KRASŇANČAN
ČÍSLO 5/2004 (december)
Občasník samosprávy Mestskej časti Košice–Krásna
Košice - mestská časť Krásna leží 191m 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.

Vážení občania,
spoločným znakom každej komunity sú najmä spoločné záujmy, spoločné
ciele, vzájomná pomoc
a spolupatričnosť. V čase
vianočných sviatkov, keď
sme väčšina z nás pod vplyvom duchovného odkazu
týchto sviatkov - narodenia
malého Ježiška a našej nádeje, akýsi milší, štedrejší, tolerantnejší – proste
lepší, by som si prial, aby takými sme boli vždy,
nielen počas sviatkov, ale v každom momente nášho
tak krátkeho pozemského života.
Požehnané, štedré vianočné sviatky naplnené
vnútorným pokojom, v novom roku 2005 veľa
pevného zdravia a osobných úspechov zo srdca
praje všetkým obyvateľom, ľuďom dobrej vôle
a členom našej krásňanskej komunity

Milí Krasňančania,
„Najviac sa teším na Vianoce – tie mi asi najviac chýbali.
Pravá vianočná atmosféra domova sa nikde nedá nahradiť
a človek to zistí až vtedy, keď je dlho preč." To sú slová
slovenského hokejistu, hráča Philadelphia Flyers, Michala
Handzuša. (Týždeň, 50/2004, 6. 12. 2004, s.43).
Iste v živote platí, že človek sa teší najviac na to, čo mu
najviac chýba. Pre Handzuša sú to Vianoce. Rozmýšľali ste
už niekedy o tom, čo nám najviac v živote chýba? Možno
budete súhlasiť: pokoj, prijatie, istota, že sme milovaní, že
niekomu na nás záleží, obyčajné radosti plynúce z toho, že
sme spolu, že je dobré žiť... . Tejto výsady sa nám nedostáva
počas celého roka. Niektorým ani na Vianoce ... A pritom
je to na nás. Boh sa rodí do tohto sveta, aby nám
pripomenul, že je to na nás. Akí k sebe budeme a ako nám
z toho bude.
Na otázku vo vyššie spomenutom časopise, ktorá znela:
„Ste veriaci?", odpovedal Michal Handzuš veľmi krátko ale
jasne a zreteľne: „Áno. Od malička.“ (s.18). Niekedy mi tak
napadne, aké by to bolo, keby sme boli jednoducho
veriacimi, ktorí sa tešia na to, čo im najviac chýba – na
Vianoce – a keby sme ich spolu vytvárali – nielen
v decembri, ale čím častejšie aj počas nového roka. K tomu
nám všetkým v Krásnej prajem veľa ochoty a Božej pomoci.

starosta Mestskej časti Košice – Krásna

Marek Kažimír

Juraj Semivan
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Preds tavujeme

poslancov:

Ján Fekete
Za poslanca miestneho zastupiteľstva som tretíkrát kandidoval v roku 2002. V prvom volebnom období som
bol predsedom poriadkovej komisie. V druhom a súčasnom treťom volebnom období som sa stal jej členom.
Ako poslanec by som rád predstavil túto komisiu aj z môjho uhla pohľadu. Existuje tu totiž niekoľko notorických
sťažovateľov, ktorí sústavne opakujú svoje pripomienky týkajúce sa väčšinou tej istej veci. Pritom by stačilo len
veľmi málo, a to upraviť svoje susedské vzťahy a najmä medzi sebou trochu viac komunikovať. Jedným z príkladov
je aj prípad, ktorý sa stal pred pätnástimi rokmi, kedy sťažovateľ bol zasiahnutý snehovou guľou do hlavy
a v súčasnosti sa domáha spravodlivosti a náhrady škody spôsobenej na jeho zdraví. Preto by som chcel podotknúť,
aby občania dobre zvážili, či je potrebné každý prípad riešiť cez poriadkovú komisiu, pretože niektoré prípady sa
určite dajú vyriešiť aj prirodzenou cestou, a to komunikáciou medzi dotyčnými.
Svoju funkciu chcem naďalej vykonávať zodpovedne, svedomito a účelne, byť k ľuďom otvorený nielen očami ale aj srdcom.
Na záver Vám želám krásne Vianoce plné pohody a nových očakávaní a šťastný nový rok 2005.

Ing. Patrik Gordoň
Mám 30 rokov, som ženatý. V roku 2002 som prvýkrát kandidoval v komunálnych voľbách
za poslanca miestneho zastupiteľstva. Funkciu poslanca som začal vykonávať v druhom polroku
2004 ako náhradník za MVDr. Janu Škrakovú. Som členom kultúrnej a športovej komisie a sociálnej
komisie. Chcem pomáhať pri organizovaní rôznych kultúrnych a spoločenských akcií pre obyvateľov
našej obce.
Zároveň sa chcem poďakovať za prejavenú dôveru a zodpovedne a svedomito pracovať na rozvoji
a zveľaďovaní našej obce.

VYHODNOTENIE PRÁCE SAMOSPRÁVY ZA ROK 2004
Vážení občania, opätovne, ako v minulom roku 2003, predkladáme
spoločne s poslancami naše vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov,
ktoré sme si určili na rok 2004 v týchto oblastiach :

Investičná činnosť - územný rozvoj:
Splnené :
- zmena územného plánu zóny o nové lokality pri Mlyne a Čapáš
- prvá etapa dokončovacích prác na Kultúrnom dome a novom miestnom
úrade takmer ukončená, preinvestovaných cca 8 500 000,-Sk,
predpokladané ukončenie február 2005
- začatie I. etapy výstavby vodovodu v lokalite IBV pri Mlyne s predpokladanou čiastkou 1 500 000,- Sk
- výstavba siete verejného osvetlenia na ulici Beniakova, IBV pri Mlyne
- vykonanie rozsiahlej opravy miestnej komunikácie smerom na Košickú
Polianku (hĺbkové čistenie a úprava rigolov )
- na konečnej zastávke MHD (Barón) starý plechový prístrešok vymenený
za nový sklenený
- zavedený nový informačný a orientačný systém ulíc
- pri pošte Košice 18 realizácia vkusných lavičiek nielen pre zákazníkov,
ale aj pre spríjemnenie okolia, ktoré bolo dôkladné vyčistené
- podpísanie nájomnej zmluvy s farským úradom týkajúcej sa prenájmu
pozemku pod kaštieľom a v jeho okolí, doba prenájmu platí na 50 rokov
a celková suma je 1,- Sk, kúpna zmluva týkajúca sa kaštieľa je pripravená
a zaslaná na pripomienkovanie
- zrealizovanie výstavby štyroch kanalizačných zberačov dažďovej vody,
rekonštrukcia stĺpov verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
- zriadenie a uskutočnenie predĺženia vodovodu o 125 m na miestnom
cintoríne, očalúnenie lavíc a doplnenie nových stoličiek v Dome smútku
- výstavba nových kanalizačných prípojok v počte 10 ks
Úlohy:
- zabezpečenie pokračovania II. etapy výstavby vodovodu v lokalite IBV
pri Mlyne

