
Milí spoluobčania. Dovoľte
poďakovať sa vám za preja-
venú dôveru v komunálnych
voľbách. S radosťou prijímam
toto poverenie a vaša dôve-
ra je pre mňa zaväzujúca.
Chcem tiež poďakovať všet-
kým spolupracovníkom, s kto-
rými sme počas predvolebnej
kampane vytvárali náš voleb-
ný program, ktorý vychádzal
z toho, čo sme odkomuni-
kovali s vami pri stretnutiach
na ulici, na mítingoch, v kaž-
dodennom živote. Počúvali
sme vás a na tom sme ho sta-
vali tak, že sme pri tom uva-
žovali o reálnych možnostiach

a danostiach, samozrejme
o finančných možnostiach na-
šej mestskej časti.

Rád by som zapojil do
činnosti mestskej časti všetky
cieľové skupiny mladých, se-
niorov, kultúrne spolky, spolo-
čenské organizácie, cirkev,
neziskové organizácie, pod-
nikateľov a vytvoril im čo naj-
lepšie podmienky pre ich
prácu. Touto cestou súčasne
vyzývam spomínané skupiny
k spolupráci. 

V prvé dni nového voleb-
ného obdobia ste preukázali
súdržnosť, keď 13. januára
bola vyhlásená mimoriadna
situácia na území Košíc z dô-
vodu  zosuvu  svahu  na  ulici 

ko hovorí Biblia, Veľká
noc, hebrejsky Pesach,

aramejsky Pascha, bola naj-
väčším sviatkom Židov. Pôvod-
ne to bol jarný sviatok nomád-
skych pastierskych kmeňov
spojený s obetovaním mla-
dých zvierat. Až neskôr sa
k nej pripojil sviatok nekvase-
ného chleba spätý so začiat-
kom žatvy. Po náboženskej
reforme sa stal chrámovým
sviatkom, preto na Veľkú noc
musel každý putovať do Jeru-
zalema. Počas sviatkov jedli
Židia iba nekvasený chlieb,
podobne ako pri odchode
z Egypta, keď nemali čas ne-
chať cesto vykysnúť. 

V súčasnej kresťanskej
praxi Veľká noc je najstarším
a najvýznamnejším sviatkom,
spomienka na Ježišovo zmŕt-
vychvstanie. Pôvodne táto pa-
miatka bola svätená každú

nedeľu. Každoročne sa opa-
kujúca Veľká noc, ktorú pred-
chádzalo obdobie pôstu, sa

začala formovať až v druhom
storočí. Termín sviatku sa pri-
spôsoboval termínu židovskej

Veľkej noci, no nie všade. Vše-
obecným zvykom bolo, že
v piatok si veriaci pripomínali
Ježišovu smrť a v nedeľu slá-
vili Veľkú noc. Po zničení Jeru-
zalema Židia, takisto ako kres-
ťania, začali pod vplyvom
rozšíreného sviatku jari pokla-
dať za deň tohto sviatku, deň
jarnej rovnodennosti.

Sviatok Veľkej noci defi-
nitívne ustálil nicejský koncil,
ktorý rozhodol, že túto treba
sláviť vždy v nedeľu po splne
nasledujúcom po jarnej rovno-
dennosti.

re nás je Veľká noc nie-
len najväčším sviatkom,

ale aj motiváciou pre život, sláv-
nosť viťazstva svetla nad tmou,
prameňom nádeje, radosti 
a pokoja, ktorý z duše žičím aj
vám, milí Krásňania. 

Ján Bičkoš

Otvorme brány dobru, láske a spravodlivosti

S p r a v o d a j c a  s a m o s p r á v y  M e s t s k e j  č a s t i  K o š i c e - K r á s n a

m a r e c  2 0 1 1

č í s l o   1R o č n í k  I X .

Veºká noc – prameÀ nádeje, radosti a pokoja
A

P

Akt „výmeny starostovskej stráže“.
Nový starosta preberá výsledky
volieb od predsedníčky miestnej
volebnej komisie Márie Míľovej.

Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Mnohí prestierali svoje
rúcha na cestu, iní zelené ratolesti a tí, čo šli pred ním a za ním,
volali: „Hossana, Hossana!…“

Zdolajme bariéry, buìme si oporou

Ing. Vladimír SAXA

(Pokračovanie na 3. strane)



Vzalo na vedomie:
• výsledky volieb do orgánov samo-

správy obce
• zloženie sľubu novozvoleného sta-

rostu
• zloženie sľubu poslancov novozvo-

leného miestneho zastupiteľstva
• príhovor novozvoleného starostu
• príhovor hostí na ustanovujúcom

zasadnutí miestneho zastupiteľstva
• správu mandátovej komisie o vý-

sledku volieb starostu a poslancov
miestneho zastupiteľstva v Mest-
skej časti Košice - Krásna

Poverilo:
• poslanca miestneho zastupiteľ-

stva,  F. Jurča na oprávnenie zvo-
lávať a viesť zasadnutia miestneho
zastupiteľstva v zmysle § 12 ods.
2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.
5 tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších
predpisov

Zriadilo komisie:
• Na ochranu verejného záujmu, So-

ciálnu, Verejného poriadku a sťaž-
ností, Mediálnu, Kultúrnu a špor-
tovú, Finančnú, Stavebnú a
Legislatívnu komisiu

Zvolilo:
• volebnú komisiu na volebné obdo-

bie 2010 – 2014 v zložení:
predseda – Ľubomír Hake, členovia
– Bc. Ján Kubička a František Klik  

• mandátovú komisiu na volebné
obdobie 2010 – 2014 v zložení:
predseda – JUDr. Janette Popovi-
čová, členovia – Marta Bodnárová
a Ladislav Kočiš

• zástupcu starostu Františka Jurča
s účinnosťou od 27. 12. 2010

• členov rady: Františka Jurča, Ľu-
bomíra Hake, Martu Bodnárovú,
JUDr. Janette Popovičovú

• predsedu komisie na ochranu ve-
rejného záujmu, Vincenta Nagya

• predsedu sociálnej komisie, Ľubo-
míra Hake

• predsedu komisie verejného po-
riadku a sťažností, Františka Jurča

• predsedu mediálnej komisie, Pav-
la Hake

• predsedu kultúrnej a športovej
komisie, Petra Kubičku

• predsedu finančnej komisie, Martu
Bodnárovú

• predsedu stavebnej komisie, La-
dislava Kočiša

• predsedu legislatívnej komisie,
JUDr. Janette Popovičovú

Určilo:
• štvorčlennú miestnu radu na vo-

lebné obdobie 2010 – 2014 
• plat starostu v súlade so zákonom

NR SR č. 253/1994 Z.z. o práv-

nom postavení a platových pome-
roch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov
v súlade s článkom 1, § 3 ods. 1
bod 4 s navýšením 30 % .

Zachráňme kaštieľ v Krásnej, nezisková organizácia sa
aj v roku 2011 uchádza o vašu priazeň a podporu prostred-
níctvom poukázania 2 % dane z príjmu. Aj v tomto roku majú
fyzické a právnické osoby možnosť poukázať 2 % dane z príj-
mu mimovládnym organizáciám a tak podporiť ich činnosť.
Zachráňme kaštieľ v Krásnej , n. o. sa dlhodobo venuje zá-
chrane krásňanskeho kaštieľa, našej národnej kultúrnej pa-
miatky. Ak nám chcete pomôcť pri získavaní finančných zdro-

jov potrebných na spolufinancovanie komplexnej obnovy
a rekonštrukcie nášho kaštieľa, dovoľujeme si vás osloviť, aby
ste pri svojom rozhodovaní zvážili poskytnutie 2 % vašej dane
z príjmov pre neziskovú organizáciu Zachráňme kaštieľ
v Krásnej. Údaje potrebné pre poskytnutie 2 %: Právna forma
– nezisková organizácia, obchodné meno – Zachráňme
kaštieľ v Krásnej, sídlo: Opátska 18, 040 18 Košice 18, 
IČO: 35 58 24 05, www.kosicekrasna.sk, Facebook:
Zachráňme kaštieľ v Krásnej, e-mail: kastielkrasna@gmail.com

Marek Kažimír

Hej, Slováci! Ešte naša slovenská reč žije,
dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije:
žije, žije duch slovenský, bude žiť na veky,
hrom a peklo! márne vaše proti nám sú vzteky!

I nechže sa aj nad nami hrozná búra znesie,
skala puká, dub sa láme a zem nech sa trasie:
My stojíme stále pevne, ako múry hradné – 
čierna zem pohltí toho, kto odstúpi, zradne!

Samo Tomášik

Jazyka dar zveril nám Boh, Boh náš hromovládny,
nesmie nám ho teda vyrvať na tom svete žiadny:
i nechže je koľko ľudí, toľko čertov v svete,
Boh je s nami, kto proti nám, toho parom zmetie.

Ak sa niekto ujme verejného úradu,  má sa považovať za verejné vlastníctvo.•
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Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia MZ MČ Košice – Krásna dňa 27. decembra 2010

Hej ,  Slováci !

Slávnostné okamihy: odstupujúci M. Kažimír so svojou asistentkou odovzdáva starostovský talár a insígnie novozvolenému starostovi Vladimírovi
Saxovi.                                                                                                                                                                                           Foto: J. Matisová a J. Bičkoš

Na miesta enormných zosuvov pôdy, na ulicu Prvého mája, kde sme
vyhlásili mimoriadnu situáciu, zavítal aj minister vnútra SR, Daniel
Lipšic, primátor mesta Košice Richard Raši a ďalší, ktorých spre-
vádzal náš starosta Vladimír Saxa.

