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Rekonštrukciu ciest brzdia financie

Až keď sa čosi stane…

čoskoro zakloNa dvere
pe jeseň, ktorá s prí-

Žijeme v poltónoch, polotieňoch, v pološere. Dobré skutky
sa snúbia s úmyslami pohybnej
hodnoty, k čistým zámerom sa
primiešavajú nečisté úmysly,
opatrnosť sa mení na zbabelosť, obetavosť na vypočítavosť,
múdrosť na chytráctvo, otvorenosť na ohováranie, odpočinok na lenivosť, šetrnosť na
skúposť, úprimnosť na brutálnosť, spravodlivosť na ukrutnosť. A nebadane sa posúva
hranica tieňa, čoraz viac šerejú
farby, tratíme pojem zla. Až
keď sa čosi stane, uvedomujeme si, že je to zlo, a že to už
dávno bolo zlom. Až keď prejde
popri nás nejaký veľký dobrý
čin, nejaká láska, svetlo, v ktorom uvidíme všetky farby v celej škále, zahanbíme sa za svoju
šerosť.
(b)

chodom zimy znamená ukončenie investičných akcií, ktoré
sme v Krásnej tohto roku
začali. Ako to v skutočnosti
vyzerá s plánovanou výstavbou a rekonštrukciou chodníkov a komunikácií v roku
2007? Na začiatok musím pri-

Milí Krasňančania, každý z nás
už niekedy počul ľudí ako sa sťažujú. Na zdravie, (či skôr chorobu), na počasie, politikov, susedov, či na nedostatok peňazí.
Na sťažovanie sa dá nájsť nekonečné množstvo tém. A každý
z nás sa už niekedy sám stal tým,

je v tom určitá podobnosť. Všimli
ste si, že uhundraný, nespokojný
človek ma zamračenú tvár? Neusmieva sa. Veď prečo by aj... Na
rozdiel od počasia, ktoré väčšinou
nemôžeme ovplyvniť, rozhodujeme o o mračnách na svojej tvári.
Aj o slnku v nej...

túrny stánok a moderný úrad
zaslúžila už oveľa skôr. Preto
aj táto stavba bola pre nás
prioritou číslo jedna, a aj napriek finančnej pomoci mesta
Košice sa nám všetky plánované opravy ciest v tomto roku nepodarí realizovať. Ulice
Horná, Kertésova, čiastočne
1. Mája sme nútení z nedostat-

Eko – Stav, s.r.o., ktorá na
základe verejnej súťaže zodpovedala za vykonanie kvalitnej rekonštrukcie chodníkov
na uliciach Minskej, Ukrajinskej a Adamovej naznačila,
ktorou cestou sa chceme
uberať. Aj napriek počiatočnej
nedôvere niektorých obyvateľov k systému riešenia vjaz-

P O S T U P N E , K R O K Z A K R O KO M
JUDr. Marek KAŽIMÍR
znať, že finišovanie pri ukončení najdôležitejšej stavby
Kultúrneho domu nás donútilo siahnuť na všetky finančné
rezervy rozpočtu. Myslím si, aj
na základe pozitívnych ohlasov vás, občanov a návštevníkov, že Krásna si takýto kul-

ku financií a z dôvodu meškania kolaudácie kanalizácie
a výstavby inžinierskych sieti
na IBV Na Hore presunúť na
jar 2008. Verím, že ulicu Feketovu pažiť po dohode so zhotoviteľom firmou ASTEX s. r. o.
ukončíme ešte v jeseni tohto
roku. Výstavba ihriska s umelou trávou a vydanie novej knihy o Krásnej boli však finančne náročnejšie, ako sme pri
tvorbe rozpočtu na rok 2007
predpokladali. Firma Hydro –

dov do dvorov, chodníky už
slúžia k spokojnosti všetkých.
V ďalšom roku sa chceme
pustiť v rovnakom duchu do
opráv chodníkov v centre
Krásnej a pokúsime sa po
etapách raz a navždy vyriešiť
odvedenie dažďovej vody
z nášho tzv. „zlatého kríža“
ulíc Lackova – Adamova –
Žiacka – Opátska.
Dobrou správou pre všetkých, ktorým leží na srdci osud
(Pokračovanie na 2. str.)

S úsmevom je deÀ kraj‰í
ThDr. Juraj S e m i v a n , PhD.
kto sa ponosuje. Keď sa na jednom mieste sťažuje iba jeden
človek, nie je to až také zlé. Ale
keď sa pridajú ďalší, je to ako sťahovanie mračien na oblohe. Ako
zamračená obloha. Slnko pokoja,
vyrovnanosti a radosti zo života sa
vtedy stráca…
„To počasie je také ako uhundraní, nazlostení, sťažujúci sa
ľudia“ - počul som nedávno
v meste hovoriť jedného pána „nevľúdne, studené, daždivé.“ To
prirovnanie sa mi páčilo. Naozaj

V čísle si ešte
môžete prečítať:

Každý človek sa môže zamračiť, ale aj usmiať. Hundrať, ponosovať sa, ale aj pochváliť. Priniesť
búrku, ale aj vyjasnenie. „Keď
odchádzali“ – hovorí starozákonný žalmista – idúcky plakali
a osivo niesli na siatie. No keď sa
vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.“ Možno je to
rada aj pre nás, aby sme nezabúdali, že život má aj svoje
dobré stránky. Aby sme rozmýšľali
a rozprávali aj o nich. Aj u nás,
v Krásnej.

Jednou z hlavných investičných akcií počas letných dní bola rekonštrukcia chodníkov na Ukrajinskej, Minskej a Adamovej ulici. Náš záber
je z prác na Minskej ulici
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(Dokončenie z 1. strany)

Pohľad na niekdajšiu školu – začiatok dvadsiateho storočia

Motto:

Vo dne v noci uvažuj o pamiatke otcov, skúmaj počiatky národa
svojho, pozoruj históriu, pamiatky duchovnej kultúry, lebo
ohavnou vecou je chodiť vo svojej vlasti ako cudzinec.
Flaviu Magnus

Po stopách histórie
Takýto bol obsah „Výkazu“
o potrebe kuriva pre rímskokatolícku ľudovú školu v Krásnej n/Hornádom z roku1937.
Začiatočný údaj nás informuje, že pre nastavajúcu zimu
v uvedenom roku sa ráta so
7-mesačným kúrením.
V škole bolo v tom čase
šesť učebných miestnosti.
Každá z nich mala iné rozmery a teda aj ,,kubatúra“ (vykurovací priestor) bol rozdielny. Najväčšia učebná
miestnosť mala 290,57 metrov kubických. Celková „kubatúra“ je prepočítaná na potrebu tvrdého dreva, zrátané v tabuľke to predstavuje
98,79 metrov kubických,
ktoré pri prerátaní vo vtedajších cenách predstavovalo
sumu 5 827,– korún československých. Táto suma predstavovala cenu dreva dovezeného a uloženého vo dvore
školy, ale aj pílenie a štiepanie
dreva.
Tento dokument, ktorý sa
nachádza vo farskom archíve
bol vyhotovený 10. augusta
1937 a podpísaný je vtedajším starostom Krásnej nad
Hornádom Františkom Bodnárom a notárom Rudolfom
Kováčikom.
Pripravil P. H.

• Lenivosť
2

nášho kaštieľa je podpísanie nájomnej zmluvy na dobu tridsať
rokov s Arcibiskupským úradom
Rímsko-katolíckej cirkvi. V súčasnosti – za účelom spracovania projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu kaštieľa – spoločne pracujeme s Eurokonzultom n. o. na spracovaní projektu
o pridelenie financií cez nórsky
finančný mechanizmus. Ďalšou
super novinkou je vôľa nového
vlastníka kúrie, ktorá dlhý čas
chátrala opraviť ju do podoby
spred dvesto rokmi. Spoločne
s firmou VILLARD pracujeme na
príprave výskumnej dokumentácie hrobky baróna Meška,
ktorá je umiestnená na miestnom cintoríne a záchranné práce chceme rozbehnúť už začiatkom budúceho roka.

Popri intenzívnej výstavbe rodinných domov a príprave nových území na výstavbu, nechceme zabudnúť na kultúru,
šport ani na našu históriu. Niekedy je ťažké sa rozhodnúť, či
z úrovne miestneho úradu alebo v miestnom zastupiteľstve,
čo je najdôležitejšie a najpotrebnejšie. Tých priorít a problémov, ktoré vidíme okolo seba
je neskutočne veľa a vždy sa pokúšame spoločne s vami a s poslancami vyberať a riešiť tie
najdôležitejšie. Niekedy je však
okamžite vyhovieť každej žiadosti ťažké a dokonca z viacerých objektívnych dôvodov aj
nemožné. Našou snahou však
je postupne, krok za krokom posúvať veci správnym smerom
a usilovať sa o kvalitu života každého z vás.