- pokračovanie dokončovacích prác kultúrneho domu a miestneho úradu
- pokračovanie výstavby tlakovej kanalizácie na rok 2005 ( EF ISPA)
- zabezpečenie územného a stavebného konania tlakovej kanalizácie
v lokalite Pred mostom
- pokračovanie vo výstavbe informačného systému a informačných tabúľ
- výstavba autobusového prístrešku na ulici Lackova
- po majetkovoprávnom vysporiadaní začať s výstavbou komunikácie na
ulici sv. Gorazda
- vypracovanie projektu rekonštrukcie kaštieľa a zabezpečenie stavebného povolenia
- vypracovanie projektu cez Operačný program Základnej infraštruktúry
pod opatrením 3.1.3 Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry (kaštieľ)
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- zabezpečenie predbežnej kolaudácie miestneho úradu - otvorenie
kancelárie prvého kontaktu
- premostenie kanálov na cyklistickom chodníku, zabezpečenie projektu
a realizácia
- zavedenie vrecového separovaného zberu
- vybudovanie vetvy vodovodu na ulici Krajná

Bezpečnosť občanov a majetku
Splnené:
- otvorenie aktivačnej činnosti pre rómskych občanov v našej mestskej
časti v apríli 2004, v rámci programu Európskeho sociálneho fondu;
zo začiatku zamestnaných desať Rómov, štyria v poriadkovej službe
- v deviatom mesiaci posilnenie hliadky, keďže dochádzalo k napádaniu
detí pred školou
- zlepšenie bezpečnostnej situácie aj vďaka dobrej spolupráci s mestskou
políciou /raz mesačne uskutočnenie porady a konzultácií o bezpečnostnej situácii s veliteľom mestskej polície/, hliadkovanie mestskej
polície zamerané najmä na skládky odpadov, dodržiavanie prevádzkového času pohostinstiev, novostavby a verejné objekty
- zaznamenanie dobrej spolupráce s občanmi pri rýchlom odhalení
páchateľov, ktorí zničili nálepky mestskej časti na prístrešku zastávky
a rozbili sklenenú výplň prístrešku konečnej zastávky MHD
- realizácia preventívnych aktivít v škole
- osadenie chýbajúcich dopravných značiek a spomaľovacieho retardéru
na uliciach Mozartova a Čechovova
- redukcia počtu túlavých psov /24/ náhodnými odchytmi na uliciach
Vyšný dvor, Golianova, 1. mája
- výstavba verejného osvetlenia
Úlohy:
- verejná diskusia s deťmi o hodnotách, živote v Krásnej / kňaz, vedenie
školy, poslanci MZ.../
- získavanie občanov za dobrovoľných strážcov VP
- kontrola evidovaných psov, pokračovanie odchytov

Kultúra a šport
Splnené:
- výstavba ľadového klziska v priestoroch školy
Organizácia:
-

dvojtýždňového prímestského tábora
futbalového turnaja o pohár starostu mestskej časti
osláv vstupu SR do Európskej únie
odpustovej ľudovej veselice
Dňa matiek
kultúrneho programu a posedenie s najstaršími obyvateľmi Krásnej
miestnej súťaže o najkrajšiu predzáhradku, okno, balkón
cyklisticko – orientačnej súťaže pre deti

Podpora pri organizácii:
- II. ročníka folklórneho bálu
- Dňa detí
- kultúrneho programu na Mikuláša
Úlohy:
- doplniť športové akcie o zimný turnaj vo futbale a kopanie futbalových
jedenástok

Životné prostredie
Splnené:
- na skrášlení okolia a udržiavaní čistoty prostredia sa výraznou mierou
podieľalo aj 36 nezamestnaných ( projekt aktivačných príplatkov), ktorí
prispeli k tomu, aby sa Mestská časť Košice - Krásna udržiavala v čistom
stave
- výmena kontajnerov separovaného zberu slúžiacich na papier, za
kontajnery na plasty sa taktiež odzrkadlila na zvýšení čistoty v okolí
- vysadenie ruží na ulici Golianova
- zvýšenie počtu kontajnerov s dôrazom pri jarnom a jesennom upratovaní
- participácia na projekte "Dopad spaľovne na zdravie okolo žijúceho
obyvateľstva
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Úlohy:
- obnova a doplnenie ruží na ulici Golianova
- pokračovanie v separovanom zbere odpadov (kontajnery) a zavedenie
separovaného zberu (vrecia v I. štvrťroku 2005 )
- venovanie zvýšenej pozornosti všetkým bývalým skládkam komunálneho
odpadu a včasná likvidácia zárodkov /prípad Košická Polianka,
„Bulgária“/

Sociálna a charitatívna oblasť
Splnené:
- začiatok činnosti Klubu dôchodcov, 1. ustanovujúca schôdza zvolaná vo
februári 2004
- schválenie Zásad poskytovania príspevku k stravovaniu pre dôchodcov
v Krásnej
- organizácia II. ročníka Krásňanskej kvapky krvi (apríl)
- vznik Miestneho územného spolku SČK (návrh na registráciu)
- zriadenie prevádzky AVE - Dom nádeje, zabezpečenie všetkých potrieb
súvisiacich s pohrebom zosnulých
- organizácia a distribúcia prostredníctvom Občianskej komisie (zbierky
šatstva pre deti zo sociálne odkázaných rodín)
Úlohy:
-

pokračovanie v podpore činností a aktivít dôchodcov
presťahovanie Klubu dôchodcov do nových priestorov
začatie činnosti Miestneho územného spolku SČK
pokračovanie v organizácii Krásňanskej kvapky krvi

