
 ážení spoluobčania, ne-
nápadne rýchlo ubehli 

prvé mesiace roka. Zjavne 
tým, že sme ich prežili aktív-
ne a plodne. Ponúkam nie-
koľko informácií, ktoré vám 
aspoň čiastočne priblížia 
najdôležitejšie úlohy, ktoré 
náš úrad v uplynulom období 
riešil. Prvoradou bolo pripra-
viť reálny a vyvážený rozpo-
čet. Pri jeho zostavovaní sme 
museli prednostne vyčleniť su-
mu 44 tis. eur na náš záväzok 
z minulého obdobia – splát-
ku úveru. Zostavenie rozpoč-
tu vlastne mapuje vízie na rok 
2014, kedy bude naša pozor-
nosť zameraná na zveľadenie 
a skvalitnenie života v našej 
mestskej časti. Chceme inves-
tovať hlavne do opráv budov, 
ciest, chodníkov, zelene, verej-
ného osvetlenia, odvodnenia 
komunikácií a ak nám to finanč-

ná situácia dovolí zrealizujeme 
mnoho ďalších našich zámerov, 
aj takých, ktoré vzídu z vašej ini-
ciatívy. Podporíme prevádzku 
kaštieľa sumou 20 tis. eur, miest-
ny futbalový klub budeme doto-

vať čiastkou 8 tisíc eur s via-
zanosťou na energie, podporu 
mládeže a dorastu, 4 tisíc  eur 
predisponujeme Základnej ško-
le s MŠ sv. Marka Križina, aby 
sme aspoň čiastočne prispeli 

k pokračovaniu výmeny schát-
ralých školských okien, 3 tisíc 
eur sme vyčlenili na dobudova-
nie relaxačného centra za miest-
nym úradom. V rozpočte má-
me zahrnutých aj 8 tis. eur na 
kúpu pozemku na uloženie inži-
nierskych sietí a budúcu občian-
sku vybavenosť pre IBV Predné 
záhumnie. Finančne podporíme 
aj kultúrne dianie, ktorého hlav-
nými reprezentantmi sú DFS 
Krásňanka a  ochotnícke divad-
lo Krasodiva. Definitívnej podo-
be rozpočtu predchádzalo ve-
ľa rokovaní so zástupcami všet-
kých komisií miestneho zastu-
piteľstva, posudzovali sme prio-
rity, hľadali kompromisy. 

esporné je, že pri čerpaní 
rozpočtu budeme musieť 

veľmi starostlivo dohliadať, aby 
každá položka bola použitá účel-
ne a hospodárne. V kútiku srdca 

ežiš vstáva z mŕtvych, viac 
už neumiera. Vo Veľkej noci 

nám daroval svetlo večného života. 
Tomuto svetlu predchádzala noc 
na Olivovej hore, utrpenie a smrť 
na kríži. Ale Ježiš vstáva z hrobu, 
pretože život je silnejší ako smrť. 

Dobro je väčšie ako zlo. Láska 
je silnejšia ako nenávisť. Prav-
da je mocnejšia ako lož. Vzkrie-
sený Ježiš nás vťahuje do se-
ba, do nového života a víťazí nad 
každou formou temnoty. Jeho 
zmŕtvychvstanie je vrcholná 
pravda našej viery. Keby Kristus 
nevstal z mŕtvych, bolo by már-
ne naše hlásanie a márna i naša 
viera. Stojíme teda pred tajom-

stvom, ktoré sa odohralo iba 
jediný raz v dejinách ľudstva, 
v dejinách našej spásy. Kristus 
žije, on nie je len postava, ktorá 
sa pominula, ale postava, ktorá 
prežila smrť a zanechala nám 
žiarivý príklad a spomienku. Svo-

jím zmŕtvychvstaním nám doka-
zuje, že Boh svojich neopúšťa. 
Kristov život je aj naším životom. 
Prisľúbil to svojim apoštolom pri 
Poslednej večeri „Kto ma miluje, 
zostáva vo mne a ja zostávam 
v ňom“. Kristus je teda ten istý 
včera, dnes i zajtra.   