Uznesenia zo 6. zasadnutia MZ MČ Košice-Krásna, dňa 28. augusta 2007
Schválilo:
• Doplnenie programu o body:
• Predaj kina Hornád .
• Zámena nehnuteľnosti - pozemok
parc. č. 7065/2 a parc. č.
7062/6.
• Vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaže na prenájom „Barón“.
• Návrh zmeny územného plánu
lokalita „Čapaš“.
• Návrh zmeny územného plánu
lokalita „Na hore - II. etapa“.
• Návrh zmeny územného plánu rod. Eperješiová - pri cintoríne .
• Predaj záhradky parc. č. 6811 ostatné plochy vo výmere 408 m2
pre Jaroslava Baču, bytom Košice,
Jakobyho 11 za cenu 300,-Sk/m2.
• Vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaže na predaj záhradiek parc.
č. 6805, 6798 a 6812 za minimálnu cenu 330,– Sk/m2 v lehote do 30. 09. 2007. Lehota viazanosti 15 dní, vyhodnotenie dňa
03. 10. 2007, kritérium je najvyšia cena, oznámenie o výsledku do 14 dní od vyhodnotenia.
• Zámenu nehnuteľnosti – pozemok parc. č. 7065/2 – zastavaná plocha vo výmere 58 m2 vo
vlastníctve Daniel Sedlák a Margaréta rod. Krišková, bytom Košice, Levočská 5 za pozemok parc.
č. 7062/3 – zastavaná plocha
vo výmere 58 m2 vo vlastníctve
Mestská časť Košice - Krásna,
Opátska 18
• Návrh zmeny zóny územného
plánu lokalita „Čapaš“ so zapracovanými pripomienkami.
• Návrh územného plánu lokalita
„Na hore - II. etapa“ s celkovou
výmerou 48,511 ha s pripomienkami Františka Klika, ktoré sa
týkajú pripojenia na spádovú
kanalizáciu na Golianovej ulici.

• Návrh investičných akcií Mestskej
časti Košice - Krásna na roky
2008 – 2010
• Návrh na zmenu a doplnenie
VZN č. 3/2003 o chove a držaní
zvierat a včiel s pripomienkami
podľa predloženého návrhu.
• Jednorázovú finančnú sociálnu
výpomoc pre Matúša Knapa,
bytom Košice -Krásna, Ukrajinská
23, vo výške 1 000,– Sk na zakúpenie ortopedickej pomôcky.
• Predaj nehnuteľnosti v KÚ Krásna – pozemok parc. č. 7102 –
zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 333 m2, parc. č. 7103 –
zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 86 m2, parc č. 7104 –
zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 88 m2, parc. č. 105/501
– záhrady vo výmere 64 m2, parc
č. 105/502 - záhrady vo výmere
86 m2 a budova kina Hornád súpisné číslo 1027 za cenu
1 800 000,-- Sk .
Vzalo na vedomie:
• Kontrolu plnenia uznesení.
• Správu veliteľa Mestskej polície
Košice, stanica Juh.
• Správu o činnosti starostu
a poslanca KSK.
• Správu poslanca Mestského
zastupiteľstva Košice.
• Správu kontrolórky o činnosti.
• Správu prezidenta FK Hornád
Košice - Krásna o súčasnej
situácii v klube.
• nformáciu o príprave MFF Feman
2007.
• Informáciu o stave majetkoprávneho vysporiadania záhradiek pri
Hornáde.
• Informáciu o pokračovaní výstavby miestnej komunikácie sv. Gorazda.
• Všetky pripomienky a stanoviská

zainteresovaných účastníkov petície podpísaných na prezenčnej
listine bývajúcich na Novej ulici.
• Informáciu o návrhu kandidáta na
udelenie ceny predsedu Košického samosprávneho kraja a zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
Nenavrhuje žiadneho kandidáta.
• Informáciu o majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov pre výstavbu komunikácií IBV pri hospodárskom dvore.
• Zámer vlastníkov nehnuteľnosti pri
cintoríne na zmenu územného
plánu zóny „Pri cintoríne“.
Prerokovalo:
• Petíciu obyvateľov z Novej ulice.
• Petíciu obyvateľov z ulice Feketeova pažiť.
Požiadalo:
• Starostu, aby najneskôr do
15. septembra 2007 zvolal pracovné rokovanie vo veci vydania
stavebného povolenia na zriadenie prevádzky Domu sociálnych služieb za účasti zástupcu
petičného výboru obyvateľov Feketeovej pažiti, Ing. Anny Kubákovej, Stavebného úradu Košice
a ÚHA Košice.
• Starostu o vyhlásenie novej
verejnej obchodnej súťaže na
prenájom a rekonštrukciu domu
služieb „Barón“ v termíne do
15. 09. 2007, vyhodnotenie
19. 09. 2007, heslo súťaže
„Barón“. Ostatné podmienky
ostávajú nezmenené.
Prerušilo:
• Rokovanie o vyhodnotení súťaže
o názve futbalového areálu na
Golianovej ulici do najbližšieho
zasadnutia MZ.

je hlúposť tela a hlúposť je lenivosť ducha. (Seneca)

Malý rozhovor

s riaditeľkou ZŠ s MŠ sv. M. Križina Mgr. Janou Sabolovou

PO PRVOM ZVONENÍ
Po dvoch mesiacoch školských prázdnin, znova sa otvorili
brány našich škôl. Výberové
ticho, ktoré vládlo počas neznesiteľne horúcich „priam „saharských“ júlových a augustových
dní vystriedal čulý ruch a vrava
menších i väčších školákov, ktorí
sa vrátili do tried, aby pod vedením svojich učiteľov pokračovali
v získavaní vedomostí pre praktický život.

Na prahu nového školského
roku 2007/08 sme oslovili riaditeľku ZŠ s MŠ sv. M. Križina
Košice-Krásna Janu Sabolovú,
aby nám prezradila:
• S akými predsavzatiami
vstupuje učiteľský zbor do
nového školského roku?

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.

•

Ďakujem za priestor, ktorý nám
poskytujete vo Vašom časopise.
Opýtala som sa priamo vyučujúcich. Ak by som to mala krátko
zhrnúť tak – naučiť sa žiť život
taký aký je, aj s ťažkosťami ktoré
so sebou prináša. Nech to neznie pesimisticky, náš optimizmus je v tom, že sa chceme
s problémami pasovať. Za seba
môžem povedať toľko, že to bude rok zvýšenej vnútroškolskej
kontroly na všetkých pracoviskách.
• Čo bude hlavnou a rozhodujúcou devízou pri výchove
a vzdelávaní mladej generácie?
Sme cirkevnou školou a tak
odpoveďou Vám môže byť učenie cirkvi, ale predovšetkým
osobný príklad a život našich
učiteľov. Našou prednosťou je, že
máme v záujme formovať osobnosť človeka už od jeho detstva,
preto je súčasťou školy aj predškolské zariadenie. A veru máme
radosť z našich detí. Sme tu najmä pre poskytovanie základného
vzdelania na úrovni doby, a to
ruka v ruke s rodičmi, ktorí musia
byť prví pri výchove nám zverených detí. Toto vzdelanie musí
byť kvalitné a o to sa budeme

usilovať. Pre zmysluplné využitie
voľného času máme pri škole
zriadené školské zariadenia, ktoré môžu žiaci využívať v čase
mimo vyučovania.
• Zaujíma nás, či nastali nejaké zmeny oproti minulému
školskému roku, či neklesol
počet žiakov?
Základná škola s materskou
školou sv. M. Križina zatiaľ nezaznamenala v počte žiakov pre
tento školský rok nejakú výraznú
zmenu. Máme zhruba stav podobný tomu minulému. Odišlo
27 deviatakov a do prvého ročníka je prihlásených 23 prvákov.
V MŠ je zapísaných 49 detí. Nič
nie je definitívne, pretože pohyb
detí a žiakov je badateľný v priebehu celého školského roka.
No, nadväzujúc na to, o čom
som informovala v predchádzajúcom vydaní, najdôležitejší je
stav k 15.septembru, tieto štatistické údaje sú ukazovateľmi
pre celý školský rok a jeho financovanie.
• Akou formou hodlá vedenie
školy komunikovať s rodičmi
detí, ktoré navštevujú zatiaľ
jedinú školu tohto typu v Košiciach?
Čo sa týka komunikácie s rodičmi vedenie školy vždy v úvode
roka zvoláva plenárnu schôdzu

na ktorej rodičom je poskytnutý
priestor k diskusii. Naďalej platí,
aby sa problémy riešili tam, kde
vznikli, ak ste mali na mysli výchovnovzdelávacie problémy.
V prvej línii sú na to určení vyučujúci a triedni učitelia. Tam je priestor neobmedzený, pretože minimálne raz za dva mesiace sú
k dispozícii na osobných konzultáciách s rodičmi, alebo na
klasických rodičovských združeniach. Rodičia ich určite zaznamenali a ostáva už len využiť
túto možnosť. Vážnejšie výchovné problémy rieši výchovná poradkyňa školy, ktorou je Mgr.
A. Albertová. No, a sú aj rozhovory na úrovni riaditeľstva školy,
ktoré sú riešené špeciálnou
pozvánkou rodičom.
Na záver máme okrem predsavzatí aj takú malú prosbu na
rodičov. Nemáme v úmysle sa
nikoho dotknúť, neplatí to všeobecne, ale vo väčšine prípadov
je tomu tak. Chceli by sme, aby
rodičia mali o svoje deti väčší záujem v oblasti vzdelávania.
Žiaľ, žijeme takú dobu, že toho
času je málo, ale budúcnosť Vám
to potvrdí, že čas venovaný
výchove našich detí nie je premrhaný.
Za rozhovor poďakoval:
Ján Bičkoš