„ZachráÀme ka‰tieº v Krásnej“



Prvého mája, kde sa opäť časť
svahu dala do pohybu. Pre záchra-
nu zdravia a majetku obyvateľov
dotknutej oblasti bolo potrebné
operatívne nasadiť techniku a vy-
konať záchranné práce. Bola vy-
konaná úprava svahu pomocou
bagra zvaného „pavúk“ a preby-
točná zemina odvezená na sklád-
ku. Ďalšou úlohou bolo dostať čo
najviac vody zo svahu. Preto sme
urobili šesť vodorovných odvod-
ňovacích vrtov v dĺžke približne
30 metrov. Toto riešenie je však
len dočasné. Celkové riešenie
stabilizácie svahu navrhnuté geo-
lógmi je v súčasnom období na
pripomienkovaní na Ministerstve
životného prostredia. Malo by byť
ukončené v priebehu nasledujú-
cich týždňov. Chcem poďakovať
všetkým obyvateľom tejto lokality,
ktorí aktívne pomáhali pri odstra-
ňovaní následkov zosuvu, čistení
komunikácie, uskladnení záchran-

nej techniky na svojich pozem-
koch  a trpezlivo znášali sťažené
životné podmienky. Vaša súdrž-
nosť a ochota pomôcť bola  veľmi
povzbudzujúca pre záchranné
zložky civilnej ochrany a pracov-
níkov vykonávajúcich záchranné
práce.  

V posledných týždňoch som
sa niekoľkokrát stretol s našimi
mladými, ktorí prejavili záujem
o vytvorenie záujmových spolo-
čenstiev duchovného, kultúrneho
aj športového smeru. Spolu sme
vytipovali priestory pre ich prácu.
Mali by to byť priestory bývalej
mäsiarne a potravín v dome slu-
žieb „Barón“. Tu by mali mládež-
níci priestor na svoje aktivity.
Touto cestou povzbudzujem všet-
kých, ktorí by mali záujem o ta-
kúto činnosť či už vedenie rôz-
nych aktivít alebo účasť na nich,
aby sa prihlásili. Jedným z dob-
rých nápadov je využiť tieto  aj v
dopoludňajšom čase pre mamič-

ky na materskej dovolenke, aby
sa mohli stretnúť, spoločne sa
pohrať s deťmi a vymeniť si vzá-
jomne materské skúsenosti. Keď-
že priestory sú v dezolátnom
stave a mestská časť nemá pro-
striedky na ich rekonštrukciu,
mládežníci sa podujali, že si ich
svojpomocne upravia, samozrej-
me aj za našej pomoci. Súčas-
ne prosím prípadných sponzo-
rov o pomoc pri rekonštrukcii
mládežníckych priestorov či fi-
nančne, materiálne prípadne
prácou. Prílohou tohto čísla je aj
dotazník spracovaný kolektívom
našich mládežníkov, ktorý vás
prosím vyplniť a doručiť podľa
inštrukcií. 

Dobrou správou pre našu
mestskú časť je informácia
o schválení investícií v rámci pro-
jektu Košice – Európske hlavné
mesto kultúry 2013, kde je za-
hrnutá aj rekonštrukcia nášho
„Krásňanskeho kaštieľa“ ktorá

bude podporená sumou 2 milóny
EUR. Je to obrovský úspech Ne-
ziskovej organizácie Zachráňme
kaštieľ v Krásnej a našej mestskej
časti. Dúfajme že to vyjde a že sľú-
bené peniaze dostaneme.

S vervou sme sa pustili do
riešenia najakútnejších problé-
mov a krok za krokom chceme
zdolávať bariéry, ktoré nám stoja
v ceste. Pochopiteľne hodláme 
to zvládnuť spoločne s vami, 
ruka v ruke s každým, komu leží
na srdci osud Krásnej. Buďme 
si teda oporou a usilujme sa 
o to, aby sme zanechali po sebe
čosi, na čo budú naši potomkovia
hrdí.  

Vstupujeme do obdobia Veľ-
kej noci, ktoré je naplnené  rados-
ťou zo zmŕtvychvstania Krista.
K veľkonočným sviatkom neod-
mysliteľne patrí radosť, ktorej pra-
meňom je Veľkonočné tajomstvo.
Podeľme sa teda s ňou, obdarme
sa úsmevom a potešme sa aj
z príchodu teplejších a slnečnej-
ších dní novej jari. 

V slávnostnej atmosfére sa
nieslo ustanovujúce zasadnutie
miestneho zastupiteľstva v Mest-
skej časti Košice – Krásna. Po
hymne Slovenskej republiky, no-
vozvolených poslancov a milých
hostí privítal a zasadnutie otvoril
odchádzajúci starosta, JUDr.
Marek Kažimír.

S výsledkami komunálnych
volieb v Krásnej prítomných obo-
známila predsedníčka miestnej
volebnej komisie, Mária Miľová,
ktoré s osvedčeniami pre poslan-
cov odovzdala novozvolenému sta-
rostovi Krásnej, Ing. Vladimírovi
Saxovi. Ten vzápätí zložil sľub, po
ňom aj poslanci miestneho zastu-
piteľstva, čo všetci potvrdili svojimi

podpismi. K prítomným sa potom
prihovoril starosta, ktorý sa poďa-
koval voličom za prejavenú dôveru
a vyjadril presvedčenie, že spolu
s poslancami vyvinie maximálne
úsilie pri zabezpečovaní úloh, ktoré
pred nami stoja. Pousiluje sa tiež,
pokračovať v začatom diele a vy-
užiť každý deň pre splnenie pred-
savzatí na všetkých úsekoch,
najmä v službe občanom a ich po-
trebám. 

Poslanci zvolili predsedov ko-
misií, zástupcu starostu i členov
miestnej rady. Program vyvrcholil
príhovormi hostí a neodmysliteľ-
nými gratuláciami novému vede-
niu. (Bližšie v uzneseniach na 
2. strane)                                      (bič)
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• •O b č i a n s t v o  s p o č í v a  v  s l u ž b e  v l a s t i .     V l á d n u ť  z n a m e n á  s l ú ž i ť .

Schválilo:
• Plán práce kontrolóra mestskej

časti na I. polrok 2011
• Návrh rokovacieho poriadku MZ

so zapracovanými pripomienkami
• Zásady odmeňovania poslancov

MZ so zapracovanými pripomien-
kami

• Návrh na vymedzenie právomocí
zástupcu starostu

• Rozdelenie ulíc prislúchajúcich
podľa zoznamu jednotlivým po-
slancom

• Žiadosť Terézie Kišidayovej o pre-
nájom miesta v urnovom háji miest-
neho cintorína pre spopolnené po-
zostatky Františka Kišidaya

• Časový plán rokovaní miestneho
zastupiteľstva a miestnej rady na 
I. polrok 2011

• Návrh dodatku k zmene územné-
ho plánu v lokalite Na Hore II podľa
predloženej prílohy

• Dodatok č. 1 k dohode o údržbe
komunikácií uzavretej dňa 1. feb-
ruára 2010 so spoločnosťou LF
Development Krásna Plus, so
zapracovanými pripomienkami

Vzalo na vedomie:
• Informáciu o vyhlásení mimoriad-

nej situácie na ulici 1. mája 

Zvolilo členov:
• Finančnej komisie, Kultúrnej

a športovej komisie, Legislatívnej
komisie, Mediálnej komisie, Po-
riadkovej komisie, Sociálnej komi-
sie, Stavebnej  komisie a Komisie
na ochranu verejného záujmu
Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice-Krásna

Vydalo:
• Súhlasné stanovisko na odpredaj

pozemkov v zmysle geometrické-

ho plánu č. 48/2010 zo dňa 
28. októbra. 2010

Požiadalo:
• Mesto Košice, aby pozemky

v zmysle geometrického plánu 
č. 48/2010 ponúklo na predaj
prednostne ich doterajším užíva-
teľom

• Stavebnú komisiu MZ o kontrolu
priestorov užívaných firmou CDB,
s. r. o., z dôvodu ukončenia zmluv-
ného vzťahu s mestskou časťou

• Stavebnú komisiu MZ o stano-
venie presne určenej sumy, z polo-
žiek navrhovaných v žiadosti ná-
jomcu o refundáciu nákladov,
investovaných do priestorov počas
prevádzkovania mäsiarne

Zamietlo:
Zvolanie verejného zhromaždenia
týkajúceho sa aktuálnej situácie MFK
Krásna

Uznesenia z I. zasadnutia MZ MČ Košice – Krásna dňa 10. februára 2011 Miestny úrad Mestskej čas-
ti Košice – Krásna, vás srdečne
pozýva na „Krásňansku kvapku
krvi“, ktorá sa uskutoční v stre-
du, 13. apríla 2011, v miest-
nom kultúrnom dome, v čase
od 7.30 do 11.00 hodiny. Bu-
de to v poradí ôsme stretnutie

tých, ktorí majú zmysel pre ges-
to humanity tým, že darujú krv
pre záchranu života ľudí. Uví-
tame nielen pravidelných dar-
cov, ale aj prvodarcov vzácnej,
ničím nenahraditeľnej tekutiny.
Po odbere vás pozývame do
reštaurácie Rubín na malé
občerstvenie. 

Mária Hakeová

„KrásÀanska
kvapka krvi“

PokraãovaÈ v zaãatom diele

Po akte inaugurácie – slávnostného uvedenia do úradu – zložení sľubu,
ktoré potvrdil podpisom, nový starosta predniesol svoj prvý prejav     (bj)

(Dokončenie z 1. strany)

Zdolajme bariéry,  buìme si  oporou



Mravy vytvárajú  osud každého č loveka.      Ľuďom nechýba s i la ,  a le  vôľa .• •
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Po odovzdaní insignií a starostovského talára, sľube a príhovore nového starostu Krásnej, nasledoval sľub novozvolených poslancov,
ktorý predniesla dlhoročná funkcionárka a staronová poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Mgr. Irena Feketeová. 