Požehnané veľkonočné sviat-
ky vám všetkým zo srdca vypro-
suje       Mgr. Pavel  Kaminský

Veľká noc, najvýznamnejšia udalosť ľudskej histórie

S p r a v o d a j c a  s a m o s p r á v y  M e s t s k e j  č a s t i  K o š i c e - K r á s n a
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Bez ná‰ho priãinenia sa niã nezmení

(Pokračovanie na 3. strane)

T o t o  j e  d e À  K r i s t a  P á n a ,  r a d u j m e  s a ,  a l e l u j a

Pred nami sú nové v˘zvy

  Ing. Vladimír   S A X A
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Îivot je silnej‰í ako smrÈ

Pri stavbe jedného zo štyroch trativodov v Krásnej „asistujú“ zástupca 
starostu F. Jurčo, Ľ Hake a obyvateľka Piesočnej ulice J. Kalafusová
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Vandalizmus si vysvet-
ľujeme ako svojvoľné po-
škodenie a ničenie verej-
ného majetku, kvôli vlast-
nému potešeniu, alebo 
sebarealizácii, teda ako ko-
nanie, kde chýba motív. 
Takéto zistenia žiaľ nie sú 
výnimkou ani v našej mest-
skej časti. Pani Slávka, ve-
dúca novinového 
stánku „vďaka“ 
nezodpovednému správa-
niu niektorých nespratníkov 
už nie raz musela renovovať 
a investovať. Nie je ľahké 
viesť prevádzku a ešte aj na-
právať a znášať náklady, kto-
ré by naozaj nemuseli byť. 
Ale keďže je zodpovedná, 
snaží sa, aby stánok na no-
vom námestí vyzeral dôstoj-
ne a ladil s renovovaným 
kaštieľom. Ľahko je kopnúť 
si z pasie do niečoho a pri-
tom nerozmýšľať, či to nie-
koho zarmúti, alebo poško-

dí. Ďalšími príkladom z toh-
to súdka je aj úmyselné po-
škodenie ochrannej siete 
na multifunkčnom ihrisku 
za miestnym úradom, niče-
nie dopravných značiek, roz-
bíjanie prístreškov, odpa-
dových košov i znečisťovanie 
verejného priestranstva na 
autobusových zastávkach. 

A tak by sme mohli 
vymenovávať ďal-

šie až bizarné činy, ktoré nás 
ešte stále nemilo prekvapu-
jú a samozrejme nenechá-
vajú chladnými. 

Komu to prospeje? Múd-
ry človek vie, že nikomu. Aby 
sme sa na to len bezmocne 
nepozerali, všímajme si 
a upozorňujme aj deti, aby 
svoje zákazy, či obmedzenia, 
ktoré majú doma, neven-
tilovali na našom, spoloč-
nom majetku!

Mária  Miľová

Námestie kaštieľa v Krásnej 
sa už onedlho stane miestom, 
na ktorom sa budú stretávať 
všetky generácie našej mestskej 
časti. Zeleň, lavičky, informačná 
tabuľa a krásny trávnik urobia 
toto miesto príjemnejším aj pre 
turistov, ktorí sa budú chcieť 
dozvedieť viac o histórii kaš-
tieľa a kultúrnych podujatiach 
v ňom.

Nezisková organizácia Za-
chráňme kaštieľ v Krásnej, ktorá 
kaštieľ prevádzkuje, získala 
v marci f inančnú podporu 
2 875 eur v rámci dotačného 
programu Karpatskej nadácie 
„Spoločne pre región 2014“. 
Projekt s názvom „Ruka v ruke 
naprieč času“ symbolizuje 
prepojenie a vytvorenie komu-
nikačného mosta medzi gene-
ráciami obyvateľov Krásnej, 
prostredníctvom rôznych voľ-
no časových aktivít pod zášti-
tou neziskovej organizácie. 
Rekonštrukcia námestia pred 
kaštieľom sa začne v apríli to-

ho roku. Grantový program fi-
nančne podporila spoločnosť 
U.S. STEEL a partnerom pro-
jektu je aj naša mestská časť. 
Podmienkou na jeho získanie 
okrem aktívneho zapojenia 
dobrovoľníkov, bolo aj zapojenie 
zamestnancov U.S. Steelu, ktorí 
sú obyvateľmi Krásnej.

