“, z ktorej je nádherný pohľad na Krásnu a jej okolie. Miesto, kde rodák z Humenného, Belo Polla realizoval rozsiahly archeologický
výskum na zaniknutom stredovekom benediktínskom kláštore, pričom mu pomáhali aj naši študenti. Vpravo: „Dvanásť statočných“. Aj tak môžeme
nazvať naše mamy, babky (možno aj prababky), ktoré sa deň čo deň usilovali o dostatok čerstvej zeleniny na niekdajšom zeleninárskom stredisku
Jednotného roľníckeho družstva v Krásnej nad Hornádom, za železným mostom.

Tento záber je zo svadby, pri ktorej si svoje „áno“ pred vyše polstoročím povedali Štefan Tóth a Irena Rybárová.
Po pravici mladuchy družba Michal Műller, pri ňom staršia družička Mária Nagyová (Gáborová) a pri ženíchovi
tiež staršia družička Terézia Bodnárová (Kočišová). Vpravo vám ich ešte predstavujeme v typických, navlas
podobných krásňanskych krojoch. Na ďalšom zábere vpravo niekdajší maratónec Jozef Hegedűš štyridsaťdva
kilometrovú trasu v Košiciach behával od skončenia vojenčiny 24 krát. Ako aktívny maratónsky bežec desať
ich absolvoval v krajskom meste. Okrem toho sa zúčastnil na štyroch majstrovstvách Slovenska a na dvoch
majstrovstvách Československa. Jeho najlepší osobný výkon je 2:34 hodín. Náš záber je z roku 1983, na štadióne
košickej Lokomotívy.

Texty k fotografiam napísal a ďalšie snímky očakáva: šéfredaktor

•

Daj každému dňu šancu, aby bol najkrajším dňom tvojho života.
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o deti sa budú staraĢ piati animátori: vedúci tábora – ďudmila Nagyová, zdravotník – Stanislav Jakab, animátori –
Zuzana Takáþová, Anna Schnürerová a Rudolf Schnürer
akcia sa v daný deĖ koná iba ak príde minimálne 15 detí !
poplatok za jedno dieĢa na jeden deĖ je 1,50 €
na výlety, kde je poþet detí obmedzený, je deti potrebné vopred nahlásiĢ u ďudmily Nagyovej
na þísle 0908 634 491
v prípade zlého poþasia je zabezpeþený náhradný program
zabezpeþené drobné obþerstvenie, odmeny za výhry v turnajoch, na výletoch cestovné lístky a vstupné
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Pondelok: (stretnutie o 8 hod. pri kostole)
Výlet: ZOO Košice
Navzájom sa lepšie spoznáme, pozrieme
si ZOO, zahráme si super hry a odskúšame všetky
preliezky a hojdaþky.
Potrebná strava a pitie na celý deĖ, pevná obuv,
pršiplášĢ.

Pondelok: (stretnutie o 8 hod. pri kostole)
Výlet: Kúpalisko Ryba Aniþka
Potrebné plavky, veci na prezleþenie, osuška, strava
a pitie na celý deĖ.
LEN PLAVCI!
Na tento výlet je potrebné deti nahlásiĢ.
(Obmedzený poþet detí – 30)

Utorok: (stretnutie o 8 hod.
pri
kostole)
Výlet: Spoznávanie Jasova
`
Cesta krasĖanským
autobusom do Jasova, prehliadka
jaskyne, prechádzka náuþným chodníkom
k jasovskému hradu, návšteva kláštora, posedenie
a hry pri rybníkoch-.
Plánovaný návrat domov okolo 18:00.
Potrebná strava a pitie na celý deĖ, turistická alebo
pevná obuv, teplá bunda do jaskyne, pršiplášĢ.
Na tento výlet je potrebné deti nahlásiĢ.
(Obmedzený poþet detí – 35)

Utorok: (stretnutie o 8 hod. pri kostole)
Výlet: Hrad Krásna Hôrka a Silická Đadnica
`
Cesta krasĖanským
autobusom do Krásnohorského
Podhradia, prehliadka hradu spojená s výstavou Levoþská
biela pani. Presun do obce Silica,v ktorej blízkosti sa
nachádza jaskynná priepasĢ na Silickej planine.
Na tento výlet je potrebné deti nahlásiĢ.
(Obmedzený poþet detí – 35)