P r e v š e t k ý c h , č o c h c ú ve d i e ť v i a c
Asi takto znie aktuálna ponuka
na jednoročné dvojsemestrálne
kombinované štúdium – Manažment v hotelierstve. So Zväzom hotelov a reštaurácií SR
a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici ho každoročne
organizuje Group PTK-ECHO –
Centrum vzdelávania a jazykových služieb Bratislava. Treba
dodať, že kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR po jeho
absolvovaní účastníci získavajú
osvedčenie o získanom vzdelaní
s celoštátnou platnosťou spolu
s certifikátom organizátora, ktorý
je platným dokladom užitočným
– niekedy nevyhnutným – pre
začatie prevádzky ubytovacieho,
či stravovacieho zariadenia.
Vedieť viac chceme pochopiteľne všetci, teda aj Krasňančania, no tento kurz je určený
najmä pre tých, čo už pracujú na

úseku hotelierstva, v ubytovaných či stravovacích zariadeniach, ale tiež pre tých, ktorí zamýšľajú aktívne pôsobiť na tomto
úseku v akejkoľvek pozícii. Cieľom štúdia, ktoré začína v októbri
2007 a končí v júni 2008,

Treba ešte vedieť, že ide
o dvojdňové metodické a konzultačné sústredenia v mesačných intervaloch v Banskej Bystrici – Univerzita Mateja Bela,
kde prednášateľmi sú vysoko
kvalifikovaní pedagógovia Eko-

Kombinované štúdium
je získať moderné teoretické
a praktické poznatky z úseku
finančného riadenia, ako aj kontroly podniku, manažmentu prevádzky služieb so zameraním na
životné prostredie, personálneho aj gastronomického manažmentu, marketingu hotelov
a ubytovacích zariadení. Súčasťou štúdia sú aj stáže a exkurzie
vo vybraných hotelových a ubytovacích zariadeniach na Slovensku i v zahraničí a tiež účasť
na tzv. manažérskom dni.

nomickej fakulty, katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania.
Pretože náš Krasňančan vychádza tesne pred uzávierkou
prihlášok na spomínaný Hotelový manažment, pripájame
kontakty pre záujemcov, ktorých
táto ponuka oslovila. Teda telefónne číslo je 02-55560685,
fax 02-55571203 a E-mail:
info@ptkecho.sk, www.ptkech.sk,
v Košiciach tel.: 729 44 14 a fax:
729 44 15.
(bič)

Ó, mládež naša, tys’ držiteľkou rána, vladárkou mája tys’… (P. O. Hviezdoslav)
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Vy sa pýtate, my odpovedáme

§

Obdržala som informáciu o stave individuálneho účtu, kde mi
chýbajú odpracované
roky u prvého zamestnávateľa
(1 rok, 7 mesiacov). Organizácia bola zlikvidovaná a teraz
neviem, aký postup mám dodržať, aby som preukázala, že
to obdobie mám odpracované.
V prípade zlikvidovaného podniku, pokiaľ nemáte napr. výplatné pásky, resp. iné originály do-

informovať sa priamo na pobočkách Sociálnej poisťovne alebo
na www.civil.gov.sk/arch/saba.
Pozor zmena: dovoľujem si
upozorniť našu nežnejšiu polovičku ľudstva na menej známu
zmenu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej s účinnosťou od
1. 8. 2006 za obdobie materskej
dovolenky patrí výhodnejší osobný mzdový bod (OMB) v hodnote
0,6; pred ňou bolo toto obdobie
hodnotené ako náhradná doba,
za ktorú patrí OMB v hodnote

Sociálno-právna poradňa
kumentov, ktoré by dokazovali
Vaše zamestnanie na uvedenom
pracovisku a príjem, odporúčam
Vám obrátiť sa na nástupnickú
organizáciu, ak existuje. V prípade, že táto organizácia neexistuje, je potrebné obrátiť sa na
štátny archív s regionálnou územnou pôsobnosťou, do pôsobnosti ktorého zaniknutá organizácia patrila a informovať sa,
ktorá firma spravuje dokumenty
zaniknutej organizácie, resp.

0,3. OMB má rozhodujúci vplyv
na určenie sumy dôchodkovej
dávky. Tie z Vás, ktoré čerpali
materskú dovolenku (najmä
v období od roku 1984) je potrebné zabezpečiť si potvrdenie
zamestnávateľa v predstihu t.j.
preukázanie obdobia trvania materskej dovolenky ako aj prípadné
obdobie nároku na nemocenské
v kalendárnych rokoch začiatku
a ukončenia materskej dovoJana Bodová
lenky.

V KRÁSNEJ PRVÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA
V Košiciach sme svedkami veľkého nárastu hustoty dopravných
prostriedkov na cestách. Najfrekventovanejšou križovatkou pre
osobné, aj nákladné motorové
vozidlá je križovatka ulíc Ukrajinská-Lackova-Mozartova.
Nebývalý stavebný ruch je dôkazom toho, že poslanci a vedenie obce, na čele so starostom
JUDr. Marekom Kažimírom, majú
záujem o skrášľovanie a modernizáciu obce.

svieti sa vám červený chodec.
Neváhajte dokončite prechod. To
vám zaručuje príslušný medzičas
a až potom dostanú vozidlá voľno.
Pre dynamické riadenie križovatky slúžia induktívne snímače
pre vozidlá, tzv. detektory, zabudované v jazdných pruhoch. Preto
je potrebné, aby vodič - ak dostane „červenú“ STOP na semafore - zastavil na tzv. „STOP
ČIARE“, aby sa uviedol do činnosti detektor. Tým si vyžiada voľno

CEZ VYZNAČENÝ PRECHOD BEZPEČNE
Po dohode s mestom, Správou
komunikácií, Dopravnou políciou
a firmami TRIS a MATYÁŠ v Košiciach, sme vybudovali prvú cestnú svetelnú signalizáciu v obci.
Do prevádzky sme ju uviedli
v decembri 2006, čím je na tejto
križovatke zaručená bezpečnosť
cestnej premávky. Kým predtým
bol problém prechádzať cez križovatku, dnes je situácia úplne iná.
Chodci starší, mladší, deti, môžu
pokojne prechádzať pri rešpektovaní svetelných signálov.
Ak chceme prejsť cez vyznačený prechod, treba stlačiť tlačítko,
ktoré je namontované na stožiari.
Po jeho stlačení sa objaví červený
nápis na displeji „POČKAJTE“.
Keď sa rozsvieti zelený chodec,
môžete bezpečne prechádzať.
Môže sa stať, že ste celkom nedošli na koniec prechodu a roz-
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„zelenú“ pre svoj smer. Týka sa to
vozidiel prichádzajúcich z bočných smerov. Za hlavný smer považujte Ukrajinskú ulicu.
Ak vidíte na dopravných semaforoch žlté blikajúce svetlá, je to
znamenie, že je zariadenie vypnuté alebo je v poruche. V tom prípade sa treba riadiť zvislými a vodorovnými dopravnými značkami.
Svetelná signalizácia je v činnosti od pondelka do piatka od
6. hodiny do 20. hodiny. V sobotu
len od 6. do 14. hodiny a v nedeľu len od 16. do 20. hodiny.
Inak je zariadenie v poruche, čo
je potrebné ohlásiť na dispečing
Správy komunikácií Košice tf.
055/16126 alebo priamo na
údržbu 0903 619 306.
Tibor Matyáš
CSS Košice

Ach ten čas tak letí, tak letí, dávno sa nám vzdialil svet detí. Veru dávno.
Na tomto obrázku ste ako piataci mali dvanásť. Dnes o päťdesiatku viac.
Náš záber je totiž z roku 1957
(bič)

OCHRANA SUSEDSKÝCH PRÁV
Spôsoby, ktorými je možné porušiť
susedské práva sú rozmanité, a preto
i spory medzi susedmi môžu mať rôzny
predmet. Z typických sporov medzi susedmi a z porušenia práv medzi nimi je
treba poukázať najmä na spory o narušenie hraníc, či už ľudskou činnosťou,
domácimi zvieratami, technickými vplyvmi, presahovaním konárov stromov
a kríkov, ich koreňmi, obmedzovanie
zápachmi a hlukom z rôznych činností.
Ďalej môže ísť o vymáhanie umožnenia výkonu práva, napr. pri oplocovaní
pozemku, domáhania sa vstupu na cudzí
pozemok pri opravách a údržbe vlastnej
nehnuteľnosti, o náhradu spôsobenej
škody či vrátenie bezdôvodného obohatenia a iné narušenia susedskej pohody a šikanovania.
Náš právny poriadok Slovo má
poskytuje rôzne možnosti
ku konkrétnej ochrane porušenia susedských práv.
Na prvom mieste ide o prostriedky
ochrany práva bez účasti štátnych orgánov. Pri takomto spôsobe riešenia konfliktných situácií môže dôjsť k uznaniu
oprávneného stanoviska a k nasledovnej
dohode medzi susedmi. Zásada vzájomnej tolerancie je prvou zásadou, ktorá by
sa mala prejaviť v tom, že nie z každého
zásahu do práv by mal vzniknúť susedský
konflikt.
Ďalším spôsobom ochrany práv je
svojpomoc. Občiansky zákonník poskytuje možnosť tomu, komu bezprostredne hrozí neoprávnený zásah do jeho práva, aby ho sám odvrátil primeraným
spôsobom. Samozrejme, že úkonmi
obrany sa nesmie spôsobiť väčšia škoda, či ujma než aká bezprostredne hrozila. Napr.: kto zastihne na svojom pozemku cudzie zviera, môže ho z neho
vyhnať, ale v žiadnom prípade ho nesmie
zabiť, dokaličiť či privlastniť si ho.
Obdobne vlastník pozemku je oprávnený
odstrániť zo svojej pôdy korene stromu
zasahujúce na jeho pozemok, ale musí
to urobiť šetrne a vo vhodnej ročnej
dobe. Nesmie nevhodným zásahom
spôsobiť, aby došlo k vyhynutiu stromu,
či jeho vážnejšiemu poškodeniu. Inak
v takom prípade musí zodpovedať za
spôsobenú škodu a počítať s tým, že ju
nahradí. Vlastník pozemku je oprávnený
pri zachovaní šetrnosti zákroku odstrániť
konáre stromov a krov presahujúce na
jeho pozemok, pritom je povinný plody
z týchto stromov vydať vlastníkovi stromu.