Získané finančné prostried-
ky nám pomôžu naplniť aj zá-
väzok udržateľnosti, ktorým sme 
sa zaviazali Európskej únii pri 
rekonštrukcii kaštieľa. Počas 
piatich rokov sme povinní aktív-
ne využívať zrekonštruovaný 
objekt na organizovanie rôz-
nych kultúrnych a spoločen-
ských podujatí, tiež na prevádz-
ku knižnice. Za týmto účelom 
sme podali štyri projekty cez 
dotačné programy ministerstva 
kultúry a nórskeho finančného 
mechanizmu. Pevne veríme, že 
podobne uspejeme aj s ďalšími 
predloženými kultúrnymi pro-
jektami. 

 JUDr. Marek  Kažimír, riaditeľ
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L e n  k e ď  o b e t u j e m e  h l a v u ,  d o b y j e m e  s r d c e .•

Vandali v akcii

Komu to prospeje?

Podporte nás pri záchrane hrobky baróna Meška poukázaním dvoch 
percent z vašich daní. Po úspešnej rekonštrukcii kaštieľa plánuje-
me už v tomto roku začať s prípravnými prácami na obnove a záchra-
ne hrobky Meškovcov, ktorá sa nachádza na krásňanskom cinto-
ríne. Prvým krokom je reštaurátorský výskum. Tlačivo nájdete na 
www.kastielkrasna.sk. Ďakujeme.                                Marek  Kažimír

Krásna bude e‰te kraj‰ia
Viac zelene, upravený trávnik, nové lavičky, informačná 

tabuľa. Námestie pred naším kaštieľom dostane novú tvár. 
To všetko vďaka entuziazmu dobrovoľníkov a obyvateľov 
najkrajšej mestskej časti východoslovenskej metropoly. 

Súčasťou realizácie protivodňových opatrení je aj naša 
mestská časť. Realizátorom budovania ochrannej hrádze 
rieky Hornád na ochranu obyvateľov Krásnej pred veľkou 
vodou je krásňanska firma Hydro – Eko – Stav s.r.o. Na 
našich záberoch, pohľad na ľavostrannú hrádzu pri Tatarkovej 
ulici, kde sme koncom marca zavítali so starostom Krásnej 
Ing. Vladimírom Saxom a šéfom firmy Ing. Rudolfom 
Ballaschom. Dĺžka prvého úseku je 938 metrov a druhého 
412 metrov. Ak dovolí počasie, práce na oboch úsekoch 
ľavostrannej  protivodňovej ochrannej hrádze chcú ukončiť 
v dohľadnom čase.                                            Snímky: J. Bičkoš

ProtivodÀová ochranná hrádza
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• V y t r v a l á  d o b r o t i v o s ť  v í ť a z í  n a d  z l ý m i  ľ u ď m i .

Na ostatnom stretnutí členov 
našej mediálnej komisie, zazne-
la myšlienka, či by sme nemohli 
aspoň raz začas zverejniť rázovité 
východniarske slovíčka, ktoré pred 
rokmi užívali naši predchodcova. 
Tieto sa totiž čoraz intenzívnejšie 
vytrácajú z povedomia, ba priam sú 
cudzie pre našu mladú generáciu, 
pre našich školákov. 

Keďže každý podnet, každý ná-
pad je ovocím myšlienky, rozhodne 
vítam a odobrujem tento podnet 
„zdola“ a súčasne očakávam, že do 
najbližšej uzávierky Krasňančana 
pribudnú na „redakčnom“ stole 
aspoň najbežnejšie, najviac použí-
vané výrazy, rýdzo východniarske, 
krásňanske slovíčka, ktoré vari 
dodnes používajú naši starkí 
v domácnostiach, na ulici aj na 
iných miestach. Teda všímajte si ich, 
hľadajte a isto-iste nájdete. Pevne 
verím, že sa tak stane a dobrý ná-
pad premeníme na skutok.