Všetci poslanci svoj sľub potvrdili podpisom. Na zábere jeden zo staronových poslancov, František Klik. Po slávnostnom akte
inaugurácie zasadnutie MZ pokračovalo pod vedením novozvoleného starostu, Ing. Vladimíra Saxu. 

Novozvolení poslanci Miestneho zastupiteľstva Košice – Krásna a milí hostia, počas tónov hymny Slovenskej republiky, ktorou sa
začal program ustanovujúceho zasadnutia v priestoroch vkusne upraveného foyeru nášho kultúrneho domu.

FotoreportáÏ z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteºstva
Mestskej ãasti Ko‰ice-Krásna dÀa 27. decembra 2010

Aké sú hlavné zámery nášho starostu?
Za dominantné považuje, aby v centre pozornosti bol občan a jeho potreby, nesklamať voličov a urobiť maximum pre
našu mestskú časť, najmä dokončiť rozpracované projekty, predovšetkým kanalizáciu a komunitný park v centre obce,
usilovať sa o záchranu nášho kaštieľa, všestranne podporovať činnosť ochotníkov Krasodivy, DFS Krásňanka, našich
seniorov, kultúrne a športové aktivity detí a krásňanskej mládeže.  Texty a foto: Ján Bičkoš

✽  ✽  ✽



Keď ma šéfredaktor požiadal
o článok, hneď som vedela,
o čom bude. Z mojich pred-
chádzajúcich príspevkov ste iste
postrehli, že rada poukazujem na
dobré veci, z ktorých sa veľmi
teším a tiež si želám, aby ich
v našej obci bolo stále viac. Dnes
budem opäť chváliť. Tentoraz
moje riadky sú o „miniobchodíku“
na Minskej ulici číslo 23 v Krásnej
s názvom TEXTIL-OBUV-MIX
„U DARKY“, ktorý ponúka svoje
služby už päť rokov. Sympatická,
útulná predajnička, ktorú si jej
majiteľka Darinka Nagyová-
-Salóciová, zriadila vo svojom
rodičovskom dome – u Kočiša.
Možno aj preto tu vládne taká
neformálna, skôr domácka, pria-
teľská atmosféra, pohoda, ocho-
ta, ústretovosť, empatia. Samo-
zrejme, že je to aj zásluhou
obsluhujúceho personálu, ktorý
tvoria vedúca predajne - majiteľka
a jej pravá ruka, príjemná, Ivetka
Pietraszeková, tiež Krásňanka.   

Zdalo by sa, že sa o tejto pre-
dajni hovorí málo, pravdou  je, že
bez nej by sme si to v Krásnej  ani
nevedeli predstaviť. Vždy je pri-
pravená na každú sezónu, či prí-
ležitosť, takže ju viac ako inokedy
vyhľadávame hlavne pred Via-
nocami, Veľkou nocou, odpus-
tom, či začiatkom školského ro-
ka. Pomerne v malom priestore
je široký sortiment cenovo prí-
stupného tovaru -  textilu a obuvi

pre dámy, pánov, deti, ale aj byto-
vý textil, kabely, dáždniky, tiež ve-
ľa drobnôstok - bižutéria, hračky,
módne doplnky... Možnosť nakú-
piť „doma“ pri prechádzke s ko-

čiarikom, oceňujú hlavne mladé
mamičky, pretože majiteľka sa
vždy postará, aby sa tu pre ich
bábätko dalo kúpiť všetko, čo
potrebujú. Zo skúseností s vlast-
nými deťmi rada poradí a keď je
požadovaný tovar náhodou vy-
predaný, bezodkladne ho osob-

ne obstará, takže o pár dní je už
stopercentne k dispozícii. Pre-
dajni sa tešia aj staršie žienky,
pretože si tu môžu kúpiť papučky,
ponožky, podkolienky, spodné

prádlo, zásteru, ale aj topánky
i čižmičky, aké sa hodia ku krás-
ňanskému kroju. Keďže klientela
je tu rôznorodá, aj požiadavky sú
špecifické. Viackrát som bola
svedkom toho, ako pani majiteľka
do veľkého čierneho zošita sta-
rostlivo eviduje každú požiadav-

ku, aby ju mohla realizovať. Citu-
jem jej vyjadrenie„Snažím sa, aby
bol každý maximálne spokojný“.
A my, zákazníci sme za to vďační.
Spomeniem len niekoľko dôvo-
dov, pre ktoré túto predajňu rada
navštevujem. V prvom rade sa mi
páči spôsob, akým  tu pristupujú
k zákazníkom. Tu vám nikto nič
nasilu nevnucuje, ale ochotne
ponúka, radí, odporúča, pri ne-
vhodnom výbere i priateľsky ne-
odporúča. Nedá mi nespomenúť
vzácnu trpezlivosť, s ktorou sa
toleruje, ako to už býva, že ne-
konečne dlho vyberáme, prebe-
ráme, rozhodujeme sa, vymie-
ňame. Pre tých, ktorí neradi
nakupujú a hlavne neradi skú-
šajú, sa tiež nájde porozumenie,
ale aj riešenie. Preto odtiaľ vždy
odchádzam spokojná nielen
s dobrým nákupom, ale aj s dob-
rým pocitom. Môj dojem umoc-
ňuje  skutočnosť, že pani  Darin-
ka, ako ju všetci volajú, pri našom
obligátnom poďakovaní nikdy ne-
zabudne povedať slovko „vďač-
ne“. Možno, že mnohí si to ne-
uvedomia, ale vyjadruje veľa. Je
to z duše vyvierajúci dôkaz toho,
že svoju prácu neberie ako bež-
nú rutinu, ale ako službu lásky.
Ako hovorí jedno africké príslovie:
„Je to srdce, ktoré rozdáva, ruky
už len dávajú“. 

Mária Miľová

V minulom čísle nášho Krás-
ňančana sme vás informovali
o udeľovaní „Ceny miestneho
zastupiteľstva“ Krásňanom, ktorí
prispeli k rozvoju našej mestskej
časti. Dnes hovoríme s Ing. Ru-
dolfom Ballaschom.

Na tvoju firmu HYDRO – EKO
– STAV som našiel na internete
veľa pozitívnych ohlasov. Pod-
nikáš v oblasti pobrežné stavby,

vodovody kanalizácie, zemné,
výkopové a stavebné práce. Tvo-
ja firma ma výrazný podiel aj na
pozitívnej premene Krásnej. Čo
je podľa Teba podstatné pre
udržiavanie vysokého štandardu
vašich stavieb a dodávok? 

Od začiatku fungovania fir-
my sme stavili na kvalitu a se-
riózne vzťahy. Po desiatkach
rokov vidíme, že tak to má byť.
Robili sme rôzne stavby, hrá-
dze a čerpacie stanice. Refe-

rencie z vykonaných stavieb
nám dnes umožňujú pokračo-
vať v spolupráci s dôležitými
obchodnými partnermi. Ak
môžeme vypomôžeme aj – za-
požičaním mechanizmov, prá-
cou, bezplatne v rámci dob-
rých vzťahov. 

Pri dohadovaní termínu náš-
ho stretnutia bolo vidieť, že si
v neustálom kolotoči obchod-

ných konaní, riadenia prác, rea-
govania na zmeny od zadáva-
teľov. Ako sa Ti darí relaxovať?
Čo Ti dáva energiu na ďalší týž-
deň plný aktivít?

Máš pravdu, žijem ozaj vo
vysokom tempe – ponuky, zá-
kazky, zameranie stavby, vy-
hodnocovanie. Ako relaxu-
jem? No, raz za dva týždne
idem s priateľmi na krásňan-
sky futbal, v zime lyžujem
a v lete záhrada a dovolenka,

kde dokážem vypnúť a zrela-
xovať. Teší ma každý úspech
členov mojej rodiny. Radosť mi
robia moji dvaja vnuci.

Už si vnukom kúpil nejaký
bager alebo Tatrovku?

Jasné, že kúpil – ale hrač-
kársky. Teraz má starší vnuk
trinásť, pamätám si, že keď
mal 6 – 7 rokov brával som ho
na stavby – nebolo ho možné

dostať z ozajstného bagra
KOMATSU dole. Všetky páčky
chcel vyskúšať.

Do tvojej činnosti patria aj
riečne stavby. V posledných ro-
koch sa aj Krásnej dotkli záplavy
a zosuvy, ktoré priniesli  škody.
Čo je podľa Teba podstatné do
budúcna urobiť, aby sa situácia
neopakovala?

Dôležitá je údržba brehov
riek. Svahy Torysy a Hornádu
rýchlo zarastajú kríkmi a stro-

mami. Stromiská, ktoré majú
takmer meter priemer môžu
spôsobovať problémy. Vidíme
v televízii, že všade vo svete
vyčíňa „historická“ voda. Ďalší
zdroj problému sú rozsiahle
spevnené alebo zaasfaltované
plochy neumožňujúce postup-
né vsiakovanie zrážok do pôdy. 
Na druhej strane ľudia stavajú
domy v nebezpečnej blízkosti
riek, dokonca chcú mať aj piv-
ničné priestory, ktoré sú pri po-
vodni prvé zaplavené spodnou
vodou.

Žiješ v Krásnej, vnímaš ju.
Čo sa Ti na Krásnej páči a čo by
sa mohlo zlepšiť?