Miestny úrad
Zrealizované:
- doplnenie a modernizácia hardvérového vybavenia, inštalácia softvéru
- cintorín, dane z nehnuteľnosti
- zameranie všetkých hrobných miest /1468/, pomocou pracovníka
identifikácia hrobov zosnulých a spracovanie dát
- miestne zisťovanie a porovnávanie evidencie psov
- inštalácia systému informácií z katastra nehnuteľností - Wiskan
- preventívne kontroly prípojok tlakovej kanalizácie
- 15 návrhov na exekúciu nedoplatkov z daní nehnuteľnosti za rok 2004
- miestne zisťovanie a dorubenie daní daňovníkom
- vypracovanie Registratúrneho poriadku a plánu miestneho úradu,
kontrola všetkých archivovaných spisov od roku 1990
Úlohy:
- pripraviť projekty pre ďalšie vzdelávanie Rómov a prácu s deťmi, projekt
pestovania zeleniny formou záhumienok
- pripraviť projekt pre rekonštrukciu kaštieľa a výstavbu komunitného parku
Práca v samospráve je o práci v tíme, skupine ľudí. Za dosiahnuté
výsledky mi preto dovoľte p o ď a k o v a ť všetkým mojím kolegom
na miestnom úrade, poslancom miestneho zastupiteľstva, členom
komisií a v neposlednom rade vám, všetkým občanom za Vašu
podporu a dôveru.
Ďakujeme.

starosta
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UZNESENIE
z XVIII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice - Krásna konaného dňa 23.
novembra
2004
__________________________________________
Miestne zastupiteľstvo v zmysle príslušných zákonných
ustanovení

439.
440.
441.
442.
443.
444.

A. S c h v a ľ u j e
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a ostatných ustanovení

445.

435. Návrhovú komisiu v zložení pp. Jozef Grác - predseda,
Vincent Nagy a František Klik - členovia.
Overovateľov: pp. Ladislav Kočiš a Ing. Patrik Gordoň.
436. V zmysle § 12, zákona SNR č. 369/1990 Z. z. s poukázaním na § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov zasadnutie miestneho zastupiteľstva
v tomto bode vyhlásené za neverejné.

447.

B. B e r i e n a v e d o m i e
437. Kontrolu plnenia uznesení.
438. Správu starostu o prerokovaní návrhu na usporiadanie
pozemkových vzťahov medzi p. Erikom Dóczim - parc.

446.

č. 1580/33 a majiteľkou pozemku parc. č. 1580/53
p. Alžbetou Hegedušovou
Správu o stave dokončovacích prác na kultúrnom dome.
Správu o činnosti starostu od prechádzajúceho
zasadnutia.
Správu kontrolóra.
Správu poslanca mestského zastupiteľstva.
Správu o činnosti samosprávy za rok 2004.
Správu o činnosti jednotlivých komisií miestneho
zastupiteľstva.
Správu o zhodnotení práce poslancov miestneho
zastupiteľstva.
Správu o zhodnotení práce miestnej rady miestneho
zastupiteľstva.
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia o miestnych
daniach.

C. R u š í
448. Uznesenie č. 165 zo dňa 31. 7. 2003.
D. Ž i a d a
449. Starostu o presmerovanie cyklistického chodníka pri
dome p. Tomču cez ulicu Za mostom a osadiť príslušnú
dopravnú značku.
450. Vedúceho kontrolnej skupiny pre požiarnu ochranu
o vykonanie 15 kontról v termíne do 15. 12. 2004.

Primátor mes ta v Krásnej
Na základe osobného pozvania starostu Mestskej časti
Košice – Krásna navštívil dňa 25. novembra 2004 oficiálne, od
roku 1990 po prvýkrát, primátor mesta Košice JUDr. Zdenko
Trebuľa. Účelom návštevy bola prezentácia nových budúcich
priestorov miestneho úradu, kultúrneho domu a diskusia na témy
Novelizácia zákona o meste Košice, finančná podpora a pomoc
pri dokončení stavby miestneho úradu, perspektívy územného
rozvoja v Krásnej. Stretnutia sa za našu mestskú časť okrem
starostu zúčastnili p. zástupkyňa starostu Erika Dolná a poslanec mestského a miestneho zastupiteľstva p. Vincent Nagy. Pri
obhliadke stavby miestneho úradu a kultúrneho domu primátora
sprevádzali za zhotoviteľa p. Ing. Rudolf Ballasch, p. Ing. Rudolf
Sanislo, p. Ing. Slavomír Andraščík a za investora – náš
technický dozor p. Ladislav Fekete.
Po prezentácii priestorov pokračovala oficiálna časť stretnutia
v priestoroch terajšieho miestneho úradu. Na záver návštevy
prostredníctvom zápisu do kroniky primátor poprial všetkým
občanom Krásnej, aby aj v nasledujúcich rokoch mestská časť
skrášľovala svoju tvár, aby sa všetci obyvatelia vždy cítili ako

Košičania. Zároveň nám všetkým poprial veľa zdravia, šťastia
starosta
a spokojnosti.

