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Janko Kráľ

Jarná pieseň
Zakukala kukulienka jarnú,
čerstvú nôtu,
vyvolala zas celý svet
ospalý k životu.
Slobody hlas mocný budí
zase všetky zeme:
a my chlapci podtatranskí
či sedieť budeme?
Tajná sila všetky hate
a prekážky borí:
a nás slabých majú vysmiať
naše zrutné hory?
Hýbajú sa Podtatranci,
spríbuznené rody,
nad Slovanstvom
prebudeným svitá deň
slobody.
Niet krajšieho v svete mena
ak' sloboda svätá,
všemohúce toto meno nikto
nezahatá!
Pohynuli naši bratia za to
meno skazou
ale z mohýl ich vychodia
zástupy víťazov.
Hej, sloboda, krásne meno
svetu na závade!
Bračekovci naši drahí,
vrahovia sú všade:
jeden prosto, druhý s boka,
tretí v stranu inú chcejú
zničiť našu drahú slovenskú
rodinu.
Zdvihol sa kúr od Dunaja,
zdola oblak tmavý,
smutné chýry prichádzajú
o víťazoch Slávy:
dolné púšte donášajú
žalostnú ozvenu
bože milý, či si na nás
celkom zapomenú?
Jeden klame, druhý vraždí
samí pekelníci,
a tretí sa z nás vysmieva,
že sme ničomníci.
Ej, zakukaj, kukulienka,
jarnú, rezkú nôtu,
vyvolaj len všetky sily
slovanské k životu!
A vy, bratia naši rodní,
roztratení v svete,
zlorečené vaše meno,
keď sa nehýbete!
Podajte si bratské ruky
k veľkému životu
kukučka nám bude kukať
novú, rezkú nôtu!

Oddelenie kultúry na MsÚ v Gelnici
Vás srdečne pozýva na výstavu
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Mesto Gelnica oznamuje
občanom, že v termíne

24.04.2006 - 30.04.2006

ktorá sa uskutoční od 4.4.2006 do 14.4.2006
v priestoroch Mestskej knižnice na Slovenskej ulici,
pondelok až piatok od 9.00 do 16.00 hod.
Výstava bude slávnostne otvorená 4.4.2006 o 14.00 hod.

(17. týždeň)
bude na celom území mesta
prebiehať celomestská
akcia

"Za krajšie mesto"
(jarné upratovanie)
V rámci jarného upratovania
budú zbierané
veľkokapacitné odpady,
drobné stavebné odpady,
nebezpečné odpady
a odpady zo zelene.
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Veľkoobjemné odpady:
(napr. starý nábytok, zariaďovacie predmety a pod.)
V určených častiach mesta
budú umiestňované veľkoobjemové kontajnery (VKO)
na zhromažďovanie objemných odpadov.
Drobný stavebný odpad:
(napr. stavebné sute, zariadenia, odpad po prestavbách
a stavebných úpravách)
Kontajner na zhromažďovanie DSO bude umiestnený v
areáli Technických služieb
Gelnica.
Nebezpečný odpad:
(napr. autobatérie, žiarivky,
oleje, televízory, chladničky,
práčky a pod.).
Kontajner na zhromažďovanie DSO bude umiestnený v
areáli Technických služieb
Gelnica.
Odpad zo zelene:
(napr. tráva, konáre, lístie zo
stromov a pod.).
Vyzbieraný odpad zhromaždený pri krajniciach komunikácií bude zvážaný prostredníctvom Technických služieb
Gelnica.

ZAPOJTE SA AJ VY
Bližšie informácie
a usmernenia budú
vyhlasované
prostredníctvom
mestského rozhlasu, ako
aj formou letákov na
úradných tabuliach
mesta.