„Páči sa mi hlavne tempo,
akým sa rozvíja, zveľaďovanie
jej prostredia, pokrok. Za ostat-
né roky bolo urobené veľmi
veľa. Do budúcna by bolo dob-
re dokončiť námestie pri kos-
tole a pokračovať v nastúpe-
nom trende. 
Poďakoval sa: Ing. R. Ch. Takáč
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V predajni „U Darky“, kde služby plnia túžby, si deň čo deň podávajú
kľučky mladé i staršie zákazníčky z Krásnej a okolitých obcí.

PredajÀa „Text i l ,  obuv,  mix  u  Darky“

Aby bol kaÏd˘ spokojn˘

Te‰í ho, ak˘m tempom Krásna napreduje

Z  g a l é r i e  n a j l e p ‰ í c h  K r á s À a n o v Interview s Ing. Rudolfom Ballaschom

Predstavujeme vám

Motto: „Je to srdce, ktoré rozdáva, ruky uÏ len dávajú…“



Stalo sa už tradíciou, že
v Krásnej vždy pred Vianocami
sa uskutočňuje podujatie s vý-
stižným pomenovaním „Sami
sebe“. Nebolo tomu inak ani na
sklonku minulého roku, pri
organizácii podujatia, o ktoré sa
postaral náš „Klub seniorov“
pod vedením manželov Márie
a Jozefa Hegedűšových.

V preplnenej sále kultúr-
neho domu program začal pies-
ňou „Ave Mária“ v podaní mojej
osoby za doprovodu skupiny
Vitalis. Po tejto začal kolotoč
recitácií, piesní a scénok našich
školákov, ale aj škôlkarov, pod
vedením Mgr. F. Feckovej. Star-

ších žiakov – ktorí nás uviedli do
vianočnej nálady a ukázali, ako
sa musia snažiť, aby všetky deti
dostali darčeky pod vianočný
stromček – úspešne pripravila
sestra Hermana.
K slovu sa po-
tom dostali čle-
novia cirkevného zboru pod
vedením L. Kočiša, ktorí nám
popri speve sakrálnych piesní
spestrili predpoludnie aj ume-
leckým slovom. Na scéne sa
opäť objavila skupina Vitalis
s piesňou „Biele Vianoce“

a hneď na to s ďalšou, ktorú
určite poznáte z filmu „Tri orieš-
ky pre Popolušku“ (s veľkým
úspechom ju zaspievala
autorka článku J. Sokolová –

Rybárová – pozn.
redakcie). Nasle-
dovali harmoni-

kári a saxofonisti pod vedením
V. Nagyovej, po nich nám svo-
jimi príbehmi vyčarili úsmev na
tvári aj členovia „Krasodivy“ pod
taktovkou D. Markušovej a fol-
klóristi zo susednej obce Vyšná
Hutka, nás pobavili vtipným

rozprávaním i spevom, ktoré
prevzali od svojich predkov. Ani
tentoraz nechýbala DFS „Krás-
ňanka“ – ako ináč – spevom,
ale aj koledami a vinšovačkami
k najkrajším sviatkom roka,
Vianociam. Definitívnou bodkou
za milým podujatím bola pieseň
piesní „Tichá noc, svätá noc“,
ktorú so zažatými sviečkami
zaspievali nielen účinkujúci, ale
aj účastníci neopakovateľného
a dojímavého stretnutia, ktoré
nám potešilo srdce a pohladilo
dušu.          

Jarmila Sokolová
Foto: (bič)

Obaja manželia prednedáv-
nom oslávili svoje 60-tiny. Po
svojom životnom jubileu dostali
Cenu miestneho zastupiteľstva,
ktorá je poďakovaním za ich
aktívnu organizačnú prácu v klu-
be seniorov.

Mária Hegedűšová vyšla
s myšlienkou vytvoriť nový kultúr-
no – spoločenský program s ná-
zvom ,Sami sebe. „Bolo to kon-
com roku 2008, kedy nám

v klube seniorov chýbali peniaž-
ky na program pre členov vo via-
nočnom období, aby sme sa
stretli, zabavili a aby nás to veľa
nestálo. Vtedy sme sa rozhodli
osloviť skupiny, ktoré pôsobia
v našej mestskej časti – Kraso-
diva, Krásňanka, cirkevný zbor aj
deti z našej ZŠ s MŠ, ktoré vy-
stúpili so svojou tvorbou. Bol to
prvý ročník, ktorý mal dobrý

ohlas a tak sme v tom pokra-
čovali.“ Jozef Hegedűš pôsobil
v miestnej samospráve tri voleb-
né obdobia ako poslanec MZ 
a zároveň ako predseda sociál-
nej komisie. Pred dvoma rokmi
obaja odišli do invalidného dô-
chodku. Aké to bolo pre nás,
keď sme začali novú etapu svoj-
ho života? ,,Ako aktívny mara-
tónsky bežec, som si musel dlho
zvykať na to, že už nebudem tak

často behať. To ma bavilo už
v mladosti, ale až po vojenčine
som začal behávať dlhšie vzdia-
lenosti. Keď som zbadal priateľa
bežať maratón, povedal som si,
ak to zvládol on, zvládnem to aj
ja. Počas svojich aktívnych rokov
som sa zúčastnil na 24 mara-
tónoch, z toho na desiatich ko-
šických, kde som reprezentoval
Krásnu a mesto Košice. Zúčast-

nil som sa na štyroch maj-
strovstvách Slovenska a dvoch
majstrovstvách Československa.
Môj najlepší osobný výkon je
2:34 hodín. Po tejto činnosti
prišla zmena, začal som sa veno-
vať klubu invalidov, ako predse-
da a manželku zvolili za hos-
podárku. Okrem rodinných
záležitostí a výchovy našich šty-
roch detí sme, často riešili veci
týkajúce sa podujatí členov

klubu. Z podnetu vtedajšieho
starostu v roku 2003 vznikol
Klub dôchodcov, ktorého som
sa stal predsedom. Neskôr sa
tento premenoval na klub senio-
rov.“ O aktívnej činnosti oboch
manželov svedčí aj to, že v sú-
časnosti sa jeho počet rozrástol
na úctyhodných 117 členov. 

Za informácie poďakoval:
Palo Hake
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S m ú t o k  j e  d a r  n e b a ,  p e s i m i z m u s  j e  c h o r o b a  d u c h a .•

Tak to sú oni, Jozef a Mária Hegedüšovi, ktorí každoročne organizujú milé a neopakovateľné podujatie „Sami sebe“. Vpravo na tradičnom predvianočnom
podujatí účastníkov uchvátili rôzne scénky, spev, tanec aj hovorené slovo. Svojím vtipným vystúpením nadchli aj členovia FS „Hutčianka“ z Vyšnej Hutky.

Ocenenie v správnych rukách

ZáÏitok
z natáãania
„KrásÀanky“

„Sami sebe“

Podmanili si na‰e srdcia

Z galérie najlep‰ích âo o sebe povedali manÏelia Hegedü‰ovi?

Bolo to pri natáčaní svadby. Tri
roky fungovania súboru. Túto svadbu
máme natočenú na kazete. Začínali
sme ráno o ôsmej, všetci v krojoch
a s plnými žalúdkami. Počas nakrú-
cania nebolo času myslieť na jedlo,
každý sa sústredil na svoju prácu.
Niektoré zábery sme robili viackrát a
pri jednom zo scén „Odchod neves-
ty z domu“ sa to stalo. Jedna časť
ľudí bola v dome druhá čakala von-
ku. Počujeme ako z domu sa niekto
ozval: „Nescece jabluka, bo mi už
jeme, na oči nevidzime.“ Medzitým
sa ozval kameraman: „Ideme.“ A bo-
lo po jablkách. V ďalšej časti svadby
„Na svadzebnim dvore“, bola podá-
vaná polievka a spievala sa pri tom
pesnička „Polevka, polevka jaka
dobra bula ...“ a keď urobil kame-
raman záber do taniera každý tanier
prázdny a jeden zo svadobčanov si
zabudol aj klobúk sňať z hlavy. Vtedy
sme si to neuvedomovali, ale keď
sme si to pozreli, bolo nám do smie-
chu. Je veľa takýchto zážitkov z na-
šich stretnutí, len škoda, že si ich ne-
zapíšeme hne       Irena Feketeová



Suché dni
Počuješ slová ako „suché dni“,
keď voľakto rozprával o dávnych
obyčajoch, tvrdil, že sa ľudia už
od „septuaginty“ (tri týždne pred
prvou pôstnou nedeľou) prísne
postili, a to nielen od mäsa, ale
i od mlieka a jedli, tuším, len raz
denne. Načo? Prečo?

Ak to nedokážeš pochopiť,
máš dnes dvierka: dišpenz od
pôstu. Ba nie dvierka – celú brá-
nu. Len nehovor, že pôsty sú ne-
ľudské, že prv boli pochopiteľné,
keď boli ľudia silní a zdraví, ne-
oslabení civilizáciou, nenahlodaní
vojnou. Nehovor tak, lebo to nie
je pravda. Nepoznám prípad, že
by niektorý z veľkých pustovníkov
bol umrel od hladu, skôr naopak:
noviny znova a znova prinášajú
správy, že niekto zomrel, lebo

príliš radikálne začal s odtuč-
ňovacou diétou, a to len z koz-
metických dôvodov. No pôst,
sebamŕtvenie, rehoľné sľuby, ná-
boženská askéza, sú pre sú-
časného človeka ťažko pocho-
piteľné, lebo sú upriamené na
cieľ, ktorý mu je príliš vzdialený –
na Božiu lásku.

Ide‰ správne?
Každý z nás je ako dieťa,

ktoré ide cez mesto. Mnoho
ulíc, plno výkladov. V jednom
rádiá, v druhom hračky, v ďal-
šom cukríky. Pri chodníku stojí
auto. Nejaký nový model. Na
plote farebný plagát. Vieš
vlastne kvôli čomu si sa vybral
a kam ideš? Možno sa zaují-
mať aj o šport aj o autá, ale či
si spred očí nestratil cieľ?