Nové možnosti stravovania dôchodcov
Uvedomujúc si súčasné, verím že len časovo
prechodné nepriaznivé dopady sociálno – ekonomických reforiem na Slovensku, miestne
zastupiteľstvo Mestskej časti Košice–Krásna
schválilo na svojom zasadnutí Zásady poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov.
Cieľom prijatia a implementácie týchto zásad
je prispieť dôchodcom (s trvalým pobytom
v Krásnej) na obed pevne stanovenou sumou
v závislosti od výšky poberaného dôchodku.
Stravovanie bude zabezpečené od 1. januára
2005 v Školskej jedálni Základnej školy s Ma-

terskou školou sv. Marka Križina. Odber obedu
je možný aj do obedárov. Súčasná cena obedu
je 53.- Sk a poskytnutím príspevku klesne podľa
kategórie na 33.- Sk, respektíve 38.- Sk za obed.
Konkrétne podmienky poskytnutia príspevku sú
uvedené v uverejnených zásadách. Žiadosti
o príspevok je potrebné predložiť na tunajšom
miestnom úrade. Bližšie informácie, odpovede
na vaše otázky a formuláre žiadostí poskytne
sl. Jarmila Vybrancová na tel. č. 6852 182.
starosta
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ZÁSADY POSKYTOVANIA
PRÍSPEVKU NA STRAVOVANIE DÔCHODCOV
Tieto zásady vymedzujú kritériá na poskytovanie príspevku na
stravovanie dôchodcov (ďalej „príspevok“) v Mestskej časti Košice
- Krásna.
I.
Vymedzenie pojmov
1. Poskytovateľom príspevku je Mestská časť Košice - Krásna
(ďalej "poskytovateľ").
2. Príjemcom príspevku je občan Mestskej časti Košice - Krásna,
ktorý má na jej území trvalý pobyt a je poberateľom starobného
alebo plného invalidného dôchodku (ďalej „príjemca“).
3. Dodávateľom stravovania dôchodcom je organizácia, s ktorou
má na tento účel uzatvorenú zmluvu poskytovateľ.
4. Príjemca žiada o príspevok formou písomnej žiadosti (vzor tvorí
prílohu „Zásady poskytovania príspevku na stravovanie“) a potvrdením o poberaní starobného dôchodku, ktoré nesmie byť
staršie ako 30 dní.
II.
Podmienky poskytnutia príspevku
1. Poskytovateľ poskytne príspevok občanovi, ktorý spĺňa kritériá
podľa čl. I, ods. 2 a čl. III ods. 1 týchto zásad a požiada
o príspevok písomne. Poskytovateľ poskytne príjemcovi dotáciu
od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení žiadosti.
2. Príjemca je povinný pri podaní žiadosti podľa ods. I predložiť
potvrdenie o výške dôchodku, ktoré nesmie byť staršie ako
30 dní.
3. Každú zmenu vo výške dôchodku je príjemca povinný oznámiť
písomne s potvrdením o jeho výške poskytovateľovi v lehote 30
dní od úpravy dôchodku.
III.
Výška príspevku
1.Pre účely určenia príspevku sa príjemcovia zaraďujú do týchto
kategórií podľa výšky dôchodku:
do 6 000,-- Sk
príspevok
20,--Sk / obed
od 6 001,-- Sk
do 7 500,-- Sk
príspevok
15,-- Sk / obed

2. V prípade zmeny výšky dôchodku posúdi poskytovateľ zatriedenie príjemcu od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom
došlo k zmene dôchodku.
3. Ak poskytovateľ zistí, že mu príjemca neoznámil zmeny podľa
čl. II ods. 3 v určenej lehote, má nárok na vrátenie poskytnutého
príspevku.

1.
2.
3.
4.

IV.
Poskytnutie príspevku
Stravovanie zabezpečuje dodávateľ podľa čl. I ods. 3 zásad
poskytovania príspevku na stravovanie.
Poskytovateľ prispieva príjemcovi dotáciou k cene obeda
na základe vystavenej faktúry od dodávateľa podľa čl. III.
ods.1.
Príjemca má právo na 1 obed v deň, kedy je strava podávaná.
Prílohou faktúry od dodávateľa je zoznam dôchodcov a počet
vydaných obedov v kalendárnom mesiaci.

V.
Osobitné ustanovenia
1. Dodávateľ a poskytovateľ je povinný minimálne jeden kalendárny mesiac vopred upozorniť príjemcu na zmenu ceny
obeda.
2. Ďalšie náležitosti v stravovaní dôchodcov, ako je miesto stravovania, čas stravovania, cena obeda a podobne, budú
dohodnuté v zmluve o poskytovaní stravovania, ktorá je na tento
účel uzavretá medzi poskytovateľom a dodávateľom.
3. Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť stravu, ak dodávateľ
v určitom období nebude stravu poskytovať.
VI.
Záverečné ustanovenia
Tieto zásady boli schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva
Košice - Krásna číslo 418 zo dňa 19.10.2004 a nadobúdajú
účinnosť dňa 1. januára 2005.

MIESTNA KONTROLA EVIDENCIE PSOV
Miestny úrad
Mestskej
časti
Košice – Krásna
rozbehol v termíne
od 15.novembra
2004 – 31. decembra 2004 miestne
zisťovanie vo veci
kontroly dodržiavania povinností držiteľov psov. Stalo sa
tak na podnet sťažností občanov, ktorí
neraz boli svedkami
nepríjemných
incidentov, pohryznutia a napadnutia voľne pohybujúcimi sa
psami.
Doteraz
bolo
vykonaných
celkovo
23 odchytov, najmä v lokalitách Golianova, Vyšný dvor, 1. mája.
Momentálne registrujeme 303 prihlásených psov.
A aké sú povinnosti chovateľa psa?
Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti
Košice – Krásna (č.3/2003) je držiteľ psa povinný:
a) zaevidovať každého psa, ktorý je držaný nepretržite viac ako
90 dní na území SR (pes starší ako 6 mesiacov)
b) prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia
posledného dňa lehoty uvedenej v odseku a) v mieste, kde
sa pes v danom roku prevažne nachádza
c) každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do

evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny
skutočnosti alebo údaja písomne oznámiť obci, kde je alebo
má byť pes evidovaný
d) dať psa každoročne zaočkovať proti besnote
e) mimo svojho domu, bytu a oploteného pozemku mať psa na
vôdzke, dať psovi ochranný náhubok a na viditeľné miesto
evidenčnú známku miestneho úradu
f) z dôvodu možného ohrozenia okoloidúcich označiť objekt,
kde sa chová pes, nápisom – „POZOR PES!"
PRIESTUPKY:
Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neprihlási psa do evidencie
b) umožní aby psa viedla osoba, ktorá nie je fyzicky a psychicky
spôsobilá a schopná psa ovládať v každej situácii
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo v krajnej núdzi
d) neoznámil odcudzenie, zničenie alebo stratu známky atď.
Za priestupky môže mestská časť uložiť pokutu do 500,Sk alebo až do výšky 5 000,- Sk. Bližšie informácie o chove
psov, povinnostiach a sankciách na území Mestskej časti Košice
– Krásna nájdete na miestnom úrade.
V snahe predísť zbytočným sankciám žiadame všetkých
majiteľov psov, ktorí nemajú svojho psa ešte prihláseného na
miestnom úrade, aby tak urobili čo najskôr a vyvarovali sa
zbytočným problémom.
Tomáš Kiráľ
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Zníženie alebo odpustenie poplatku
za KOMUNÁLNY ODPAD
(1) Primátor mesta môže, okrem prípadov
určených osobitným predpisom § 83 ods. 1 zákona
č. 582/2004 Z. z. , na základe písomnej žiadosti
znížiť poplatok
a) o 30% z ročnej sadzby fyzickej osobe vo veku
nad 70 rokov,
b) o 50% z ročnej sadzby osamelej fyzickej osobe
vo veku nad 70 rokov.
(2) Primátor mesta môže v prípadoch hodných
osobitného zreteľa na písomnú žiadosť oslobodiť od
platenia poplatkov poplatníka,
a) u ktorého počet členov rodiny žijúcich v spoločnej domácnosti je najmenej šesť členov; oslobodenie
sa poskytne za šiesteho a každého ďalšieho člena
domácnosti a
b) ktorého mesačný príjem a príjem osôb, ktorých
príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného
predpisu (zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime
a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych
dávok v znení neskorších predpisov.), nedosahuje
životné minimum; mesačný príjem sa vypočíta z
príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel
tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas
ktorých sa príjem poberá.
(3) Zníženie alebo odpustenie poplatku podľa
predchádzajúcich odsekov si môže poplatník uplatniť

najneskôr do 31. decembra roka, ktorý predchádza
roku, za ktorý má byť poplatok znížený alebo
odpustený. Svoj nárok musí žiadateľ preukázať
príslušnými hodnovernými dokladmi.
(4) Dlhodobú neprítomnosť na území mesta, ktorá
poplatníka oprávňuje na zníženie alebo odpustenie
poplatku poplatník preukazuje
a) z dôvodu, že sa dlhodobo zdržiava alebo
zdržiaval v zahraničí overenou slovenskou verziou
potvrdenia zamestnávateľa, školy a pod. o zahraničnom pobyte,
b) z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby
potvrdením príslušného vojenského útvaru alebo
vojenskou knižkou,
c) z dôvodu neužívania nehnuteľosti nachádzajúcej
sa na území mesta viac ako 90 po sebe nasledujúcich
dní z iných dôvodov, ako sú uvedené v písm. a) a b)
primeraným hodnoverným dokladom, napr.
potvrdením zdravotného alebo iného zariadenia
a pod.
Žiadosť o poskytnutie zľavy z poplatku za zber,
prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov
pre rok 2005 si môžete vyzdvihnúť na Miestnom
úrade Mestskej časti Košice - Krásna.
starosta

MILÝ KRASŇANČAN!
Ak chceš, aby Krásna mala
názov Krásna nielen podľa
názvu, tak sa o to pokus aj Ty!
Každý z nás môže prispieť
svojím správaním k tomu, aby
kultúra nášho bývania sa odzrkadlila nielen v našich domácnostiach, ale aj na našich verejných priestranstvách.
Iste si si všimol túto fotografiu! Aj takto môže vyzerať
naše okolie. Toto je konkrétne
miesto separovaného zberu
v našej mestskej časti po
vyprázdnení zberných nádob.
Jozef Hegedúš
poslanec

KRASŇANČAN 5/2004
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EVIDENCIA HROBNÝCH MIEST
Vážení občania, pri návšteve miestneho cintorína
ste si už určite všimli oznam, v ktorom Vás žiadame,
aby ste sa dostavili na Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Krásna za účelom identifikácie a doplnenia
údajov do evidencie hrobných miest.
Vzhľadom k tomu, že v roku 2004 bolo vykonané
geodetické zameranie cintorína, od 08. 11. 2004
pracujeme na tom, aby evidencia zosnulých bola
úplná a presná. S hrobným miestom môže disponovať
len užívateľ, ktorý má zároveň právo vykonávať všetky
zmeny a úpravy. Tých, ktorí si nesplnili povinnosť a do
roku 1993 neobnovili alebo vôbec neuhradili poplatok
za prenájom hrobného miesta, vyzývame, aby tak
učinili najneskôr do 30. 11. 2005 a to vždy v úradných
hodinách:
Pondelok: 8.00-12.00
Streda:
8.00-12.00
Piatok:
8.00-12.30

13.00-15.30 hod.
13.00-17.30 hod.

Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2004

o prevádzke Domu smútku a správe pohrebiska na
území Mestskej časti Košice - Krásna, účinné od 10.
07. 2004, určuje tieto sadzby:
obnova užívacieho práva na 1 hrobné miesto:
10 rokov
500,-- Sk
20 rokov 1 000,-- Sk.
Upozorňujeme však, že miestny cintorín sa stále
viac zapĺňa a staré hrobné miesta, najmä v starej časti
cintorína, ku ktorým sa nikto neprihlási, budeme
musieť skôr, či neskôr z kapacitných dôvodov alebo
z dôvodu záujmu o ich prenájom a výstavbu nových
hrobov zrušiť.
Hrobné miesta, ktorých termín zaplatenia vypršal
pred rokom 1992, spätne fakturujeme od roku 1993,
kedy prešla správa cintorína z Technických služieb
mesta Košice pod Mestskú časť Košice - Krásna.
V takomto prípade sa užívacie právo na hrobné miesto
musí predĺžiť na 20 rokov, pretože jeho 10 ročná
lehota od roku 1993 už vypršala. Ďakujeme za
pochopenie.
Jarmila Vybrancová