                          šéfredaktor

Nápad je ovocím 
m y ‰ l i e n k yTak,či onak, pripusťme 

fakt, že v súčasnosti dávame 
prednosť našim domácim 
spoločníkom, „zázračným 
skrinkám“, či počítačom 
pred osobnými stretnutiami 
a rozhovormi medzi štyrmi 
očami aj ušami.

A nie je tomu tak ani 
pri nadovšetko cenných 

rozhovoroch s našimi ne-
stormi, najstaršími pamät-
níkmi, dedkami, babkami 
či pradedami a prababka-
mi. Z toho vyplýva, že pre-
nášanie „histórie“ ústnym 
podaním, teda histórie sve-
dectva času a učiteľky ži-
vota pamäti z pokolenia 
na pokolenie akosi ustalo 

aj v Krásnej! Škoda, pre-
škoda, že našej „hutorač-
t ine“(abovskému náre-
čiu), ktorú z času na čas 
utrúsime v domovoch, ale 
priznajme aj v úradoch, na-
še deťúrence, no ani omla-
dina vôbec nerozumejú! 
Medzi inými, to potvrdila 
aj naslovovzatá pedagogič-
ka našej školy PaedDr. Fran-
tiška Fecková. Pochopiteľ-

ne, stane sa cudzou aj pre bu-
dúcich potomkov, ktorí 
v Krásnej uzrú svetlosveta. 

Nebude teda od veci, ak 
by sme im priblížili aspoň 
„odrobinku“ zo širokej ple-
jády výrazov našich predkov, 
s ktorými sa stretávajú 
v spoločnosti dospelákov. 
Ozaj, prečítali ste si už kni-

hu: „Aká si mi Krásna?“ Tú
sme vydali v roku 2010 a urči-
te ju máte vo svojich domác-
nostiach. Spomínam to pre-
to, že aj v nej, v desiatich 
historicky verných príbehoch 
z pamäte obyvateľov Krásnej 
nad Hornádom, nájdete 
niekoľko typicky našských 
výrazov, ktoré používali naši 
predchodcovia. Skúste si 
ich – aspoň pre začiatok – 

pozrieť, hlavne však osvojiť, 
aby sa načisto nevytratili 
z nášho povedomia, našej 
mysle a pamäti! 

Rozčerme hladinu aj toh-
to poznania, pousilujme sa 
o to, aby reč našich predkov 
nezapadla prachom a ne-
stala sa „múzeom“!         

   (bič)

A b y  n e v y m i z l a  z  p a m ä t i

P o z n á m k a

dúfam, že našu „solventnosť“ 
pomôžu vylepšiť, najmä pri ma-
sovejších kultúrno-spoločen-
ských, či športových poduja-
tiach, štedrí sponzori.

rvý štvrťrok bol bohatý 
aj na kultúrno-spoločens-

ké podujatia, ktoré sú čoraz 
príťažlivejšie, zmysluplnejšie. 
Dobrá nálada a príjemná zá-
bava, dokážu ľudí neskutočne 
spájať. Čas je rýchly, nedá sa 
vrátiť, prečo sa netešiť z každej 
minúty s ľuďmi, ktorých má-
me radi? Som veľmi rád, že náš 

„Krásňansky ples“, ktorý sme 
už  tretí rok pripravili v súčin-
nosti so školou si vo veľkej kon-
kurencii drží svoje pevné mies-
to. Spoločne sme sa potešili aj 
na tradičnom čajovom posede-
ní. Vďaka, že máme aktívnych 
a životaschopných seniorov, 
ktorí sa so zanietením a láskou 
ochotne zapájajú do spolo-
čenského diania, pričom sú 
šťastní a spokojní. Presvedčili 
o tom aj na detskom karnevale, 
keď z vlastnej iniciatívy pre 
„malých“ účastníkov pripravili  
pravé fašiangové pochúťky. 
P r výk rá t  sme v  K rásne j 
usporiadali mariášový turnaj. 
I keď sa nekonal v žiadnom 
pohostinstve, ale u nás – na 
úrade, vládla tu správna, ne-