Každý z nás je ako turista.
V diaľke zasnežený končiar,
kdesi žblnká potok, na svahu
v lese poľana. – Len či si ne-
stratil smer? Ideš správne?

Zlo je v tebe
Zlo, ktoré páchaš, nie je ná-

hoda, ktorá vznikla z nevedo-
mosti, zo zhluku okolností,
z omylu, náhoda, za ktorú mô-
žeš prosiť o prepáčenie, a sľú-
biš, že sa to už viac nestane. Zlo
je v tebe. Je s tebou zrastené.
Znetvoruje city, mätie úsudok,
deformuje predstavy o minu-
losti, kriví rozhodnutia.

Okolo teba je svet preludov.
Svet lacných efektov, rýchlych
úspechov, ľahkých príjemností.
Nemusíš sa pre ne namáhať, sú
tu, stačí vystrieť ruku: oklamať,
dobiedzať, zľahčiť si povinnosť,
privlastniť si cudziu vec, prácu,
slávu... Len ty to nenazývaš
zlom, pretože je v tebe veľká
túžba po šťastí. Zlo zbadáš, keď
už bude neskoro, a nenájdeš
možnosť vrátiť sa: uvidíš ho
v jeho dôsledkoch, keď zničíš
seba, keď zničíš druhého
človeka.

Dokonal˘?
Ak sa nestretneš s kritikou, to

ešte neznamená, že si dokonalý
a neomylný. Môže to byť len zna-
kom, že ľudia sa neopovážia na
niečo ťa upozorniť, lebo už vedia,
že ty aj tak nič neprijmeš. Zistili
už, že sa považuješ za
dokonalého a neomylného. 

Ak ťa nik nenapomína, to je
znak, že je už s tebou veľmi zle.

V mesiaci apríl, máj 
a jún 2011 oslávia
okrúhle výročie:

70 rokov – František
Bodnár, Dušan Vojčík,
Gejza Horváth, Ján Sel-
vek, Alžbeta Hajduová
80 rokov – Gregor Šim-
ko, Anna Behunová, Ján
Boda, Pavol Vasil, Terézia
Hajdučeková
90 rokov – Alžbeta Hrab-
kovská

Jubilantom želáme 

veľa zdravia, šťastia 

a pohody v rodine. 

Mária Študencová

Naši jubilanti

7

• V ä č š i n a  ľ u d í  c h c e  s l ú ž i ť  B o h u  –  a l e  i b a  a k o  p o r a d c o v i a .

Ježiš pred Pilátom. Ten chcel urobiť ľudu po vôli, prepustil Barabáša,
Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.

K 28. februáru 2011 žije
v našej mestskej časti 4 121
obyvateľov, z toho 2 048
mužov a 2 073 žien. Detí do
14 rokov je 849, od 15 do 59
rokov 2 583 a starších ako
59 rokov je 689 občanov.
V mesiaci december sa na-
rodilo päť detí a zomreli traja
občania, v januári 2011 sa
narodilo päť detí a zomreli
šiesti občania, vo februári
2011 sa narodili tri deti a zo-
mrelo päť občanov. 

Košice – mestská časť Krás-
na leží 191 m nad morom.
Najstaršia písomná zmien-
ka je z roku 1143, kedy bolo
vysvätené krásňanské opát-
stvo – benediktínsky kláštor
s patrocíniom P. Márie. 
Už v čase jeho rozvoja tu
vznikli dve samostatné de-
diny Krásna a Opátska,
v stredoveku známe vino-
hradníctvom. Krásna nad
Hornádom vznikla spo-
jením už spomínaných obcí
v roku 1945. Súčasťou mes-
ta Košice sa stala v roku
1976. Heraldická komisia
v roku 1997 potvrdila Krás-
nej erb a zástavu.

Z histórie obce

Koľko nás je?Motto: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť 
vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12)

Ú v a h y  a  r o z j í m a n i a  n a  v e º k o p o s t n ˘  ã a s

Chceš zažiť piatkový večer tak trochu inak? Neváhaj, príď a zaži naše

spoločenstvo. Možno sa pýtaš, čo je spoločenstvo Nádej?

Vzniklo z iniciatívy kresťanskej mládeže a stretávame sa takmer jeden

rok. Našou túžbou je pozdvihnúť duchovnú úroveň, prinášať svetlo

a radosť do života mladých ľudí v Krásnej.

Spoznáš v ňom nových ľudí, kamarátov, zabavíš sa, zažiješ rozhovory

na rôzne témy týkajúce sa viery, spoznáš pravý zmysel svojho života

či nášho nebeského Otca.

Zistíš, že aj modlitba dokáže byť  zábavná. Ak máš viac ako 16 rokov

a chuť zmeniť svoj život k lepšiemu, si medzi nami vítaný  Tešíme

sa na teba každý piatok o 16. hodine pred kultúrnym domom

v Krásnej na Opátskej 18. Na tvoje otázky veľmi radi odpovieme na:

spolocenstvo.nadej@gmail.com

alebo na Facebooku na Spoločenstvo nádej



Už sme vás informovali, že
neďaleko našej železničnej
stanice od novembra m. r.
krásňanska firma „PEVA“ 
s. r. o., v spolupráci s českou
firmou „MERKO CZ“ a. s., za-
čala s výstavbou a montážou
technológie plne automatizo-
vanej betonárne typu HBS 1 T.

Ako nám povedal konateľ
firmy Peter Varga, jej montáž
úspešne ukončili a po rôznych
skúškach od 1. marca 2011 dali
do plnej prevádzky. Pri našej
návšteve, v sprievode vedúceho

novej betonárne sme sa dozve-
deli, že kapacita tohto zariade-
nia je schopná vyprodukovať 
až päťdesiat kubíkov betónovej
zmesi za hodinu. Dokáže vy-
rábať všetky druhy betónu – pre

zimné obdobie nevynímajúc – 
aj tie, odolávajúce mrazom.
Miešanie zmesi je podľa recep-
túry, ktorú stanovuje norma STN 
206 – 1, o čo sa stará trojčlenná
obsluha pracovníkov – dispečer,
strojník betonárne a strojník
nakladača. 

Nová betonáreň v Krásnej
je ďalšou službou pre sta-
vebníkov nielen v Krásnej, ale
aj v jej okolí. Ukazuje sa, že
o odberateľov tohto nevyhnut-
ného artiklu, bez ktorého sa
nezaobíde žiadna stavba,
nebude núdza. Veď jar už
otvorila svoje brány doko-
rán a výstavba rodinných
domov na rôznych lokalitách
je v plnom tempe. Napokon,
koordinácia činnosti, spoje-
ná s výrobou betónovej zme-
si a jej odbytom, prípadne
doplnenia vozového parku
špeciálnymi vozidlami, je
v dobrých rukách pracovníkov
obchodného oddelenia a ve-
denia firmy. J. Bičkoš

Fašiangy, čas všakovakých
zábav, bálov, veselosti. Trvajú
od Troch kráľov, až do Popol-
covej stredy. Slovo „bál“ odvo-
dené od latinského „ballare“,
znamená tancovať, a tak sa
tancovalo a plesalo aj v Krásnej,
v polovici prvého mesiaca roka
na štvrtom reprezentačnom ple-
se, ktorý si tentoraz pod patro-
nát vzal tím reštaurácie Rubín,
pod taktovkou Ondreja Jedi-
náka staršieho.

Dejiskom plesu bola sála
kultúrneho domu, kde sa zišlo
bezmála dvesto tancachtivých

Krásňanov, ale aj hostí z oko-
litých obcí a krajskej metropoly.
Interiér sa opäť zaskvel v plnej
paráde počnúc bielo odetými
stolmi a stoličkami, zažatými
sviecami a bielymi ružami, nad
hlavami sediacich a tancujú-
cich, množstvom pestrofareb-
ných balónikov. To všetko vytvo-
rilo neopakovateľnú atmosféru
pre tých, ktorí tu zavítali stráviť
príjemný večer. Po úvodných
slovách juniora Ondreja Jedi-
náka, ktorý ples otvoril, ako
vždy, úvodným tancom bol zná-
my valčík Johanna Straussa.

Parket potom naplno „ožil“ tan-
cujúcimi mladými i staršími pár-
mi. Dámy, ale aj páni dbali na

etiketu, ktorá je na každom ple-
se neúprosná. Dámy mali v pre-
važnej miere večernú toaletu,
ich partneri tmavé obleky s mo-
týlikom, či vhodnou viazankou.

Okrem jedál, kvalitného vína
a ďalších pochutín, ples oboha-
tila dvojica semifinalistov MS 
a ME v spoločenských tancoch, 
L. Podrucká a M. Hudák, „kú-
zelný“ barman Marek so svojou
show, samozrejme diskjockey
Alex pestrým výberom muziky.
Neoddeliteľnou súčasťou ve-
čera bola tombola s hodnot-
nými vecnými cenami, o ktorú
sa výhercom postarali usporia-
datelia a štedrí sponzori.

(bič)
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K d e  ť a  r a d i  v i d i a ,  t a m  c h o ď  z r i e d k a ,  a  k d e  n e r a d i ,  t a m  n i k d y .•

KrásÀania opäÈ plesali

M o d e r n á  b e t o n á r e À  v  K r á s n e j  n a  p l n é  o b r á t k y

Ples či bál, to nie je iba tanec, dobré jedlo a pitie, ale tiež miesto a čas na „stretká“ so známymi, priateľmi, spolupracovníkmi, na „voľné“ hovory
bez zábran, žarty, klebety, či iné uvoľnenie mysle, všetko čo zaháňa stres a každodenné starosti. Na obrázku hore, dobrej muzike neodolal ani
zástupca nášho starostu František Jurčo. Foto: autor

Takto vyzeralo v novej výrobni betónovej zmesi po jej spustení do prevádzky 1. marca 2011                   Foto: (bič)

ëal‰ia sluÏba stavebníkom



Na našom miestnom úrade
nájdete tri samostatné referáty,
spolu so sekretariátom starostu
a kanceláriou prvého kontaktu,
ktorá vaše kroky povedie správ-
nym smerom. Postupne vám
predstavíme každé z týchto pra-
covísk.