BEZ MINULOSTI NIET BUDÚCNOSTI
Píše sa rok 1876 a v Krásnej nad Hornádom sa otvára brána 1.
materskej školy – detskej opatrovne. Do detskej opatrovne boli
zapísané deti vo veku od 3 do 6 rokov. Pri vyučovaní, ktoré bolo
hromadným učením detí, bol hlavnou metódou slovný výklad učiteľky
pri vecnom poučení a mravouke.
Od roku 1939 bolo školstvo na území nášho štátu zasiahnuté
vojnou. Bol vydaný zákaz otvárať materské školy a dochádzalo k ich
rušeniu.

vedením. Hovoriť o aktivitách by bolo pomerne dlhé. Z roka na rok ich
výpočet stúpa. Usilujeme sa, aby každý deň v našej MŠ bol pre deti
radostný, plný smiechu. Aj tak sú však dni, ktoré sú iné – slávnostné:
Mikuláš, Vianoce, karneval, Deň matiek, MDD, oslavy narodenín
a menín, rozlúčky s deťmi, ktoré odchádzajú do ZŠ a pod. S kultúrnym
programom sa deti zúčastňujú aj na obecných oslavách a môžeme
povedať, že ich program je už viac – menej súčasťou.
Nakoniec vyslovíme zamyslenie, prečo sme si pripomenuli históriu
našej materskej školy. Hovorí sa, že bez minulosti niet ani budúcnosti.
Preto, aby sme v materskej škole Žiacka 18, Košice – Krásna mali
bohatú budúcnosť, pripomenuli sme si jej minulosť. Prajeme našej
škole, aby jej história pokračovala aj ďalej. Aby každé dieťa v našej
MŠ prežilo krásne chvíle detstva, hrdo z nej vstúpilo do základnej školy
a potom i do samotného života.
A čo dodať na záver? Len vianočný vinš a poďakovanie:
Tak ako za oblokom sneh padá,
nech za Váš stôl šťastie sadá,
zabudnite na bôle a starosti,
prežite Vianoce v láske a radosti!
Ďakujeme starostovi JUDr. Kažimírovi a poslancom MÚ MČ Košice
– Krásna za pomoc pri zasklenení terasy budovy materskej školy.
Kolektív MŠ Žiacka 18, Košice – Krásna

V roku 1941 sa znova otvára brána štátnej materskej školy s dvoma
triedami, ktoré navštevovalo 65 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Týmito
slovami sa začína písať kronika, ktorá zaznamenáva udalosti a zmeny
v histórii školy. Vystriedalo sa tu veľa pedagogických a prevádzkových
zamestnancov, niektorí tu pôsobili kratšie, iní zase prežili na tejto škole
najplodnejšie roky svojho života. Ostávali po nich generácie detí,
z ktorých sú už dospelí ľudia a mnohí z nich sa vrátili medzi nás opäť –
so svojimi deťmi.
V súčasnosti MŠ navštevujú deti vo veku od 2 do 7 rokov, ktoré tu
môžu od útleho veku rozvíjať svoj talent vo viacerých krúžkoch ako sú
dramatický krúžok, hudobno–pohybový alebo výtvarný. Zároveň
získavajú základy anglického jazyka pod odborným, kvalifikovaným
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POZVÁNKA
Športová a kultúrna komisia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Krásna a folklórna spevácka
skupina KRASŇANKA Vás touto cestou pozývajú na

III. FOLKLÓRNY BÁL,
ktorý sa uskutoční 22. januára 2005 od 19,00 hod.
v kultúrnom dome Košická Polianka.
O príjemnú zábavu sa Vám postará folklórna
skupina KRASŇANKA, ľudová rozprávačka ARAŇA
z Jarovníc a tanečníci z folklórneho súboru HORNÁD.
Do tanca Vám budú hrať Hrušovskí hudáci z obce
Nižný Hrušov spoločne s hudobnou skupinou
z Krásnej pod vedením p. Ladislava Kertésza.

Vstupenky v hodnote 400.-Sk/osoba si môžete
zakúpiť v predpredaji u pani Študencovej v Miestnom
úrade Košice - Krásna od 15. 12. 2004. Rezervovať
si ich môžete maximálne na dva dni na tel. čísle
729 9740.
Pozorne si prehliadnite vydanie tohto čísla Krasňančana, pretože možno práve na Vás sa usmeje
šťastie v podobe vianočného darčeka - vloženého
kupónu, ktorý Vám na Miestnom úrade Košice Krásna vymenia za vstupenku na bál.

Krásňančania!
Príďte sa zabaviť
a dobrú náladu si urobiť!

V Ý S TAV B A K U LT Ú R N E H O D O M U
V roku 2003 bola hrubá stavba kultúrneho domu nezastrešená a zamoknutá. Na návrh stavebnej komisie Miestne
zastupiteľstvo rozhodlo stavbu zastrešiť a uzavrieť tak, aby
nevznikali škody spôsobené vplyvom počasia a vandalizmom.
Nasledujúce Miestne zastupiteľstvo, po prehodnotení technického stavu stavby a bilancii nákladov, rozhodlo pokračovať vo
výstavbe.
Bolo jasné, že na ukončenie celej stavby nemáme dostatok
finančných prostriedkov, ale na druhej strane sme si nemohli
dovoliť nechať znehodnocovať už investované finančné prostriedky.
Na návrh stavebnej komisie Miestny úrad Mestskej časti
Košice - Krásna uzatvoril dohodu so stavebným odborníkom p.
Ladislavom Feketem, ktorý zároveň plní funkciu technického
zástupcu investora. Pán Ladislav Fekete bol poverený úlohou
prebilancovať finančné prostriedky, zorganizovať a riadiť výstavbu
tak, aby sme mohli čím skôr sprevádzkovať časť miestneho
úradu a nemuseli platiť nájomné za priestory, v ktorých toho
času sídli miestny úrad.
Pre takýto, pre našu mestskú časť náročný plán, bolo nabilancovaných 12,5 mil. Sk veľké sústo. Obec zo svojich rozpočtových prostriedkov mohla na výstavbu vyčleniť max.
3 mil. Sk. Preto sme sa rozhodli požiadať o pôžičku 5,5 mil. Sk.