Ustanovenie §-u 5 Občianskeho zákonníka stanovuje občanovi ďalšiu možnosť ochrany svojich práv „ak došlo
k zrejmemu zásahu do pokojného stavu,
a to na príslušnom orgáne štátnej správy.
Tento môže predbežne zásah zakázať
alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý
stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať
sa ochrany na súde.“ Za takýto orgán
považujeme obec, ktorá v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je
oprávnená poskytovať predbežnú ochranu tomu, koho vlastnícke práva boli vo
vyššie uvedených oblastiach porušené.
Tento správny orgán je k účastníkom
najbližšie a jeho usmernenie môže prísť
bezprostredne alebo vo veľmi krátkom
čase, teda aj účinne.
Orgán obce (komisia)
právnik vykoná skutkové šetrenia
zamerané na otázky významné pre zistenie, či došlo k neoprávnenému zásahu do pokojného výkonu
práva a či zásah spĺňa podmienky na
jeho riešenie týmto orgánom. Potom
vydá rozhodnutie, ktorým zakáže zásah
do práva a uloží opatenie k odstráneniu
závadného stavu, prípadne rozhodne či
nejde o priestupok. Toto rozhodnutie nezasahuje do riešenia právneho sporu
a neusporiadava konštitutívne právne
vzťahy medzi susedmi.
Konanie pred správnym orgánom
nevylučuje právo domáhať sa ochrany na
súde. Súd, ktorý neskôr prejednáva
takúto vec, nie je obsahom rozhodnutia
správneho orgánu viazaný a môže záležitosť riešiť inak. Súd môže, ak zistí že
je to potrebné, na návrh vydať predbežné
opatrenie, ktoré uloží susedovi – škodcovi – povinnosť niečo vykonať, niečoho
sa zdržať alebo niečo strpieť; môže ísť
napr. o zakázanie ohrozovať suseda
hlukom, či zápachom, prikázať vykonať
opatrenie proti škode hroziacej susedovi
napr. odpíliť konár stromu nad strechou
suseda, prikázať umožniť susedovi vstup
na pozemok v prípadoch údržby jeho
nehnuteľnosti a pod.
Súdne konanie je základnou ochranou práv pred ich porušovaním a ohrozovaním. Súd prejednáva a rozhoduje
v sporných veciach v občiansko-súdnom
konaní vždy na návrh, ktorý je tiež označovaný ako žaloba.
Najoptimálnejším a najlacnejším riešením susedských sporov je osobný pohovor susedov a ich dohoda.
JUDr. Viktor Žuffa - Kunčo

Zostarnúť nie je umenie. Umenie je vyrovnať sa s tým. (Goethe)

Ôsmy ročník Európskeho festivalu kultúr y „FEMAN 2007“ opäť v Krásnej
Keď 1. septembra 2007 popoludňajšie slnko vystriedali sivé
mraky a dážď, usporiadatelia
Európskej noci národov začínali
mať vážne obavy, či ich snaha
nevyjde nazmar.
Našťastie, tesne pred začiatkom oficiálnej časti sa počasie
umúdrilo a galakoncert mohol
začať, aby v zápätí predviedol
bezmála trom tisíckam účastníkom to najlepšie zo svojich vystúpení na ôsmom ročníku festivalu kultúry FEMAN.

organizátorovi galakoncertu združeniu FEMAN a Miestnemu
zastupiteľstvu Košice - Krásna.
Starosta našej mestskej časti
JUDr. Marek Kažimír v úvodnom
príhovore poďakoval za dôveru,
ktorú Krásna dostala, keď jej
bola zverená organizácia tohto
galakoncertu. Tím usporiadateľov z Krásnej (zväčša poslanci
a pracovníci nášho miestneho
úradu) pracoval ako hodinky už
niekoľko týždňov pred samotným dňom „D“. Jednotlivé úlohy

„FAVOLOSO INCONTRO“
„Slovensko aj Krásna patria
do Európy“. Počas nádherných
a pestrých vystúpení súborov
z Grécka, Česka, Poľska, či Talianska sa natískala parafráza
„Dnešný večer patrí európska
kultúra Krásnej“. Vďaka za to

boli rozdelené a plnené podľa
harmonogramu. Jeden z usporiadateľov mi vyzradil, že jeho
povinnosti siahajú až do tretej
hodiny po polnoci. Osobne som
presvedčený, že po tejto TOP
akcii európskeho rozmeru zvlád-

Ako prvý sa na ôsmom ročníku FEMANU predstavil ukrajinský súbor

Večernému galakoncertu predchádzala jazda na rebriňáku, z ktorého
členovia Krasňanky pozývali obyvateľov na folklórne vystúpenie FEMANU

ne Krásna už akúkoľvek inú
náročnú organizačnú úlohu.
Spolupatričnosť ľudí z Krásnej
je všeobecne známa. Akcie pod
holým nebom pri umelom osvetlení mali a majú vždy svoje osobitné čaro. Nebolo tomu inak ani
teraz. Riaditeľ združenia FEMAN
Ing. Eduard Buraš, ako skúsený
organizátor medzinárodných
festivalov ocenil príjemnú, otvorenú a pohostinnú atmosféru
v Krásnej.
Dôležitým prvkom vytvárania
krasňanskej identity je čoraz
viac náš súbor Krasňanka. Je
dobré, že tento folklórny súbor
otváral celé podujatie. Podarilo
sa mu totiž vybudovať potrebný
most medzi publikom v hľadisku
a súbormi zo zahraničia. Nápaditý scénár, presvedčivé herecké dialógy a zaujímavý výber

ľudových piesní presvedčil všetkých zúčastnených, že ku Krasňanke sa už akosi nehodí nálepka amatérskeho súboru.
Poctivá práca s profesionálnym
prístupom - ako sme sa už neraz
presvedčili - prináša svoje ovocie.
Festival FEMAN je festivalom
kultúry národov a národností.
Naši hostia z jednotlivých krajín
nám priniesli a rozdali kúsok svojej histórie pretavenej do pohybu
a piesní. Jedného z účinkujúcich z Talianska som sa opýtal,
ako sa mu páči dnešný večer
u nás, v Krásnej. Odpovedal mi:
„Favoloso incontro“. Čo k tomu
dodať? Aj pre nás to bolo rozprávkovo nádherné stretnutie
a super akcia.
Ing. Rudolf Takáč

NEVŠEDNÝ KULTÚRNY ZÁŽITOK SVIATOČNÉHO POPOLUDNIA
Je júnové nedeľné popoludnie a obyvatelia mestskej
časti Košice - Krásna uvažujú
o tom, ako ho stráviť. Niektorí
sa rozhodli, že zostanú doma,
iní pôjdu navštíviť príbuzných
a známych a niektorí si povedali, že sa pôjdu pozrieť na
muzikál Kubo, ktorí nacvičili
žiaci Základnej umeleckej školy na Jantárovej ulici v Košiciach.
Divákov sa síce nezišlo veľa
– možno aj preto, lebo v posledných rokoch obyvatelia
Krásnej nemali priestory na to,
aby navštívili divadelné alebo
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filmové predstavenie – a tak si
odvykli tráviť nedeľné popoludnia inou formou. Tí, ktorí
navštívili toto kultúrne podujatie určite neoľutovali. Videli
veľmi pekný muzikál a strávili
nedeľné popoludnie naozaj
nevšedne. Dúfam, že takýchto
kultúrnych podujatí bude viac,
lebo máme krásny kultúrny
dom, kde sa môžu konať divadelné predstavenia a obyvatelia Krásnej aj rodičia s deťmi
budú môcť prežiť pekné nedeľné popoludnia.
Na záver chcem poďakovať žiakom zo Základnej ume-

m ú d r e

leckej školy za predstavenie
muzikálu Kubo a organizátorom popriať veľa takýchto
podujatí, ktoré sa stanú ne-

p o k a r h a n i e ,

a k o

odmysliteľnou súčasťou životného štýlu občanov Krásnej
a jej návštevníkov.
Ing. Jana Vincová

h l ú p a

c h v á l a .
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DÔVERU NAŠICH VOLIČOV NESKLAMEME
Prečo ste sa rozhodli kandidovať na poslanca MZ a čo Vás viedlo k rozhodnutiu
kandidovať? V čom vidíte hlavné problémy v Krásnej a ako ich treba riešiť? Čo je
Vašou prioritou?
Čím môžete prispieť ku skvalitneniu života v našej obci?
Tieto otázky sme položili našim poslancom po ich zvolení za poslancov MZ v decembrových komunálnych
voľbách. A tu sú odpovede ďalších troch:
Už štvrté volebné obdobie ste
mi vy, občania Krásnej, prejavili
dôveru a opäť som bol zvolený za
poslanca miestneho zastupiteľstva v Krásnej, za čo Vám chcem
poďakovať. V tomto volebnom
období som členom miestnej rady a taktiež pracujem v kultúrnej,
finančnej a sociálnej komisii.

plýva, aby som ich oprávnené
požiadavky prenášal na rokovania MZ. Samozrejme aj informoval ich o diani v našej mestskej
časti.