Streda: (stretnutie o 8 hod. pri kostole)
Výlet: Kúpalisko Triton
Potrebné plavky, veci na prezleþenie, osuška,
strava a pitie na celý deĖ.
Na tento výlet je potrebné deti
nahlásiĢ.
(Obmedzený poþet detí – 30)
LEN PLAVCI !
Štvrtok: (stretnutie o 8 hod. pri kostole)
Výlet: Po stopách tajného agenta
Putovanie do neznáma podĐa zašifrovaných správ
a indícií tajného agenta Blacka. Ak ti to páli, tak
neváhaj a zapoj sa do supertajnej misie. Prepašuj
dôležitú správu cez nástrahy až k agentovi Blackovi
a získaj odznak špióna a bohatú odmenu -.
PS: Nebude to Đahké, pretože oni Ģa už sledujú...
Piatok (stretnutie o 9 hod. pri kostole)
Výlet: Náuþný chodník Nižná MyšĐa
Cesta vláþikom do Nižnej Myšle, výstup na Skalku,
cesta ku Koscelku a opekaþka pri Troch chyžkoch.
Potrebná strava a pitie na celý deĖ, pevná obuv,
pršiplášĢ, veci na opekanie (špekaþky, chlieb, horþica)
a iné dobrôtky pre tvoje bruško -.

V
 prípade zlého poþasia
zmena programu vyhradená

Streda a štvrtok: (stretnutie o 7 hod. !!! pri kostole)
DVOJDĕOVÝ výlet: 2-dĖový pobyt v Krompachoch
Odchod z Krásnej v stredu ráno. Cesta vlakom do
Krompách. Ubytovanie je zabezpeþené v ubytovni.
Hry, táborák, veþera, noþné hry pre odvážnych-, veþierka.
Vo štvrtok ráno raĖajky, loptové hry, obed, poobede návrat
vlakom do Košíc.
Potrebná strava a pitie na stredu veþera je už
zabezpeþená), (veci na opekanie (špekaþky, chlieb,
horþica...) a iné dobrôtky pre tvoje
bruško, baterka !, pevná obuv, pršiplášĢ. Návrat do Krásnej
štvrtok okolo 18:00.
Na tento výlet je potrebné deti nahlásiĢ.
(Obmedzený poþet detí – 25)
Piatok: (stretnutie o 8 hod. pri kostole)
Výlet: Duel na Jazere
Minulého roku nám poþasie neprialo, preto vás opäĢ
vyzývame na DUEL animátori verzus deti. SúĢažiĢ sa bude
v disciplínach, v ktorých budú naše sily vyrovnané. Tak
uvidíme kto z koho -. Na záver sa rozlúþime posledným
táborákom.
Potrebná strava a pitie na celý deĖ, pevná obuv, veci na
opekanie (špekaþky, chlieb, horþica) a iné dobrôtky pre
tvoje bruško -.

Tešíme sa na vás
starých známych, aj na nové tváriþky Vaši animátori
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Napísali o nás

Sakrálne pamiatky Krásnej

Koncom minulého roka
som dostala ako odmenu za
prácu knihu Sakrálne pamiatky v Košiciach. Táto kniha je
vhodným darčekom do domá-

píše: „Len historici vedia, že
Krásna je starobylá obec, na
kostole a okolitých domoch
obce to na prvý pohľad nevidno. Keď však prichádzate do
obce, vežu kostola vidíte už
zďaleka. Kaplnka Utrpenia
Krista so zachovanými kamennými sochami patrí medzi
najstaršie v regióne a v roku

cej knižnice aj do knižnice Slováka žijúceho v zahraničí. Všetci Košičania na túto môžu byť
hrdí. Kniha je autorským dielom
kolektívu Klaudie Bugaňovej,
Kristíny Markušovej a fotografa
Mariana Šangalu. Strany 253
až 268 v nej patria Krásnej
a jej sakrálnym pamiatkam,
konkrétne Kostolu sv. Cyrila
a Metoda, kaplnke Utrpenia
Krista, soche svätého Jána
Nepomuckého a prícestnému krížu. Na jej stránkach sa

1791 ju dal postaviť barón
Jakub Meško. Socha svätého
Jána Nepomuckého – monumentálne pôsobiaca kamenná
postava svätca v nadživotnej
veľkosti, je precízne opracovaná zo všetkých strán. Bola
vytvorená v poslednej tretine
18. storočia a jej objednávateľom bol barón Jozef Meško
alebo jeho syn Jakub. Autorstvo
jednej z najkrajších prícestných sôch môžeme pripísať
niektorému z významných dobových barokových sochárov
pôsobiacich v Košiciach.
Prícestný kríž: V pamäti
miestnych obyvateľov pretrváva
pod názvom Glajtzov kríž.
Stojí pred ich obytným domom
a patrí medzi najkrajšie prícestné kríže v košickom regióne,
na ktorých obdivujeme majstrovské dielo kamenára. (Text
:Állitáttia ózv. Ácsai Jánosné
1910 dala postaviť vdova po
Jánovi Ácsaim v roku 1910)

prináša základné údaje a pre
zrádza pôvod a meno darcu.“
Mária K o b e z d o v á

Pred predajňou potravín a zmiešaného tovaru na Edisonovej ulici práve pristavilo zásobovacie vozidlo s čerstvým tovarom. Po jeho prevzatí a uložení
do regálov nasleduje nákup, a po ňom náš každodenný rituál – platenie za to, čo sme si uložili do košíka, najmä za články každodennej potreby. Tentoraz
pri pokladni v Potravinách u Figurových, kde sme nakupovali.
Foto: (bič)

•

Vzdať sa toho, čo človek miluje viac ako seba, sa takmer rovná ľudskej smrti.