Miestne zastupiteľstvo sa rozhodlo stavebné práce zabezpečiť formou vyššieho dodávateľstva, a tak Miestny úrad
Mestskej časti Košice - Krásna vypísal výberové konanie, na
ktoré sa prihlásilo sedem záujemcov, pričom podmienky splnili
traja. Najvýhodnejšiu ponuku predložila firma Hydro-Eko-Stav
v zastúpení Ing. Rudolfa Ballascha. Zmluva o dielo bola uzavretá
dňa 31. mája 2004 a ešte v tento deň dodávateľ začal realizovať
prípravné a následne stavebné práce.
V súčasnosti sú vyčerpané všetky disponibilné finančné
prostriedky, čomu zodpovedá aj rozostavanosť. Stavba, časť
miestneho úradu je pripravená na sprevádzkovanie ústredného
kúrenia a následne sa budú realizovať kompletážne práce t.j.
podlahoviny, dvere, svietidlá, vypínač, WC, umývadlá atď. Pre
nepriaznivé počasie sa nepodarilo ukončiť fasádu a prístupový
chodník. Kompletážne práce sa budú realizovať v zimnom období
a fasáda sa ukončí v jarnom období, nakoľko aj tieto práce sú
finančne náročné a tieto budeme môcť čerpať až v roku 2005.
Sme presvedčení, že do konca marca 2005 budú zrealizované práce tak, aby sa mohol miestny úrad presťahovať do
nových priestorov, ktoré budú dôstojne reprezentovať všetkých
obyvateľov Krásnej a veríme, že všetci obyvatelia budú na svoj
Vincent Nagy
nový úrad hrdí.
Ladislav Fekete

Anketa o hodnotení kvality života v mestskej časti Košice-Krásna
(záver)
7. Ktoré aktivity je potrebné rozšíriť alebo dobudovať?
Na základe analýzy danej otázky môžeme povedať, že občania si myslia, že najdôležitejšími aktivitami, ktoré je
potrebné rozšíriť a dobudovať, sú kultúrne zariadenie (18%) a rozvoj cestovného ruchu (15 %) spojeného s úpravou
miestneho jazera a odkrytím a propagáciou archeologického náleziska. Navrhuje sa zriadenie informačného stánku,
parkoviska a miesta na posedenie, pútnického miesta Mazlov (Mazltov). Ďalším dôležitými aktivitami sú:
- obchodná vybavenosť a zlepšenie služieb, verejné stravovanie, ubytovanie a pod. (11 %)
- zdravotnícke zariadenie a sociálna vybavenosť (9 %) – navrhované zdravotnícke oddelenia - diabetológ
a endokrinológ
- nakladanie s odpadom (rozšírenie separovaného zberu) (10 %)
- vybudovanie a prevádzka zariadenia pre voľný čas (11 %) – bolo navrhnuté golfové ihrisko
- rozšírenie malého a stredného podnikania (9 %)
- rozvoj agroturistiky a cykloturistiky (10 %)

KRASŇANČAN 5/2004
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0 - bez odpovede

10%

1 - obchody

18%

2 - zdravotnícke a sociálne zariadenia

9%

3 - odpad
4 - kultúrne zariadenie
5 - zariadenie voľný čas

11%

11%

6 - rozvoj malého a stredného podnikania
7 - agro a cykloturistika

1%
0%

8 - cestovný ruch

9%

9 - obnoviteľné zdroje

1%
5%

15%

10%

10 - holičstvo pre mužov, kozmetika, čistiareň
11 - vývarovňa a podávanie stravy pre dôchodcov

8. Domov pre starých občanov, hospic
Hospic
0 - bez odpovede

87%

8%

1 - áno

5%

2 - nie

S otázkou „Súhlasili by ste s tým, aby sa v mestskej časti nachádzal domov pre starých občanov, hospic, ktorý
by nepriamo zvýšil zamestnanosť v Krásnej?" vyjadrilo svoj súhlas až 87% opýtaných. Nesúhlas s existenciou takého
zariadenia vyjadrilo 8 % respondentov. Na danú otázku neodpovedalo 5 % opýtaných.
Niektorí respondenti navrhujú zriadenie tohto zariadenia v starej škole.
Hodnotenie hospicu
57%
0 - bez odpovede
1 - veľmi pozitívne
2 - pozitívne

4%

3 - neutrálne

4%
4 - negatívne

3%
22%

5 - veľmi negatívne

10%

Existenciu hospicu by 57 % respondentov hodnotilo veľmi pozitívne a 22 % pozitívne. Neutrálny postoj zaujalo
10 % opýtaných. Negatívne by existenciu hospica hodnotilo 7 % opýtaných, z toho 4 % veľmi negatívne. K otázke
sa nevyjadrili 4 %-tá respondentov.
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9. Byt
Byt
10%

9%
0 - bez odpovede
1 - áno
2 - nie

81%

Pri otázke „Mala by podľa vás v Krásnej existovať možnosť prenajať si alebo kúpiť byt?" odpovedalo až 81 %
opýtaných kladne. 10 % respondentov si myslí, že to nie je potrebné. Na túto otázku neodpovedalo 9 %
respondentov.
10. Pálenica
Pálenica
4%
0 - bez odpovede

30%

1 - áno
2 - nie

66%

Svoj súhlas s tým, aby sa v Krásnej nachádzala pálenica vyjadrilo 66 % opýtaných. Nesúhlas s danou otázkou
vyjadrilo 30 % opýtaných. K otázke sa nevyjadrili 4 %-tá respondentov.
Jeden respondent navrhol zriadenie muštárne na lisovanie ovocia.
Vlastníctvo pálenice
23%

14%
0 - bez odpovede
1 - áno
2 - nie

63%

Z tých, ktorí v predošlej otázke vyjadrili svoj súhlas s tým, aby sa v Krásnej nachádzala pálenica (66 %), až
63 % bolo za to, aby táto bola vo vlastníctve mestskej časti a 23 % by preferovalo, keby sa nachádzala vo vlastníctve
súkromníka. Na otázku neodpovedalo 14 % respondentov.
Verím, že táto anketa aj napriek nízkej účasti respondentov – obyvateľov Krásnej nám pomôže všetkým k definícii
cieľov a úloh ku krajšej, zaujímavejšej, a čistejšej mestskej časti , našej KRÁSNEJ. Výsledky ankety nám výrazným
spôsobom pomohli pri určovaní strategických cieľov a priorít v PROGRAME HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO
ROZVOJA MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – KRÁSNA.
Na záver mi dovoľte, aby som v mene všetkých občanov Krásnej poďakoval spracovateľke Ankety
o hodnotení kvality života v Mestskej časti Košice – Krásna sl. Kristínke Vincovej.
Miestny úrad