falšovaná atmosféra, ktorú do-
tváralo zanietenie, napätie, 
vášeň. Náležitú pozornosť  
venujeme aj čistote obce počas 
celého roka, v jarnom období  
oveľa intenzívnejšie – čistíme 
rigoly, upratujeme verejné pries-
transtvo, detské ihriská, cin-
torín. Do týchto činností každo-
denne zapájame aj našich ne-
zamestnaných obyvateľov – akti-
vačných pracovníkov a pra-
covníkov pre obecné služby. 
Vďaka zato patrí aj im. I v tomto 
roku sú vám bezplatne k dis-

pozícii veľkokapacitné kontaj-
nery od začiatku marca do kon-
ca novembra. Nie je dôvod, aby 
sa v našej mestskej časti vytvárali  
čierne skládky. Pevne verím, 
že nebudeme mať príčinu, 
pre ktorú by sme museli viesť 
vyšetrovanie, či priestupkové 
konanie !. Stalo sa tradíciou, že 
každoročne v jarných mesiacoch 
organizujeme s rybármi a ostat-
ným dobrovoľníkmi brigádu na 
čistenie brehu Hornádu. Po-
stupne budujeme aj trativody. 
Za krátky čas sa nám podarilo 
zrealizovať dva na Ukrajinskej, 
jeden na Piesočnej a jeden na 
Opátskej ulici. Pri prechádzke 
ste si iste všimli, že na úseku od 
cestného mostu (záhradníctvo 
Átrium) po železničný most je 

upravené priestranstvo – navý-
šená zemina, ktorá vytvára  
protipovodňovú hrádzu. Nedá 
mi nespomenúť vleklý problém, 
ktorý nás nesmierne trápi. Je 
to stále neschodná cesta na 
Košickú Polianku. Verte, že ro-
bíme stále nové kroky smerom 
ku kompetentným, aby prelomili 
ľady, našli porozumenie a ko-
nečne splnili sľuby, ktoré nám 
už roky dávajú.

ko vidíte do nového roka 
sme sa rozbehli naplno, 

ale väčšina úloh i nové výzvy 
sú ešte pred nami a bez náš-
ho pričinenia sa nič neudeje. 
„Úspech je totiž zmesou 
veľkých snov a tvrdej práce“. 
Z mojej pozície urobím všet-
ko preto, aby sa naše vízie  

úspešne naplnili. Vstúpili 
sme do najkrajšieho obdo-
bia roka. Príroda opäť ožíva 
a v každom z nás vzbudzu-
je radosť, zvestuje nový za-
čiatok, vlieva novú silu do 
života. Nový začiatok môže 
znamenať aj lepší začiatok.  
Rozdávajme okolo seba dob-
rú náladu, usilujme sa pre-
konať zlo dobrom, znášaj-
me sa, vyhnime sa nedoro-
zumeniam a oceňme, čo má 
naozajstnú hodnotu. Keď-
že je čas očakávania krás-
nych sviatkov, želám vám 
i vašim rodinám veľa sily, 
nech je Veľká noc i ďalšie 
dni obdobím radosti, zdravia, 
šťastia a pokoja.

(Dokončenie z 1. strany)

Jarné upratovanie prináša stále viac a viac práce nielen do-
ma, v záhradkách, ale aj na verejných priestranstvách. V našej 
mestskej časti ich údržbu a čistenie zabezpečujeme aj za po-
moci občanov z radov nezamestnaných. Na fotografii J. Tóth a F. Bodnár 
pri natieraní školského plota.

Pred nami sú nové v˘zvy
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Ježiš Kristus umiera na 
kríži. Bolestný koniec du-
chovného poslania „židov-
ského kráľa“ a jeho zázrač-
né pokračovanie umožnilo 
vznik náboženstva, ktoré 
sa rozšírilo do celého sveta 
a žije dodnes. 