Na referáte daní a poplatkov
vybavíte „z každého rožka troš-
ka“.  Na základe mojej pracovnej
náplne riešim vaše podnety pod-
ľa zákona o sťažnostiach, nedo-
rozumenia susedov, či priestupky
na rôznych úsekoch samosprávy.

Ak ide o založenie čiernej sklád-
ky odpadu, alebo iné podozrenie
zo spáchania priestupku, vždy sa
snažíme danú vec vyriešiť v zmys-
le spravodlivosti. Vediem agendu
cintorína, s ňou spojených poplat-
kov, nájomných zmlúv, či potvr-
dení. Nie je ľahké stretávať sa
s pozostalými, ktorí vo väčšine
prípadov strácajú „zmysel života“.
Získate tu tiež informácie, o ktoré
si požiadate v zmysle zákona
o slobodnom prístupe k informá-
ciám. Pripravujem podklady pre
uzatváranie nájomných zmlúv
k nebytovým priestorom a násled-
ne vyzývam neplatičov k splneniu

svojich záväzkov. Okrem iného
mám na starosti realizáciu kul-
túrno-spoločenských udalostí, pri
ktorých sa s ostanými kolegami
a príslušnou komisiou MZ dopĺ-
ňame, zverejňovanie zmlúv,
objednávok a faktúr a v najbliž-
šom období aj spravovanie našej
– v dohľadnom čase vynovenej –
webovej stránky.    

Prácou, ktorá patrí medzi „se-
zónne“, je správa registratúry,
archívnictvo a vyraďovanie doku-
mentov, tiež sledovanie platnej
legislatívy. K tejto práci patrí aj pri-

jímanie príspevkov pre náš Kras-
ňančan od dopisovateľov, ktoré
mi po ich korektúre a otitulkovaní
vracia jeho šéfredaktor spolu
s ďalšími na prepísanie do elek-
tronickej podoby. Tie v čase uzá-
vierky – spolu s fotografiami –
spoločne finalizujeme, aby ne-
vznikli problémy pri ich „výrobe“
v tlačiarni. Zriedkavo je to ove-
rovanie podpisov, či listín, počas
zastupovania v neprítomnosti
pracovníčky kancelárie prvého
kontaktu. Verte nám, že na na-
šom miestnom úrade v žiadnom
prípade nezaháľame.

Jarmila Matisová

V decembri 2010 bola sko-
laudovaná tlaková kanalizácia na
uliciach  Keldišova, Ukrajinská,
Sv. Gorazda, Za mostom, Goet-
heho, Pri sídlisku, Nová a gra-
vitačná kanalizácia na uliciach
Čechovova a Nová. 

Ministerstvo životného pro-
stredia odsúhlasilo ešte v januári
2011 päť tlakových prípojok, kto-
ré sa budú realizovať v týchto jar-
ných mesiacoch. Jedna prípojka
je na ulici Nová a štyri prípojky
budú na Keldišovej a Ukrajinskej.
Tieto prípojky sú ako náhrada za
tlakové kanalizácie, ktoré sa riešili
formou garavitačnej kanalizácie
na Čechovovovej a Novej za sú-
hlasu VVS v Košiciach.

Každý, kto sa chce zapojiť
a užívať tlakovú kanalizáciu, musí
na vodárenskú spoločnosť - zá-
kaznícke centrum odniesť pod-
klady (list vlastníctva a mapky so
zakreslením kanalizácie). Pod-
klady vám na požiadanie vystaví
náš úrad. V mesiacoch marec,
apríl 2011 sa dokončia povrcho-
vé úpravy po výkopových prá-
cach. V prestupoch, kde bol bet-
ón a asfalt – dodávateľ Eiffage
Construction SR Bratislava v sub-
dodávke Spojstavu, úseky dá do
pôvodného stavu. Predpoklad
ukončenia celej výstavby bude
máj 2011.

Ing. Zdenko Vaska

Od 3. 3 do 10. 3. 2011 – Žiacka 2 a Golianova pred lávkou
Od 31. 3. do 7. 4. 2011 – Smutná 19 a K majeru 17
Od 5. 5 do 12. 5. 2011 – Edisonova pri Hornáde a Kladenská 31
Od 2. 6 do 9. 6. 2011 – Opátska č. 17 a Pri Hornáde 1 – brod 

k Hornádu
Od 30. 6 do 7. 7. 2011 – Štrková č. 5 a Prašná 6
Od 28. 7. do 4. 8. 2011 – Lackova 26 a Pri sídlisku 12
Od 25. 8. do 1. 9. 2011 – Kladenská 52 a Beniakova 19
Od 22. 9 do 29. 9. 2011 – Bezručova 25 a Štrková 5
Od 20. 10. do 27. 10. 2011– Žiacka 2 a ul. 1. mája 41
Od 17. 11. do 24. 11. 2011 – Golianova pred lávkou a IBV pri Mlyne 

Urbárska a Pollova v juhozápadnej časti

Mobilný zber papiera a mobilný zber nebezpečných
odpadov  a elektroodpadov sa v mestskej časti neorganizuje.
Zberné dvory pre obyvateľov sú: Pri bitúnku 11, Košice, Popradská
ul. pri ul. trieda KVP a Jesenského 4, Košice. 
Otvárací čas pre zberné dvory: leto 1. 4. – 30. 9. Po – So 
7.00 – 18.00 hod. Zimná prevádzka 1. 10. – 31. 3. Po – Pia
9.00 – 17.00 hod. Sobota 8.00 – 15.00 hod.

Pripravil: Ing. Zdenko Vaska
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Tí ,  čo  neurobi l i  v  ž ivote  n ič ,  n ie  sú  spôsobi l í  súdiť  tých,  čo  urobi l i  málo.•

Tlaková kanalizácia v cieli

Celoroãné upratovanie
veºkokapacitn˘mi kontajnermi
v mestskej ãasti v roku 2011

– vÏdy vo ‰tvrtok –

Predstavujeme vám pracoviská miestneho úradu

K miestam, kde často smerujú naše kroky, nesporne patrí Farský úrad, nemenej susedná Materská škola pre naše ratolesti v centre Krásnej,
presnejšie na Žiackej ulici.                                       Foto: (bič)

Počas jednej z elektronických aukcií, ktoré v ostatnom čase realizovala
mestská časť, aktuálny stav sledujú starosta Vladimír Saxa, zástupca
starostu František Jurčo a Zdenko Vaska.                               Foto: (mat)

Kde si ão vybavíte



Pred časom sme dostali list,
ktorý nás mimoriadne potešil.
Napísal nám ho – dnes už eme-
ritný - prodekan Gréckokatolíckej
bohosloveckej fakulty UPJŠ
v Prešove, Mons. Mgr. Jozef
Tóth, dlhoročný čitateľ nášho
Krasňančana. Podeľte sa spo-
ločne s nami o uznanie a ocene-
nie našej tvorivej práce:

S potešením si Vás dovoľu-
jem osloviť, vážený pán starosta,
našej krásnej ozdoby mesta
Košice a Vašu redaktorskú radu
časopisu Krasňančan.

Už dlhšie čítavam, ale nielen
čítavam, ale aj vnímam, percipu-
jem obsah, úpravu, zameranie
a celú kompozíciu Vášho časo-
pisu Krasňančan. A pretože som
desaťročia pracoval ako jazykový
korektor a nie je mi cudzia ani
literárna tvorba, ma priam núti vy-
sloviť sa o tomto Vašom časopi-
se. Má vynikajúcu grafickú úpra-

vu, farebne a druhom písma
odlišené témy príspevkov, až pre-
pychový papier, fotografickú
aktuálnosť a profesionalitu, a čo
je najdôležitejšie – príspevky sú
symbiózou, harmóniou časov,
teda súčasnosti, ale aj minulosti.
Zachycujú slovom, obrazom i de-
jinami obce Krásna, jej zvyky,

profily, ľudí, sociálne, nábožen-
ské, národné pomery. Prezentu-
jú sa tam ľudia, ktorí osobne pre-
žili rozporné epochy dvadsiateho
storočia! Popri znamenitých pra-
covníkoch tohto časopisu, zvlášť
vyniká Váš šéfredaktor, pán Ján
Bičkoš, ľudská a talentovaná
osobnosť. Jeho príspevky téma-
ticky, ale tiež jazykovo, ba aj poe-
ticky ladené, vibrujú s udalosťami
dneška, ale aj minulosti a sú
zrkadlom múdrosti života, je živou

fotografiou celej Krásnej. Spĺňa
kritériá aj pre náročnejšie časo-
pisy, či publikácie. Jeho rozma-
nitosť – články, fotografie, či ese-
jisticky ladené texty sú okrasou
Vášho časopisu. Tým vôbec ne-
podceňujem ani vedenie ča-
sopisu. Naopak. Vysoko si vážim
Vás, ako hlavu mestskej časti a

Vašu nádhernú aktivitu, ktorá 
je brilantne vyjadrená interne
i externe vo Vašom časopise!
Teším sa aj preto, lebo takmer
každú nedeľu mám povinnú
prechádzku, či promenádu Krás-
nou, kde žijú moji vzdialenej-
ší príbuzní. Teším sa tiež na
rekonštrukciu vášho kaštieľa! 
So srdečným pozdravom a žiče-
ním: Nech je Krásna ešte krás-
nejšia!