Dobre vedieÈ
Ak sa rozhodnete písať do
novín, časopisov či do našich
miestnych novín, bude dobre, ak
sa zoznámite so žánrami, ktoré
sa v novinárskej praxi uplatňujú,
teda v akom druhu literárneho
útvaru chcete svoj príspevok štylizovať. Je ich viac, ale uvádzam
najdôležitejšie.
Fejtón je živo písaný menší
článok, Glosa to je krátky výklad,
vysvetlenie dačoho, Poznámka
k nejakej veci vysvetlenie, ozrejmenie, Esej je umelecky spraco-

Novinárske Ïánre
vaná úvaha, Črta súhrn základných údajov veci, javu, povahové
črty človeka, Profil je stručný charakteristický opis osoby, jej činnosti, Reportáž – novinové spravodajstvo z miesta udalosti, Riport
je malá reportáž, Fotoriport zase
malá fotoreportáž, Interwiev
rozhovor redaktora napr. s verejným činiteľom a pod. Potom sú
ešte Noticka, čo je drobná správa a podobná Anonsa – správa,
oznámenie programu divadiel,
koncertov a podobne.

Ako sa brániÈ pred „votrelcami“?
Prostriedok proti komárom
Do jednu fľaštičky alpy (200 ml)
pridať 30 ks klinčekov (aké
používame pri varení vína),
nechať vyluhovať a po 24 hodinách sa tým natrieť, klinčeky
nevyberať, ale nechať tam –
alpa trochu zhnedne.

Biorepelent proti klie‰Èom
(Neobsahuje žiadne chemikálie).

Na prípravu potrebujete jedno
vrecúško rozmarínu, ktorý kúpite v obchode, ako prísadu do

jedla, jeden liter vody a jednu
lyžicu bieleho vinného octu. Do
hrnca nalejte vodu a priveďte
ju do varu. Potom odstavte
a vysypte do vody rozmarín, nechajte poriadne vyluhovať. Rozmarín môže byť vo vode až do
vychladnutia odvaru. Potom
scedíte rozmarín a pridáte jednu lyžicu vinného octu. Prírodný
repelent sa preleje do sprejovej
fľaštičky a uloží do chladničky.
Pred každým výletom do prírody si nasprejujeme telo, hlavne nohy od kolien dole a tiež
obuv.
Pripravila: M. Míľová

Keď už hovoríme o novinárčine, neuškodí ak uvediem, že
publicistika je novinárska činnosť, redigovať znamená upravovať rukopisy autorov článkov,
apretovať dačo znamená robiť
poslednú jazykovú a štylistickú
úpravu rukopisov pred sadzbou
aj to, že klišé znamená ošúchaná metafora, fráza.
Zatiaľ toľko z novinárčiny či
žurnalistiky. Možno, že vás to
zaujalo. Ak áno, ozvite sa nám.
(bj)

Povedali múdri:
• Len silný jedinec sa nehanbí
za svoje slabosti. (E. Gibbon)
• Mnohé si človek praje a predsa potrebuje málo. (J. W. Goethe)
• Úspech je ničo, čo ti priatelia
nikdy neodpustia. (J. Tuwin)
• Malé dary priateľstvo upevňujú, veľké ho ohrozujú. (O. Wilde)

Aktuálny pohľad na polyfunkčný
objekt v susedstve nášho miestneho úradu a kultúrneho domu,
ktorý nahradil doterajšie kino. Po
jeho zateplení doznievajúcimi prácami v interiéri, s vervou sa pustili
aj do úprav exteriéru. Foto: (bič)

Levočská 5, Košice
Tel. 055/7295 423



PREDAJ, VÝROBA A OPRAVA
zlatých a strieborných šperkov



Predaj šperkov
SWAROVSKI, PERLY



Darčekové predmety



Hodiny
Otváracie hodiny:
denne od 11.00 do 18.00 hodiny
v sobotu od 9.00 do 12.00 hodiny

Vám ponúka
zameranie, výrobu a montáž:
kuchynských liniek, vstavaných skríň,
detských izieb,spální, kancelárií
a stolárskych prác podľa zadania.
Tešíme sa na Vaše objednávky na telefónnych číslach:
055/625 72 84, 0903 600 719,
0903 900 719
fax: 055/729 88 20

•

Šťastie sa podobá zdraviu. Kým ho máš, ani si ho nevšimneš.