V roku 33 nášho letopočtu 
pred bránami Jeruzalema ukri-

žovali muža obyčajného pôvodu 
z mesta Nazaret. Jeho kázne 
boli v predchádzajúcich dvoch 
rokoch nadšene prijímané zá-
stupmi ľudí, ale náboženských 
hodnostárov, najmä urodzených 
kňazov, privádzali k zúrivosti. 

Zdalo sa, že smrť na kríži bude 
pokorujúcich koncom pre mu-
ža, o ktorom mnohí dúfali, že 
oživí židovskú vieru a svojmu 
ľudu vráti politické uznanie. 
Nič také sa nestalo. Okamžité 
sklamanie týchto nádejí však 

viedlo k nečakanému úspe-
chu: Smrť Ježiša Krista a je-
ho zmŕtvychvstanie, sa stali 
„uholným kameňom“ viery 
a získala celosvetové posta-
venie.

Uprostred múk
Na vrchu zvanom Golgota 

(Lebečné miesto) Kristus – krvá-
cajúci a s drásajúcou tŕňovou 
korunou na hlave, ktorá mala 
zosmiešniť kráľovský úrad, ktorý 
pre Ježiša požadovali jeho stú-
penci – visel na kríži viac ako 
šesť hodín. Potom silným hla-
som zvolal „Otče do tvojich rúk 
porúčam svojho ducha“. Keď to 
povedal, skonal.  Bola to pomalá 
a mučivá smrť. Ježiš zomrel 
s vedomím a v naprostej istote, že 
smrť neznamená koniec! A ne-
znamenal! On skutočne vstal 
zmŕtvych.

(Podľa knihy „Kedy, kde, prečo 
a ako sa to stalo“ – krátené) 

Pripravil (bič)

Dnes je veľká tichosť na 
zemi. Čo to? Veľká tichosť 
i veľké mlčanie, pretože kráľ 
spí. Zem sa zľahla, preto-

že Boh telom usnul. Boh te-
lom umrel a peklo sa za-
chvelo. Boh na málo usnul 

a všetkých od vekov spia-
cich, zobudil...

Kde sú teraz včerajšie 
kriky a hlasy a reči, ktoré vy-

chádzali na Krista od pres-
tupníka zákona? Kde zástu-
py a nástrahy a šíky a zbra-

ne a kopije? Kde lampáše 
a meče i kriky bezčíselné? 
Kde ľudia a kriky i hliadka 
nespravodlivá ?

Dnes spasenie prišlo 
tým, čo žijú na zemi i od 
vekov pod zemou spiacim. 
Dnes spasenie prišlo celé-
mu svetu, či je viditeľný ale-
bo neviditeľný...

Pripravil: (bj) krátené

Dramatické udalosti, ktoré zmenili svet
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„ J a  s o m  c e s t a ,  p r a v d a  a  ž i v o t !     „ J a  s o m  s v e t l o  s v e t a ! “• •

„Eli, Eli, 
lama 

sabach-
tani?“

„BoÏe môj, 
BoÏe môj, 

preão si ma 
opustil?

„Ecce Homo“ – Ajhºa, ãlovek!“

„Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi?“ Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal.

(Úryvok)
Z Epifaniovej homílie



Pri spomienke spred mno-
hých rokov sa mi pri jej mene  
vynára obraz mladučkej blon-
dínky v modro-bielej naria-
senej sukni, bielej blúzke 
s nazberanými rukávmi, mi-
lým úsmevom pripomínajú-
cim bábiku.

Jej významnú úlohu v mo-
jom živote som si vlastne na-
plno uvedomila až vtedy, keď 
som prvý krát priviedla do 
školy svojho syna. Presne 
k nej, tej istej pani učiteľke, 
ktorá pred rokmi usmerňovala  
moje kroky i moju myseľ. Pri 
nej sa z nešikovne a kostrbato 
napísaných písmen stávalo 
úhľadné písmo, za jej pomo-
ci som sa naučila čítať. Bola 
jedna z tých, ktoré ma bez-
pečne a s veľkou trpezlivosťou 

previedli cez prvé úskalia, skla-
mania, neraz aj slzy.   