Mons. Jozef Tóth
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Štyri veci Majster neznášal: predpojatosť, panovačnosť, tvrdohlavosť a sebeckosť.

Z „Malého lexikonu Biblie“

Uznanie vÏdy pote‰í,

a l e  a j  z a v ä z u j e

Napísali ste nám

Predčasom som sa čírou
náhodou stretla s mojou býva-
lou susedou a kamarátkou
z mladosti, Gitkou, ktorá sa vy-
dala do Beniakoviec. Keďže
sme obe mali svoj program, po-
budli sme spolu iba niekoľko
minút, no boli to vzácne a uži-
točné minúty. Naše stretnutie
sprevádzali obyčajné, milé  slo-
vá, no dodnes hrejú pri srdci.
Bolo z nich totiž cítiť úprimnú,
nefalšovanú radosť z toho, že sa
opäť po dlhšom čase vidíme, že
nie sme si ľahostajné, že sme sa
mohli podeliť o radosť z našich
detí (a samozrejme, že ešte
obstojne vyzeráme !?). A čo nás
ešte na diaľku spája? No predsa

náš Krasňančan, na ktorý sa
Gitka tak ako ja, vždy veľmi teší
a do bodky prečíta, pretože je
o ľuďoch z jej rodiska, ku kto-
rému ju viaže silné citové puto.
Ako sa mi zdôverila, pri  niekto-
rých článkoch si nielen zaspo-
mína, ale aj poplače. 

I keď sú naše vzťahy  len na
úrovni pozdravení a náhodných
stretnutí, mám Gitku stále v srdci
a viem, že na jej dvere môžem
kedykoľvek zaklopať... Priatelia
sú totiž ako hviezdy. Nie vždy ich
vidíme, ale vieme, že existujú.
Gitka, vďaka, že si a vrelý  po-
zdrav z Krásnej do Beniakoviec.

Mária Miľová

Začiatkom februára tohto
roku Etnografické múzeum
Humno zorganizovalo fašiango-
vú zábavu, kde do tanca a dob-
rú zábavu sa postarala ľudová
hudba Železiar, čo sme mohli
vidieť aj v relácii Kapura. 

„Špivanečky mojo“ bol ná-
zov stretnutia, ktoré sa uskutoč-

nilo v Slanci, dňa 26. februára
2011. Zišlo sa tu šestnásť fol-
klórnych skupín z okolitých obcí
a tiež FS Čarnica so svojou ľu-
dovou hudbou. Nechýbali tu ani
tradičné jedlá fašiangového
obdobia, ako sú fánky, šišky
(krepľe), ba ani slaninka s klo-

básou, či „kočonina (huspe-
nina). 

Vyvrcholením fašiangov,
okrem zábav, býva aj pochová-
vanie basy a iných hudobných
nástrojov. Aj náš súbor Krásňan-
ka sa rozhodol ukončiť tento
čas uložením harmoniky na
odpočinok. Napiekli sme šišky

a stretli sme sa všetci na našom
miestnom úrade. Vykonali sme
obrad pochovávania harmoniky
so všetkým, ako sa patrí. Členo-
via nášho súboru si počas veľ-
kého pôstu síce oddýchnu, ale
bude to iba nakrátko.

Irena Feketeová

Veľpieseň (Pieseň piesní, „Najkrajšia pieseň“) – staro-
zmluvný kanonický spis, ktorý v dramatickej forme rozpráva o vzá-
jomnej náklonnosti, láske, túžbe, stretnutí a naplnení lásky mla-
dého mileneckého páru. Vystupuje v ňom ženích (Šalamún),
nevesta (Sulamit), ženíchovi priatelia, nevestine priateľky, oby-
vatelia mesta a noční strážcovia.

Zákon lásky – spomedzi všetkých prikázaní kladie Ježiš
na prvé miesto lásku. Je podľa neho zhrnutím celého Mojžišovho
zákona. V Evanjeliu podľa Marka Ježiš uvádza ako prvoradý
a najdôležitejší príkaz bezvýhradnú, aktívnu lásku k Bohu, ktorú
dopĺňa požiadavka lásky k blížnemu. Podľa slov evanjelia „nad
tieto niet iného, väčšieho prikázania“.

Pripravil: (bj)

✽  ✽  ✽

Priatelia sú ako hviezdy…

„·pivaneãky mojo…“

Prvou povinnosťou človeka je
mať rád seba samého. Len tí, ktorí
majú radi seba, môžu mať radi
druhých: môžu im skromne niečo
priniesť. To málo, čím sú si istí. Kaž-
dý človek je osobu stvorenia. Aby
sme si zostali blízki, musíme si
každý ponechať svoju os a neza-
sahovať násilím do osí iných . Tre-
ba tiež milovať ostatných ľudí,
takých akí sú – nechcieť ich naprá-
vať, alebo ich mať niekde inde. Ich
os je dobrá. Dobrá pre nich. Môžu
dosiahnuť pokrok a je to žiaduce,
ale len ak pôjdu podľa svojej osi
a nie podľa nejakej inej. 

(André Ferriére)

Rozvíjať ducha znamená for-
movať charakter a umožniť člo-
veku dopracovať sa k poznaniu
Boha a k sebapoznaniu. Bol som
presvedčený, že toto je podstatná
zložka výchovy mládeže a že všet-
ka výchova bez pestovania ducha
je márna a môže byť dokonca
škodlivá.                  (M. K. Gándhí)

Vybrali sme pre vás

Fa‰engy, fa‰engy, fa‰engovo ãasy…

✾ ✾ ✾

Tento je určený vám, Krásňania.

„Radosť a láska nech je vždy s vami a medzi vami.“



11

• Nikto nemiluje toho druhého naozaj,  ak nepociťuje voči  nemu určitú úctu.

Naše družstevníčky, aj členky Jednoty SD, sa vždy tešili zájazdom, ktoré im po dobre vykonanej práci organizovali ich predstavení
a my sme boli pri tom, tentoraz na Štrbskom plese. Na ďalšom zábere dve priateľky z ulice zvanej Banovar (teraz Mozartova) – Margita
Töröková (Farkašová) a Mária Bérešová, na dvore u „Fajgecových“ asi pred päťdesiatimi rokmi.

Spevácky krúžok pri Základnej škole v Krásnej nad Hornádom pod vedením učiteľky Marty Dulovičovej
v roku 1962. V typickom krásňanskom kroji vám predstavujeme tridsiatničku Máriu Petrušovú-
Bodovú. Na ďalšom zábere portréty niekdajších funkcionárov a poslancov v Krásnej nad Hornádom.

V januári t. r. uplynulo 28 rokov od smrti nášho rodáka, vdp. Jána Kertésa. Primičnú sv. omšu mal v Krásnej v roku 1943, v roku 1968
slúžil sv. omšu, na ktorej slávil 25 ročné kňazské jubileum a v roku 1983 zomrel. Pochovaný je na krásňanskom cintoríne. (Na zábere
v kruhu svojich rodákov.) Fotografia vpravo nám približuje prvé sväté prijímanie krásňanskych detí, so svojím duchovným otcom,
vdp. Vincentom Kováčom, ktorý v Krásnej pôsobil v rokoch 1953 – 1960.

NÁVRATY  DO DEDOVIZNEFotoreportáž Fotoreportáž 

I tentoraz ďakujeme za vaše fotografie, ktorými obohacujete našu obľúbenú fotoreportáž z dávnej
minulosti „Návraty do dedovizne“ (alebo aj „Návraty v čase“), kde si nachádzate svojich blízkych,
rodičov, babky, dedkov, osobnosti Krásnej, priateľov, známych. O tom, že sa vám to páči rovnako,
ako našim priaznivcom a sympatizantom, nás presviedča množstvo pozitívnych ohlasov. 

Texty napísal a na ďalšie snímky sa teší: šéfredaktor

✽  ✽  ✽



Zimná príprava nášho muž-
stva sa začala ešte na sklonku
minulého roku, keď po skončení
jesennej časti naše mužstvo
v predpríprave pokračovalo v tré-
ningovom procese dvakrát týž-
denne až do 15. 12. 2010. Sa-
motná zimná príprava sa začala
14. 1. 2011. Tréningový tábor si
naše mužstvo rozložilo v domá-
com prostredí pretože aj po mi-
nuloročnej skúsenosti okolité
terény a tiež podmienky na šta-
dióne, ktorý disponuje ihriskom
s umelou trávou, ale aj vzhľadom
k finančným možnostiam, vyho-
vujú náročnosti kondičnej prí-
pravy a aj pre cibrenie loptovej
techniky. Spočiatku príprava pre-
biehala podľa pripraveného sce-

nára a mužstvo odohralo aj nie-
koľko prípravných stretnutí.
Postupne však chuť a elán začali
upadať, keď vedenie MFK nedo-
kázalo získať finančné prostried-
ky na úhradu podĺžnosti voči
hráčom a trénerovi zo záverečnej
časti jesenných zápolení. Zhruba
od polovice februára tohto roku,
tréningová morálka sa začala

vytrácať. Hráči začali vynechávať
tréningy a činnosť pri mužstve
skončil aj tréner. Torzo mužstva

pokračovalo v príprave pod ve-
dením pána Csatlosa, ale ne-
priaznivá klíma mala za následok,
že bolo nutné odvolať niektoré
prípravné stretnutia, čo zname-
nalo vážny zásah do stanovenej
prípravy. Kríza sa aj naďalej pre-
hlbovala a neutešená situácia
vyvrcholila abdikáciou prezidenta
klubu ku dňu 10. 3. 2011. Ná-

slednou reakciou bolo na deň 
11. 3. 2011priaznivcami futbalu
MČ Košice-Krásna zvolané ve-

rejné zhromaždenie, na ktorom
bola prezentovaná súčasná kri-
tická situácia. V závere zhromaž-
denia po plodnej diskusii sa
uskutočnila voľba nového výboru
a následne po jeho zasadnutí

bolo verejné zhromaždenie obo-
známené s tým,  že prezidentom
klubu sa stal  František Jurčo, st.