Pavol HAKE

Ľubomír HAKE
Mám na starosti požiadavky,
problémy a podnety obyvateľov
ulíc Baničova, Konopná a Pasienková, ktoré prenášam na zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Rád pomôžem a poradím
všetkým obyvateľom, ktorí sa na
mňa obracajú. Teší ma, že sa
nám podarilo vybudovať dôstojný kultúrny stánok v obci, ktorý
bude slúžiť nám všetkým. Aj naďalej sa budem snažiť pracovať
tak, aby naša obec napredovala
a rástla do krásy.
Som si vedomý toho, že ma
voliči volili preto, aby som im
a našej mestskej časti pomáhal
a verím, že moje pôsobenie bude prínosom pre ďalší chod
obce.

Moje pôsobenie v miestnom
zastupiteľstve v tomto období je
v poradí druhé. Prvý krát som
pôsobil ako poslanec MZ v rokoch 1994 – 1998 Bola to pre
mňa dobrá skúsenosť v danom
období.
Keď som dostal ponuku od
nášho pána starostu JUDr. Mareka Kažimíra, kandidovať na poslanca rozhodol som sa ju prijať,
aby som sa mohol podieľať na
rozvoji našej mestskej časti Košice - Krásna. Zároveň ďakujem
všetkým spoluobčanom, ktorí ma
podporili svojimi hlasmi.
V súčasnosti pracujem v komisiach kultúrnej, občianskej
a tiež som predsedom mediálnej
komisie, ktorá má na starosti prípravu a vydávanie nášho spravodaja Krasňančan.
Popri aktívnom podiele na kultúrno spoločenských podujatiach v Krásnej snažím sa zabezpečiť a rozšíriť sieť naších
prispievateľov, aby bol Krasňančan zaujímavý pre každého obyvateľa našej mestskej časti. Mojím cieľom je, aby sa občanom
v Krásnej žilo lepšie.Z toho vy-

Z literár nej tvorby našich žiakov
Koniec prázdnin
Skončili prázdniny,
Končí sa leto...
Zvonec už zazvonil,
Leta už nieto.
Slniečko zoslablo,
Síl veľa nemá,
Vetrík ho hladkáva,
Listy mu posiela.
Lístočky pekné sú –
Nemajú adresu.
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Dážď klope na strechy
Jesennú pieseň,
Žiakov i študentov
Ovláda tieseň.
Škola sa začala,
Nastanú starosti,
Učenie, mučenie, ale i radosti.
Tak – hurá, do školy,
Poď sa, žiak, učiť!
Školský rok začal sa,
Nebudeš sa nudiť.
Katarína Knapová, 8. ročník

Jozef HEGEDÜŠ

V ÝZNAM

Mám 57 rokov, som ženatý.
Prvýkrát som kandidoval za
poslanca do miestneho zastupiteľstva v roku 1990. Už piate
volebné obdobie som poslancom. Ako poslanec mám pridelené ulice Edisonova, Piesočná
a Orná. Aj touto cestou sa chcem
poďakovať všetkým, ktorí mi dali
svoj hlas a dôveru. Funkciu predsedu sociálnej komisie v mestskej časti zastávam 17 rokov. Od
roku 1994 až do roku 2003 som
bol predsedom miestneho zväzu
invalidov. V roku 2003 bol tento
zväz celoštátne zrušený. V roku
2004 bol založený Klub dôchodcov Mestskej časti Košice
– Krásna, ktorého som predsedom od jeho vzniku. Mojou
snahou je starať sa o kultúrne
a spoločenské vyžitie našich
dôchodcov.
Svoju funkciu poslanca chcem
robiť a robím tak, aby bola užitočná pre všetkých občanov
Mestskej časti Košice – Krásna.

A FUNKCIA PETÍCIE

Ústava Slovenskej republiky
v článku 27 zakotvuje petičné
právo ako základné právo a zahrňuje ho do politických práv.
Priznáva právo obracať sa na
orgány verejnej moci prostredníctvom „žiadosti“, „návrhov“
a „sťažnosti“, ktoré sú prostriedkami uplatnenia petičného práva. Ústavný súd SR charakterizoval petičné právo ako jednu
z foriem priamej demokracie,
ako súčasť princípu suverenity
občanov umožňujúcu zúčastňovať sa na správe vecí verejných.
Petičné právo sa priznáva bez
ohľadu na občianstvo. Zaručuje
sa jednotlivcom i skupinám jednotlivcov bez ohľadu na ich vek.
Predpokladom uplatňovania
práva obracať sa na štátne orgány a orgány územnej samosprávy je, aby sa prejavy týkali vecí
verejného záujmu a iného spoločného záujmu. Podľa tohoto
článku a zákona č. 85/1990 Zb.
O petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z. nemožno uplatňovať riešenie sporných
záležitostí medzi susedmi. Uvedenému právu zodpovedá spísať petíciu, vytvoriť petičný výbor, vyzývať spôsobom, ktorý
neodporuje zákonu iných občanov, aby petíciu svojimi podpismi
podporili, zhromažďovať podpisy na mieste prístupnom verej-

nosti, oboznámiť sa riadne
s obsahom petície a podpisovať
ju, poznať meno, priezvisko
a bydlisko toho, kto petíciu zostavil a kto je oprávnený petičný
výbor zastupovať – § 4 Zákona.
Protipólom práva občana je
povinnosť orgánu verejnej správy prijať petíciu, posúdiť jej
obsah a do 30 dní zaujať stanovisko k jej obsahu a spôsobu jej
vybavenia. Nevyplýva však
povinnosť petícii vyhovieť bez
ohľadu na konkrétne okolnosti
a povahu verejnej veci, ktorej sa
petícia týka. Právne predpisy petičné právo obmedzujú tým, že
petícia nesmie vyzývať k porušeniu Ústavy a zákonov, k popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných
práv osôb pre ich národnosť,
pohlavie, rasu, pôvod, politické
alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie alebo k roznecovaniu nenávisti a neznášanlivosti z týchto
dôvodov k násiliu alebo k hrubej
neslušnosti. Nemožno ňou
pôsobiť na rozhodovanie súdov.
Uplatnenie petičného práva
občana predpokladá poskytnutie údajov o svojej osobe,
ktoré podliehajú režimu zákona
č. 256/1992 Zb. O ochrane
údajov v informačných systémoch.
JUDr. Viktor Žuffa - Kunčo

Nik nie je na svete zbytočný, keď uľahčuje bremeno inému. (Dickens)

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE

Žiješ v našich srdciach

1. NEFAJČITE. Fajčiari, prestaňte fajčiť čo najskôr a nefajčite
v prítomnosti iných, najmä detí.
2. Obmedzte pitie alkoholických nápojov.
3. Nevystavujte sa silnému slnečnému žiareniu, chráňte seba, ale
najmä deti.
Dodržiavajte zdravotné a bezpečnostné predpisy pri práci
s látkami, ktoré môžu vyvolať rakovinu (karcinogény).
4. Jedzte denne čerstvú zeleninu, ovocie, potraviny s vysokým
obsahom vláknin.
5. Dbajte na svoju hmotnosť, obmedzte príjem tukov, neprejedajte
sa.
6. Vyhľadajte lekára hneď, ako na sebe spozorujete neobvyklú
zmenu: hrčku, zmenu materského znamienka, nenormálne
krvácanie.
7. Vyhľadajte lekára, ak máte dlhotrvajúce ťažkosti, napr. kašeľ,
zachrípnutie, neobvyklé zažívacie poruchy, nevysvetliteľné
chudnutie, nehojace sa rany.

Dňa 17. septembra 2007 uplynulo desať rokov
od úmrtia našej milovanej mamy

Heleny HAJDUKOVEJ
Odišla tíško, niet jej medzi nami, ale v našich srdciach
žije stále v spomienkach.
Stíchol dom, záhrada i jej kroky v nich.
S modlitbou na perách a s láskou v srdci na ňu spomínajú
dcéry Mária a Jolana s rodinami.

SPOMÍNAME
Vo veku nedožitých 43 rokov nás náhle po ťažkej chorobe
opustila rodáčka z Krásnej dlhodobo žijúca v Nemecku
Mária Čorbová.
Venujme jej tichú spomienku.