KRASŇANČAN 5/2004
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RÓMSKY MIKULÁŠ
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna
a rómski lídri Božena Dunová, Mária Horváthová
a Emília Balogová z projektu „O rodine, ženách
a deťoch – vzdelávanie pre rómske deti a ženy“
pripravili dňa 5. decembra 2004 Mikulášske
prekvapenie pre rómske deti z Golianovej ulice. Medzi
pozvanými hosťami boli aj starosta mestskej časti
JUDr. Marek Kažimír a PhDr. Ingrid Šefčíková – OZ
VARIANT.
Mikulášsky program sa začal o 14.00 hod
v priestoroch domu služieb Barón vystúpením
rómskych detí a mládeže. Deti preukázali veľký
tanečný a
spevácky talent, prezentovali sa
básničkami, spevom, moderným tancom, čardášom
a neustále zabávali obecenstvo.
Samozrejme skvelú atmosféru vytvoril aj Mikuláš,
ktorý neprišiel sám, ale pozval si aj anjela a čerta,
ktorý najprv poriadne postrašil deti, a potom pomáhal
Mikulášovi rozdať balíčky so sladkou odmenou.
Bodkou za nádherným programom bola
Mikulášska diskotéka. Veríme, že deti nás rovnako
budú úspešne reprezentovať aj vo vianočnom

programe na Hlavnej ulici v rámci kultúrnej akcie
Košické Vianoce 2004.
Tomáš Kiráľ

Oznámenie
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna vyhlasuje konkurz na pozíciu

„KRONIKÁR“ .
Požiadavky:
- obyvateľ Mestskej časti Košice - Krásna
- ovládanie slovenského pravopisu
- všeobecný prehľad o Mestskej časti Košice – Krásna
- úhľadné písmo
Žiadosti prosíme zasielať na Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna, Opátska 19,
040 18 v termíne do 31. januára 2005.

Blahoželanie k životnému jubileu poslancov MZ:
František Čontoš – 50 rokov
Ján Fekete – 60 rokov
Veľa zdravia, lásky, porozumenia, pokoja, úspechov v práci
Vám zo srdca želá celý kolektív poslancov a pracovníkov
MÚ MČ Krásna
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PORADCA ZÁHRADKÁRA
V DECEMBRI

V JANUÁRI

• prekontrolovať oplotenie záhrad (ohryz) a chrániť
stromčeky pred zverou
• pravidelne kontrolovať uskladnené ovocie, zeleninu, cibule a hľúzy kvetov (dbať na to, aby T neklesla
pod 0°C a nevystúpila nad 10°C )
• pred mrazmi chrániť chryzantémy, neskoršie vysadené cibuľoviny a dvojročky, ale aj špenát a šalát
(čečina)
• pri vhodnom počasí vykopať ešte jamy na jarnú
výsadbu stromčekov (hlavne kôstkovín), u „opozdilcov“ dorýľovať, upravené parenisko zatepliť
• odstrániť staré a choré stromy zo záhrady, za vhodných podmienok realizovať všetko, čo sa doteraz
nestihlo a postupne pripravovať hnojivá a osivá
(prípadne pesticídne prípravky na skorú jarnú
sezónu), vysadiť „vzorku“ štupľovky na skorý jarný
zber, prípadne ošetriť kompost
• narezať, označiť a uložiť vrúble kôstkovín, ošetriť
a uložiť náradie a pomôcky

• pravidelne kontrolovať oplotenie záhrad, teplotu
a zdravotný stav uskladneného ovocia, zeleniny
a kvetov (uteplenie – resp. podľa potreby vetranie)
• bieliť kmene ovocných stromov, vyčistiť a vydezinfikovať nádoby na predpestovanie sadeníc, pripraviť
zeminu na sejbu a výsadbu, vysievame osivo
zeleniny na rýchlenie
• narezať a uložiť ( s dobrým označením) vrúble jadrovín, zhodiť sneh z ihličnanov
• v dňoch bez mrazu(záver mesiaca) rezať jadroviny
a ovocné kry, započať s presvetľovaním a omladzovaním ovocných i okrasných stromov a krov
• postupne zberať zeleninu, zazimovanú na hriadke
• začať s rýchlením tulipánov a narcisov, vysievaním
osiva begónií, petúnok, šalvií a i.
• doplniť osivá, zásoby hnojív, nevyhnutných chemikálií a náradia
• nezabudnúť na záhradkársku poradňu s aktívnou
účasťou na cykle prednášok MO SZZ

V YS I E VA M E Z E L E N I N U D O VO Ľ N E J P Ô DY
I keď je toho času relatívny kľud, práve preto by som Vám chcel priblížiť vysievanie zeleniny do voľnej
pôdy. V našich podmienkach vysievame priamo do pôdy reďkovku, reďkev, mrkvu, petržlen, šalát,
špenát, červenú repu šalátovú, hrach, cibuľu, pór, pažítku, uhorky, fazuľu, tekvicu a iné.

Termíny sejby jednotlivých druhov zelenín – pozri pripojená tabuľka:
Druh

Mesiac
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Reďkovka
Reďkev
Mrkva karotka
Mrkva neskorá
Petržlen
Červená repa
Šalát
Špenát
Hrach
Cibuľa
Pór
Fazuľa
Uhorky
Tekvica

A čo na záver roku 2004? Poďakujme sa spoločne za všetko dobré, čo sa nám v ňom dostalo...
Pri tejto príležitosti mi dovoľte poďakovať sa Vám , vážení pestovatelia, za celoročnú pozornosť a zaželať Vám radostné
a požehnané Vianoce, atmosféra ktorých nech Vám pretrvá po celý budúci rok. V nadchádzajúcom novom roku 2005
Vám vinšujem pevné zdravie, od Pána lásku, susedovu priazeň, hojnosť plodov i pestovateľský úspech!
Ing. Viktor J e n í k
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