Čo dodať na záver? Nuž iba
toľko, že takýto priebeh zimnej
prípravy si asi história futbalu
v Krásnej nepamätá a treba len
dúfať, že sa novému výboru po-
darí skonsolidovať všetky vzťahy
a hlavne pomery v mužstve tak,
aby sme v najvyššej regionálnej
súťaži hrali dôstojnú úlohu, vý-
sledkom čoho bude radosť na-
šich priaznivcov a vyvrcholí udrža-
ním sa v tejto náročnej súťaži.

Napokon vám predstavuje-
me aj nové vedenie Miestne-
ho futbalového klubu Košice-
Krásna. Prezidentom klubu sa
stal František Jurčo, st. a za čle-
nov výboru boli zvolení Stanislav
Bednár, Peter Kubička (za MČ),
Miroslav Medve (za PEVU), Jozef
Škrak, Vladimír Wantruba  a Emil
Zlacký. Revíznu komisiu tvoria
Ing. Mikuláš Marton a František
Klik, mladší.

Vladimír Wantruba

Miestny úrad v Košiciach –
Krásnej pozýva všetkých záu-
jemcov na nenáročné cvičenie
typu aerobic a bodystyling pod
vedením cvičiteľa Ing. Ivana
Fehéra, ktoré sa koná každú
stredu v našom kultúrnom do-
me v čase od 18,30 do 19,30
hodiny, vstupné 1,50 €€. Na cvi-
čenie si doneste karimatku, pre-
zuvky (tenisky , botasky....) vodu
na pitie a pohodlné oblečenie.   

Cvičenie je vhodné pre všet-
ky vekové aj váhové kategórie.
Neskáče sa a ak niekto nevlá-
dze, je normálne, že si oddých-
ne. Cieľom cvičenia je rozhýbať
a uvoľniť celé telo, posilniť svaly,
odreagovať sa od každoden-
ných starosti a stresu, samo-
zrejme  pozitívne sa naladiť.
Príďte a zabavte sa s nami.

Mária Hakeová

V súčasnom uponáhľanom
svete, keď jedna udalosť predháňa
druhú, niet vari človeka, ktorý ne-
okúsil, čo je to stres. Prežívame ho
každý deň v robote, na ulici, doma,
v škole, na každom kroku. Sami zis-
ťujeme, že ten sa zo života odstrá-
niť nedá. V podstate je to prirodzený
jav, pre náš organizmus (vraj) nor-
málny a potrebný, ale – ako tvrdia
niektorí psychológovia a lekári –
jeho nadbytok a stres spojený s ne-
gatívnym prežívaním je zdraviu
škodlivý! Kedy? Najmä vtedy, keď
každú banálnu životnú okolnosť
prežívame s negatívnym pocitom,
„depkou“ a pesimizmom. To určite
poznáme z vlastnej skúsenosti, či
nie? Rady múdrych z tohto „fachu“
tvrdia, že v každej životnej situácii
jestvujú prijateľné riešenia, len ich
načim vo svojej mysli pripustiť
a vyhľadať. Uznáte, nie je to zlá rada,

i keď nie pre každého a nie vždy
ľahká. Napriek tomu, mali by sme
o nej popremýšľať a pokúsiť sa ju
riešiť v čase, keď nás tento „jav“
postretne. Možno by sme naše
srdiečko aspoň trochu ušetrili od
jedného zo záťažových faktorov,
pravda keď sme už zavrhli cigarety,
alkohol, záhaľku či zlú životosprávu!

Tak či onak, mali by sme brať
dobré rady lekárov na vedomie rov-
nako ako varovný prst štatistík
o tom, že na Slovensku viac ako
päťdesiat percent všetkých úmrtí
predstavujú ochorenia srdca a ciev.
Je teda len na nás, či sa aspoň po-
kúsime výrazne znížiť toto percento
odstránením spomínaných záťa-
žových a najčastejších rizikových
faktorov. Pripusťme, že „stres náš
každodenný“ je síce tiež soľou náš-
ho života, ale – ako vieme – aj príliš
soli škodí!                                    (bič)

Slovensko patrí medzi tridsať
krajín, kde sa Zumba cvičí. Som
veľmi rada, že sa uchytila aj v Krás-
nej a teší sa veľkej obľube. Každý
štvrtok sa stretáva v kultúrnom do-
me skupina žien a dievčat rôznych
vekových kategórií so spoločným
cieľom zacvičiť si a odreagovať sa.
Tancujeme merengue, salsu, cum-
biu, reggaton, či flamenco. Nemu-
sia sa báť ani netanečníci, pretože

choreografia sa nemení každú
hodinu. 

Pozývam preto všetkých, ktorí
si tento úžasný „Zumba fitness“ ešte
nevyskúšali, aby prišli, zatancovali
si, zabavili sa, odreagovali od
všetkých starostí a zároveň pomohli
aj svojmu zdraviu. Je to skvelý pocit
robiť niečo pre Krásnu a vidieť, že
ľudí to baví a tešia sa z toho.

Mirka Hiľovská

Miestny futbalov˘ klub má nové vedenie

O b º ú b i l i  s i  Z u m b u

Pohybom proti stresu

S t r e s  n á ‰  k a Ï d o d e n n ˘

Z prípravného zápasu Moldava „B“ – Krásna (2 : 0).           Foto: V. Wantruba

Tak toto je bocian biely, vták
na ktorého čaká nové hniezdo na
Minskej ulici. Pôvodné bolo po-
trebné preložiť z bezpečnostných
dôvodov na iné miesto osadením
nového stĺpu s hniezdom na
okraji Minskej a ulice K majeru.
Bocian biely je sťahovavý vták.
Do miest, kde hniezdi, sa vracia
skoro na jar. Prvý prilieta samec 
a s odstupom niekoľkých dní do-
letí jeho pôvodná samica. Samič-
ka znesie 2 – 5 vajíčok, na kto-
rých sedia striedavo obaja rodičia.
Jedno hniezdo slúži tomu istému
páru niekoľko rokov.

Ing. Zdenko Vaska

Neobyčajne zlý priebeh zimnej prípravy si Krásna nepamätá
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• N e z á l e ž í  n a  t o m  a k o  č l o v e k  z o m i e r a ,  a l e  a k o  ž i j e .

Pri oprave výtlkov, konkrétne na Opátskej ulici, sme pri práci zastihli
zamestnancov spoločnosti Eurovia.                  Foto: Jarmila Matisová

V lokalite „Na Hore“ je v súčasnosti vybudovaných takmer 60 rodinných
domov, ďalších 40 je  rozostavaných. V rozpätí piatich rokov tu „vyrastie“
bezmála štyristo rodinných domov. Foto: (bič)

Miesto nášho posledného odpočinku – cintorín – v zimnom čase, v pozadí „Dom nádeje“. Za jeho ohradou čnejú strechy nových domov pozemšťanov
na Feketeovej pažiti. Foto: (bič)

arachnofóbia – strach z pavúkov
agorafóbia – strach z priestranstiev
akrofóbia – strach z výšok
klaustrofóbia – strach z uzavretých priestorov
myzofóbia – strach z dotykov
aichmofóbia – strach z ostrých predmetov
niktofóbia – strach z tmy
infarktofóbia – strach z infarktu
kancerofóbia – strach z rakoviny
kerautofóbia – strach z bleskov

Vám ponúka 
zameranie, výrobu a montáž:

kuchynských liniek, vstavaných skríň, 
detských izieb,spální, kancelárií

a stolárskych prác podľa zadania.

TTešíme sa na Vaše objednávky na telefónnych číslach:

055/625 72 84, 0903 600 719,
0903 900 719

fax: 055/729 88 20

Najãastej‰ie fóbie a desy

Akúkoľvek cestu má človek podniknúť s partnerom porovnateľnej
mysle alebo s niekým lepším a dokonalejším v myslení a zna-
lostiach. Naopak, je vždy lepšie ísť sám, než sa vydať na cestu
s človekom menších hodnôt a myslenia. Aj obyčajný človek, ktorý
sa dokáže obklopiť ľuďmi lepšími, než je on sám, je veľmožom
znalostí a vedomostí a jeho cesta bude nielen úspešná, ale hlavne
radostná a naplňujúca.

❉   ❉   ❉

❖ Ten, kto vie a nevie, že vie, ten spí. Prebuďte ho!
❖ Ten, kto nevie a vie, že nevie, je sprostý. Poučte ho!
❖ Ten, kto nevie a nevie, že nevie, je hlupák. Vyhnite sa mu!
❖ Ten, kto vie a vie, že vie, je múdry. Nasledujte ho!

N e z a b ú d a j m e :



N a j d ô l e ž i t e j š o u  h o d i n o u  j e  v ž d y  t e r a j š i a  h o d i n a .

INZERCIA • INZERCIA • INZERCIA • INZERCIA • INZERCIA • INZERCIA • INZERCIA •

Srdeãne 
vás poz˘vame 
na ìal‰í roãník 

„ J u n i á l e s u “ ,
ktor˘ sa uskutoãní 

pod zá‰titou starostu
Vladimíra Saxu 

v sobotu dÀa 4. júna 2011 
na Edisonovej ulici pri krãme 

„Pod orechom“.  
Do tanca vám zahrá 

ºudová hudba „Borievka“.