. . . TVOJA VÔĽA PANE, SA STALA
Dnes sa lúčime s priateľkou to treba pevnú vôľu. Keď som
Gitkou z klubu onkologických sa obzerala dozadu, čím
pacientiek Viktória pri Lige proti všetkým som prešla, sama
rakovine v Košiciach. Aj keď sebe som sa čudovala, ako
bola v našom kruhu len čosi som to zvládla. Pevne som
vyše roka, vždy skromná a tichá, verila, že na svete musí byť
preteplila ho svojim úsmevom, ešte nejaká moc, ktorá mi dápozdvihla svojou odvahou vala túto silu. Mohla som za to
a odhodlaním čeliť ťažkému osu- ďakovať aj mojej rodine, ktorá
du. Nikdy sa nesťažovala, nena- ma podporovala. No najväčšiu
riekala nad svosilu mi dávalo
jim osudom. Iba Za Gitkou Takáčovou vedomie, že
pomaly, postuptu musím byť
ne sme zisťovali, akou úžasnou a žiť pre moju rodinu“.
osobnosťou, skvelou manželkou
Život nám každý deň prináša
a matkou bola…
radosť i žiaľ, úsmev aj smútok.
Krátko pred zhoršením stavu Niekedy je ho však priveľa a my
napísala svoj príbeh do pripra- nevieme prečo – prečo odchávovanej brožúry, aby tým po- dzajú často tí najpotrebnejší, tí
mohla iným ženám s podobným najodvážnejší, tie najstatočnejšie
osudom. A tak môžeme pokra- priateľky, tie najlepšie mamy…
Možno je to súčasťou prúdu žičovať jej vlastnými slovami:
„Pred mojim ochorením vota, osudu či predurčenia.
som si žila svoj jednoduchý, aj Dnes sa to už nedozvieme keď s malým trápením pekný dnes nám už zostáva iba si poživot. Mala som rada záhradku, vedať: „Nie moja vôľa, ale Tvoja
kvety, na ktoré som sa stále Pane, sa stala“.
No aj keď od nás Gitka odišla,
veľmi tešila každú jar. Rada
som si zaspievala, zatančila, zostanú nám spomienky na jej
aby som zahnala všetky zlé odvahu, žiarivý úsmev, lesk
veci okolo seba. Potom som v očiach… Prišla k nám len naochorela, ale stále som dúfala, krátko, no navždy zostane v naže to bude v poriadku, len na šich srdciach.

„FAJâTE
Fajčením získate:

- mužný zjav,
- zápach odpudzujúci hmyz,
- chuť na alkohol,
- bronchitídu,
- astmu,
- cukrovku,

PRE ŽENY:
8. Chodievajte pravidelne ku gynekológovi na cytologické vyšetrenie.
9. Vyšetrujte si pravidelne prsníky a pri zmenách navštívne
odborného lekára. Po päťdesiatom roku veku, v dnešnej dobe
aj skôr, sa odporúča mamografia.

POČÍTAČOVÝ KURZ PRE SENIOROV
Ešte začiatkom tohto roka dostala na miestnom úrade zelenú
myšlienka zorganizovať počítačový kurz pre našich seniorov.
Keďže technika napreduje míľovými krokmi, chceli sme trochu
priblížiť dianie vo svete počítačov
práve im.
Do kurzu sa prihlásilo dvanásť
ľudí, pričom dámy vysoko prevažovali nad jediným pánom. Na
prvých hodinách sa oboznamovali s pojmom „počítač“, učili
sa rozlišovať jeho jednotlivé časti
a pomenovávať ich. Najväčším
problémom bolo pre niektorých
správne uchytiť myš a pracovať
s ňou, preto si pri práci s myšou
osvojili aj také operácie, ktoré je

VIAC!!!“
- žalúdkové vredy,
- rakovinu pľúc,
- impotenciu,
- infarkt…

Tešia sa na Vás:
páni: hostinský, lekár, aj hrobár.

Na zábere jedna z účastníčok
kurzu

možné vykonať tiež pomocou
kláves. Zaujímavé bolo kopírovanie dokumentov, ich sťahovanie, či prenos na - v dnešnej
dobe už - menej populárnej diskete do iného počítača.
Vzhľadom na to, že kurz prebiehal v júni a júli, kedy to človeka
viac „ťahá" do záhrady, dotiahli to
do úspešného konca iba niektorí. Každý účastník si však
odniesol so sebou aspoň akétaké základy a tešili sme sa, že
vnuci pred nimi už predsa nemajú až taký veľký náskok.
Tí ostatní, ktorí mali trpezlivosť,
alebo im to dovolil čas, si nakoniec vytvorili na webe aj vlastnú
e-mailovú adresu, vďaka čomu
budú môcť komunikovať so známymi po celom svete a zároveň
získavať nové správy a informácie.
Teší nás záujem, s ktorým
dôchodcovia prichádzali, ale aj
to, že napriek tejto uponáhľanej
dobe mali snahu naučiť sa nové
veci, no vôbec nie kvôli sebe.
Robili to kvôli svojim vnúčatám
a ďeťom, ktoré sú roztrúsené po
celom svete a jedinou možnou
cestou ako s nimi hovoriť takmer
z očí do očí je dnes prenos cez
internet. Aspoň takto na chvíľu
ich budú mať „doma“.
J. Vybrancová

• Život nie je to, čo sa človeku stane. Život je to, čo človek urobí s tým, čo sa mu stalo. (A. Huxley)
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Z Vašich listov
Dobrý deň,
práve sa mi dostal do rúk „Krasňančan číslo 2, r. 2007“, ktorý
som si pozorne pozrela a nedá mi
neragovať. Píšete veľmi málo
a mladých a úspešných športovcoch.
Zaujal ma článok a nádejnom
hokejistovi Jakubkovi, ktorý reprezentuje Krásnu v tom najlepšom
svetle. Kladiem si otázku: „Prečo
ste ho dali až na poslednú stranu?
Vari to to nemá význam posunúť ho
vyššie?“
Ja osobne si myslím, že takéto
deti by mali byť v popredí. Je ich
v Krásnej viac, a rezprezentujú našu obec aj na medzinárodnej úrovni. Jožko Pachinger z Mozartovej
ulice a Peťko Michálik z ulice Beniakovej reprezentovali Krásnu na
medzinárodnom turnaji FRAGARIA
CUP , ktorý sa koná práve v týchto
dňoch od 1. 07. 2007 – 5. 7. 2007
v Prešove. Na tomto turnaji sa
zúčastnilo 17 krajín a 280 družstiev, preto mi nedá neopomenúť
úspech, ktorý dosiahli.
Títo chlapci boli vybratí do výberu 1. MFK Košice a pod vedením výborných trénerov Š. Stolára
a A. Sokoliho sa úspešne prebojovali až do štvrťfinále. Porazili
takých silných súperov ako boli
ukrajinci, bielorusi, či hráčov
z Estónska a mnoho ďalších. Je mi
ľúto, že o nich málokto vie. Hrajú
síce za 1. Mladežnícky klub Košice, ale reprezentujú aj Krásnu.
A to vo veľmi dobrom svetle.
Venujete veľmi málo pozornosti
práve takýmto nadaným a úspeš-

ným mladým športovcom. Preto
ma tak trochu mrzel článok na poslednej strane o nadanom Jakubkovi. Zaslúžil si viac informácií.
Možno je to môj neobjektívny názor, pretože som matkou jedného
z týchto chlapcov. Deti sú predsa
naša budúcnosť a aj keď nie sú
žiakmi miestnej školy, hanbu Krásnej nerobia, práve naopak. Viem ,
že je omnoho dôležitejšie venovať
sa iným otázkam, ktoré sú podstatnejšie a oveľa dôležitejšie. Ale verte, keď sa čo i len jeden človek
dozvie a týchto deťoch a prečíta si
o nich čo i len vetu, zastaví sa
a určite si povie: „Z týchto detí raz
možno niečo bude.“
Dnešný svet je veľmi uponáhľaný a hektický, deťom sa venuje veľmi málo pozornosti, pretože ja sama ako rodič nemám vždy čas na
svojho syna a mnohokrát ho odbijem. Preto ma veľmi tešia úspechy
detí, žiakov našich škôl, lebo aj oni
reprezentujú Krásnu. Počnúc tými
najmenšími v našich Materských
školách i žiakmi oboch Základných škôl.
Som rada, že ste venovali pozornosť prečítaniu mojej reakcie a teším sa, že moje slová padli na
úrodnú pôdu a že si v budúcich
číslach prečítam určite viac o nádejných športovcoch.
S pozdravom
Monika Pachingerová

Poďakovanie:
Vážená pani Monika, vďaka za príspevok, ktorý sa nám dostal do rúk tesne
pred odovzdaním rukopisov do tlačiarne.
Napriek tomu ho uverejňujeme v plnom
znení, no odpoveď naň Vám dáme v budúcom čísle.
šéfredaktor

PRANOSTIKA NA SEPTEMBER

Pravidlá pre návštevníkov lesa
1. Nechaj rastlinám v lese konáre,
lístie, kvety: sú ozdobou lesa,
majú ešte iných potešiť a tvoriť
nový život. Odtrhnuté čoskoro
zvädnú, prestanú byť na radosť
a sú odhodené.
2. Nestúp na mladé sadenice, i
keď ťa medzi ne vábia tie najkrajšie lesné plody a kvety. Všímaj si mladé rastlinky, z ktorých
vyrastú stromy. Skazu, ktorú na
robí tvoja noha, poznať i po rokoch.
3. Noviny, papiere, prázdne fľaše
a iné odpadky nenechávaj na
cestách a miestach, kde odpočívaš, ale ich zanes domov. Nenechávaj za sebou smetisko.
4. S fajčivom zaobchádzaj opatrne. Pri suchom počasí môže

odhodený ohorok a každá nevyhasnutá zápalka zapríčiniť lesný požiar.
5. Z jedného stromu možno urobiť
milión zápaliek, ale jediná zápalka stačí, aby zničila milión
stromov. Kuchári, fajčiari, pamätajte, že v lese nie je prehnaná
ani tá najväčšia opatrnosť.
6. Nevyrušuj zvieratá v lese. Uvedom si, že sa boja človeka ako
svojho najväčšieho nepriateľa.
Vajíčka a mláďatá, ktorých sa
dotkne ľudská ruka, zahynú,
lebo ich matka zanechá.
7. Svojho psa voď na remienku,
hlavne ak nie si si istý, či nemá
záľubu v poľo vačke.
Dodržaním týchto pravidiel zmiernime škody páchané na prírode.

• • • • • • VYBRALI SME PRE VÁS • • • • •
HISTORIA EST TESTIS TEMPORUM,
LUX VERITAS,
VITA MEMORIAE,
MAGISTRA VITAE,
NUNTIA VETUSTATIS.

HISTÓRIA JE SVEDECTVO ČASU,
SVETLO PRAVDY,
ŽIVOT PAMÄTI,
UČITEĽKA ŽIVOTA,
ZVESTOVATEĽKA DÁVNYCH DÔB.
CICERO

Slovenská pošta, a.s. aj na Vašej pošte
okrem hlavných poštových služieb ponúka aj

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
POSTshop
LOTÉRIOVÉ HRY
PREDPLATNÉ TLAČE
POSTshop
baliace potreby (papier, lepidlá, lepiace pásky, nožnice), listový papier a listové
súpravy, písacie potreby, obálky (bežné, špeciálne, bublinkové, plastové, aj
na poistené listy), telefónne karty (tuzemské, medzinárodné), diaľničné
nálepky, denná a periodická tlač, pohľadnice a pozdravy do obálky (UNICEF,
miestne pohľadnice, pohľadnice vianočnej a veľkonočnej kolekcie), domové
listové schránky

LOTÉRIOVÉ HRY
žreby – Prasa v žite, Jubilejná štastná 7 (á 10,– Sk), Kravička, Muchotrávka,
Ruža (á 20,– Sk), Výherný kalendár (30,– Sk)
lotérie – LOTO, JOKER, LOTO 5 z 35, KENO 10, KLUB KENO, EUROMILIÓNY,
BINGO

PREDPLATNÉ TLAČE

Spoznávate sa ešte? Ak nie, možno Vás spoznajú vaši niekdajší
spolužiaci zo základnej školy, či vaši príbuzní. Fotografia zo školského
výletu v stovežatej Prahe má už vyše polstoročia, tak si trošku
zaspomínajte na tie časy…
(bič)

•
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j e d n é h o

d o b r é h o

Umožníme Vám zvoliť si dĺžku predplatného akéhokoľvek titulu z nášho katalógu
(viac ako 700 slovenských a 1 000 zahraničných titulov), určite si čísla, ktoré si
predplatíte a samozrejme miesto doručenia. Predplatné zabezpečujeme pre
občanov, organizácie a osobitne pre školy.

s l o v a

Slovenská pošta – posol dobrých správ

m o ž n o

ž i ť

c e l ú

z i m u .

Príroda je ako matka:
dáva plným priehrštím
a nežiada od teba nič, len porozumenie a lásku.

www - INTERNET NÁŠ KAŽDODENNÝ – www
Web adresa/Popis
Oblasť
Vek
Jazyk
http://www.dracik.sk
Zábava 0 - 99 rokov SK
hračky, stavebnice, legá,
zábava pre deti ale aj ostatných
http://www.referaty.sk
Poučenie od 10 rokov SK
referáty z najrôznejších oblastí
vedy a života pre mladých
http://www.dovolenka.sk
Voľný čas od 15 rokov SK
Nestihli ste dovolenku v lete?
Nezúfajte! Zahraničné
a tuzemské zájazdy.
Rady a tipy na cestovanie.
http://www.autovia.sk
auto-moto od 18 rokov SK
Chcete auto a máte
nedostatok peňazí na nové?
Najväčší autobazár
slov. internetu.
Veľa ľudí si už určite všimlo, že
po Krásnej premáva jedna pekná,
tuningovaná, biela škodovka so
zelenými plameňmi. A viacerí z vás
by sa o nej chceli niečo dozvedieť.
Majiteľom tohto auta je Martin
Bugoš. Tých, ktorých toto auto
zaujíma to už určite viete, a čo ešte
neviete sa dozviete v tomto článku.
Na Slovensku je Tuningová scéna necelých 10 rokov. Približne vtedy začal vychádzať aj časopis Autotuning. Autá, ktoré som v ňom videl
sa mi zapáčili a sníval som o tom,
že niečo také raz budem mať. Tuning je ako droga. Ak s tým začnete, je to na celý život. Začína to
tým, že chcete byť proste iný a je
to aj o dobrom pocite, že sa za vami každý obzrie ak prefrčíte okolo.
A ako to všetko začalo? Pred
troma rokmi som si kúpil bielu škodovku 125L. Bez hudby, bez rádia.
Nikdy som neplánoval, že moje
auto bude takto vyzerať. No postupne, ako náhodne prichádzali
nápady, som menil jeho technické
a vizuálne parametre. Vždy som sa
snažil mať jednotlivé komponenty
zabudované spôsobom, ako to
u ostatných autách vidieť nemôžete. Preto mám pod nohami laminátovú plávajúcu podlahu, otáčajúcu sa disco guľu v strede auta,
reproduktor umiestnený v opierke
hlavy spolujazdca, 5 LCD monitorov po celom aute, alebo autorádio
zabudované hneď za volantom.
Prvé, čo som si kúpil, bolo samozrejme autorádio a reproduktory
do predných dverí. No a potom to
už išlo. Zadné sedačky som vyhodil
a na ich miesto prišla subwooferová 1400 wattová, 110 litrová bedňa. Reproduktory do zadných

•

Radíme našim záhradkárom
PRÍPRAVA JÁM NA SADENIE
Pokiaľ je celý pozemok dobre
pripravený hlbokou orbou a podrývaním spodiny, môže sa od kopania jám upustiť. Platí to zväčša pri
úrodných pôdach. Ináč sa rozmery
jám riadia tvarom stromčeka. Na
hĺbku postačí rozmer 60 cm a šírku volíme 60 x 60 cm až 80 x 80 cm.
Pokiaľ dávame ku stromčekom
kolíky, natlčieme ich do stredu jamy. Najviac vyhovujú kolíky zhotovené z tvrdého dreva (agát), najčastejšie však používame mäkké
smrekové drevo a to po impregnácii zelenou skalicou. Môžeme
ich taktiež iba opáliť priamym
ohňom.
ČAS VÝSADBY
Najvhodnejší čas pre vysádzanie
jabloní je október, november, až
pokiaľ nezačnú mrazy. Veľmi dôležité je, aby ku koreňom bola
prihrnutá vlhká pôda, nie mokrá
a mazľavá. Spojenie koreňov s pôdou by malo byť čo najtesnejšie.
Jesenné sadenie má oproti jarnej

Ako to všetko začalo?
dverí, do opierky hlavy spolujazdca, na miesto odkladacej skrinky
a reproduktory do protislnečnej
clony. Aby to všetko rádio utiahlo
naložil som tam 3 zosilňovače.
Spolu 18 reproduktorov a 2000
wattov. Celý interiér som oblepil
zeleným kobercom. Do stredu palubovky som umiestnil 7 palcový
monitor. Na zadnú dosku 17 palcový širokouhlý a dva 17 palcové monitory sú po bokoch na subwooferi.

TUNING
Najnovší prírastok je 8 palcový
stropný monitor so zabudovaným
DVD prehrávačom. Všetko je to
napojené na Playstation PS2. Sedačky sú z Pontiaka Fiero. Našiel
som ich v jednom zdemolovanom
aute. Boli celé dotrhané a od krvi.
Chalan, ktorý mi ich predával, povedal, že sa na nich zabil chlapec
s priateľkou. Vyčistiť a poplátať sa
veľmi nedali a tak som ich dal
prečalúniť do zelenej látky.
Samozrejme, že k tuningu patrí
aj exteriér. Na auto som kúpil predný a zadný nárazník, bočné prahy,
disky, strešný nasávač vzduchu
a nasávač na kapotu. Ten je z Lady
Nivy. Zadné krídlo som si vymyslel
a vyhotovil sám. Je z laminátu a nohy sú z duralu vyrezane laserom.
Aby auto zaujalo hneď na prvý pohľad, nastriekal som naňho zelené
plamene. Sú striekané technológiou airbrush.
Keď som začal auto predstavovať na tuningových zrazoch, vši-

mol som si, že počas noci v tme sú
auta malo zaujímavé. A máloktoré
auto malo podsvietenie podvozku.
Rozhodol som sa, že týmto smerom sa chcem uberať. Svetelný
tuning ma dostal natoľko, že momentálne na aute je 19 neónov,
146 LED diód a stoboskopy
umiestnené v predných svetlách.
Auto si vyslúžilo prezývku UFO
a takto ma poznajú po celom
Slovensku na tuningových zrazoch.
Keď ho rozsvietim, zbehnú sa okolo neho desiatky ľudí a vtedy púšťam videoklipy, alebo hra sa
Playstation. V súťaži o najkrajšie vysvietené auto som sa už 3 roky za
sebou majster Slovenska v tejto
kategórii. Taktiež sa mi darí brať trofeje v kategórii najkrajšie auto
zrazu.

výsadzbe výhodu v tom, že na jeseň vysádzané stromčeky začínajú
počas zimy vytvárať kalus a lepšie
sa tak šetrí s potrebnou vlahou,
ktorej je v jeseni dosť. Na jar potom
stromčeky rýchlejšie rastú. Jarné
výsadzby často trpia suchom
a stromčeky je nutné zavlažovať.
VLASTNÁ VÝSADBA
Pred výsadbou stromčekov najprv upravíme koreňový systém.
Všetky poškodené, zlomené alebo
rozštiepené korene odstránime.
Potom ich zasypávame najkvalitnejšou sypkou zeminou. Pri
zasypávaní stromčekov zeminou
stromčekom potrasieme, aby sa
zemina dobre rozdelila medzi korene. Potom ju
pošliapeme a zbytok navŕšime okolo stromčeka.
Pripravil:
Jozef Martinásek
Všetky práce ma vyšli na tri roky
a približne 2500 hodín. Auto je
však zatiaľ nepredajné. Aj keď som
už mal ponuku vymeniť ho za
Fabiu. Ale odmietol som to. Keďže
je to moja srdcová záležitosť, asi by
ma bolelo, keby som na tuningových zrázoch videl, ako niekto
berie za moje auto cenu.
Fotky auta ste už mohli vidieť
v rôznych časopisoch, či
denníkoch, alebo ho dokonca
vidieť niekoľkokrát aj v telke.
A koľko som investoval do
škodovky ? Cena je neskutočná.
A prezrádzam ju len na tuningových
zrazoch, lebo tam ma len vedia
pochopiť ľudia, ktorí sa tomu
venujú. Ak sa na takomto zraze
niekedy stretneme, tak si o tom
môžeme pohovoriť.
Verím, že aj naďalej toto auto
bude pútať vašu pozornosť.
Martin Bugoš

Uspokojme sa s tým, čo máme, a netrápme sa s tým, čo mať nemôžeme!
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Trávnik tretieho tisícročia
Sen futbalistov, fanúšikov
a „futbalových činovníkov“
v Krásnej sa v prvých septembrových dňoch príchodom firmy
Sporter, s.r.o., ktorá má na starosti výstavbu futbalových ihrísk
s umelou trávou tretieho tisícročia začal napĺňať. Pred dvoma
mesiacmi nikto ani nesníval
o tom, že v Krásnej sa nám
podarí uspieť s projektom na
Slovenskom futbalovom zväze

špeciálne privezené vozidlo
v hodnote dvoch miliónov začalo
v poslednej etape vypĺňať trávnik
pieskom a umelým granulátom.
Za mimoriadnu aktivitu pri výstavbe, keď bolo potrebné
bojovať s časom a nepriaznivým počasím by som chcel aj
týmto poďakovať Ing. Rudolfovi Sanislovi, Jánovi Antalovi,
Róbertovi Kažimírovi, zamestnancom firmy HYDRO – EKO

UŽ AJ V KRÁSNEJ
v Bratislave. Vypracovaný projekt o dotáciu s celkovou výškou
1.400.000.- Sk ( 250.000.- Sk
– SFZ, 300.000.- Sk Ministerstvo školstva, 200.000.- Sk
UEFA a 650.000.- Sk Mestská
časť Krásna), ktorý predložil
miestny úrad významne lobingom podporil prezident futbalového klubu FK Hornád Krásna
a MFK Nižná Myšla Ing. Ján
Trnovský s členmi výboru. Projekt
na výstavbu futbalového ihriska
s rozmermi 40 m x 20 m sponzorsky podporili aj domáce firmy
a podnikatelia HYDRO – EKO –
STAV, s.r.o. v zastúpení Ing.
Rudolfom Ballaschom a firma
PEVA, s.r.o. v zastúpení Petrom
Vargom, ktorý je generálnym
sponzorom nášho futbalového
klubu.
Po prípravných – na presnosť
a kvalitu náročných – prácach,
ktoré mala na starosti firma
HYDRO – EKO – STAV, s.r.o.,
firma Sporter, s.r.o. začala so
stavbou mantinelov a pokládkou
umelého trávnika. Na tento účel

– STAV, s.r.o. a správcovi ihriska
Františkovi Tóthovi. Na základe
jasných, presne stanovených
pravidiel využívania tohto moderného ihriska verím, že bude
ihrisko a trávnik tretieho tisícročia slúžiť všetkým obyvateľom,
najmä mládeži v Krásnej dlhý
čas. Opäť sme sa presvedčili,
že spoločnými silami vieme dosiahnuť pre Krásnu viac. Že je to
naozaj pravda, príďte sa osobne
pozrieť na naše nové futbalové
ihrisko.
Marek Kažimír

Náš záber z miestneho ihriska približuje pracovníkov firmy HYDRO –
EKO – STAV pri pokladaní geotextílie pod umelú trávu

Patrícia na prvom stupienku
Tak ako už býva tradíciou, sa
posledný augustový víkend opäť
konali preteky GRAND PRIX vo
vodnom lyžovaní, ktoré sa odohrali v Mestskej časti Nad jazerom. Naša „zberateľka najlepších
ocenení“, podľa odborníkov jeden
z nádejných talentov - Patrícia
Matisová získala tentokrát umiestnenie na prvom stupienku v kategórii juniorov do pätnásť rokov
za skoky, slalom a kombináciu.
Okrem tohoto ocenenia si za ne-

celé dva mesiace nazbierala pekné medaile na súťažiach v Česku,
Rakúsku či Poľsku, ktoré prebiehali počas prázdnin.
Veru, či sú prázdniny alebo škola, trénovať sa musí, a preto jej
ešte podržme prsty, nech nás
pekne reprezentuje 14. septembra na Majstrovstvách Európy
v Nemecku, kde dúfame, rozmnoží svoju zbierku pohárov
a medailí o ďalšie pekné kúsky.
J. Vybrancová

Dvojtýždňový detský tábor sa vydaril
Aj keď sa v tohtoročnom detskom letnom tábore niektoré veci
zmenili, ako noví animátori, či
zdravotníčka, nijako to neprekážalo v tom, aby bola výborná nálada. Ak si zhrnieme dva týždne
strávené spolu, a to, že niektorí
z nás ešte nikdy nepracovali s deťmi, zvládli sme to veľmi dobre.
Aj tento rok sme sa statočne vyhýbali vážnejšej ujme na zdraví.
Ale našli sa aj takí, ktorí mali me-

Najväčší záujem bol o výlety vo Vysokých Tatrách. Na zábere deti
s animátormi na Štrbskom plese

nej šťastia a nezabránili malým
štípancom od včiel. No aj napriek
tomu nás to neodradilo a boli sme
radi, že sme mohli spoznať nové
tváričky, ktoré dúfame, prídu aj
o rok.
Počasie bolo príjemné a prialo
nám počas celých dvoch týždňov.
Najviac sme tŕpli počas dní, kedy
sme mali naplánovaný celodenný
výlet na kúpalisko. Našťastie,
všetko vyšlo.
Nový kolektív animátorov zostavil pre deti zaujímavý program.
Niektoré výlety, napríklad návšteva golfového areálu Anička, sa
nezmenili ani v tomto roku. Zaujímavou myšlienkou bolo vziať deti
na Mestskú plaváreň v Košiciach,
či na kúpalisko v Trebišove.
Možno nie každý deň spĺňal detské predstavy, ale na nikom sme
nebadali nudu, ani zlú náladu.
Skôr bolo vidieť únavu, ale to až
na ceste domov.
Deti nadchol výlet na kaštieľ
Betliar, čomu pravdepodobne
predchádzala neplánovaná zastávka v Zádielskej doline, ktorú
mala na svedomí porucha auto-

busu. Kým pán vodič poruchu
opravoval, my sme sa išli poprechádzať. Nakoniec sme do Betliara došli a veľmi sa nám tam
páčilo.
Najočakávanejším výletom
z oboch týždňov bol výlet na
Štrbské a Popradské pleso, ktorého sa zúčastnilo 33 detí. Potešili
sme sa, lebo čím viac je detí, tým
lepšia je zábava, no musím
podotknúť, že to bola pre nás aj
veľká zodpovednosť. Najprv sme
síce ráno nestihli vlak, takže sme
museli nastúpiť na ten neskorší,
ale čakanie si každý spestril iným
spôsobom: niektorí sa hrali, iní si
hádzali lietajúci tanier a tých ostatných čakanie tak vysililo, že si
museli predčasne vybrať z batohov desiatu. Cestou domov mal
pre zmenu meškanie rýchlik,
a preto sme boli nútení nasadnúť
na osobný vlak, ktorým nám cesta
trvala dve a pol hodiny.
Dúfame, že budúci rok sa budeme stretávať opäť v hojnom
počte a možno s ešte lepšou náladou ako tento rok.
Lukáš Čorba
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