Tieto riadky, zároveň slo-
vá vďaky a úcty venujem pani 
učiteľke, už dlhé roky Krás-
ňanke, Márii Kuncovej, ktorá 
svojím nenapodobiteľným 
prístupom, odovzdala nám 
a našim deťom nielen vedo-
mosti, ale i kus seba. Patrí 
medzi tých, ktorí svoju profesiu 
nebrali len ako zamestnanie, 
ale aj ako životné poslanie. 
Nech ju tak, ako nás, hreje pri 
srdci pocit, že bola dobrou 
učiteľkou mnohých úspeš-
ných absolventov našej „krás-
ňanskej školy“, ktorá vždy bola  
ale aj v súčasnosti je výbor-
ným odrazovým mostíkom 
mladých k naplneniu ich život-
ných cieľov a snov. Pani uči-
teľka, za všetko vďaka, buďte 
ešte dlho zdravá a šťastná. 

Vaša žiačka 
Mária Bičkošová-Miľová
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• „ S t í h a j  c n o s t i ,  v y h ý b a j  s a  n e p r á v o s t i ! “     ( Jan Amos Komenský)

V ‰ºapajách uãiteºa národov

Pani uãiteºke

z  l á s k y

K 15. marcu 2014 žije 
v našej mestskej časti 4449 
obyvateľov, z toho 2217 
mužov a 2232 žien. Detí do 
14 rokov je 910, od 15 do 
59 rokov  2736 a starších 
ako 59 rokov je 803 obča-
nov. V mesiacoch decem-
ber 2013, január a február 
2014 sa narodilo jedenásť 
detí a zomrelo sedem obča-
nov.

Mária Študencová

Košice – mestská časť Krás-
na leží 191 m nad mo rom. 
Naj star šia pí somná zmien-
ka je z roku 1143, kedy bolo 
vysvä tené krás ňan ské opát-
stvo – be ne diktínsky kláštor 
s pat ro  cí niom P. Márie. Už 
v čase jeho roz voja tu vznik-
li dve sa mostatné de diny 
Krásna a Opát   ska, v stre  do-
veku zná  me vino hrad níc-
tvom. Krás na nad Hor ná-
dom vznik la spo jením už 
spo  mína ných obcí v ro ku 
1945. Súčasťou mes ta Košice 
sa stala v ro  ku 1976. Heral-
dická komi sia v roku 1997 
potvrdila Krás nej erb a zá -
stavu.

Z histórie obce

Koľko nás je?

28. marec je dňom narodenia  veľkého učiteľa národov Jana 
Amosa Komenského a oslavou nielen jeho, ale aj oslavou všetkých 
pedagógov. Učitelia zohrávajú dôležitú úlohu – vychovávajú, učia 
zodpovednosti. Aj to je jeden z  dôvodov, prečo si tento deň 
pripomíname. Jan Amos Komenský – mysliteľ, teológ, pedagóg 
a filozof sa svojimi úvahami o metóde a obsahu vyučovania stal 
zakladateľom modernej pedagogiky. Svet chápal ako školu života 
a život ako ustavičný proces vzdelávania sa.

V jeho ideáloch pokračujú učitelia aj dnes. Na popredné 
miesto v živote však dával otázku mravov, cit. „Kdo prospívá 
v umění a neprospívá v mravech, více neprospívá nežli prospívá“. 
Komenského „Mravoučné desatero“, ktorého skrátený výber 

v pôvodnom znení ponúkame, nestratilo na aktuálnosti, hoci od 
smrti autora uplynulo vyše tristo rokov.

Nevypravuj všeho, co víš, nevěř všemu, čeho se doslýcháš...
Buď skromný!
Ke všem buď vlídný, k nikomu úlisný, vystříhej se pochlebovati!
 Buď dále nadto spravedliv! Nežádej ničeho cizího nic sobě 
neosobuj!
 Máš býti také udatný, ku prácem čilý, zanechej prázdně le-
nochum!
 Šťastena bývá nestálá, přináší rozdílne případy, často smutné. 
A ty snáší trpělivý člověk, choulostivý vzdychý, pláče a kvílí. 
 Buď i dobrotivý a milosrdný. Kdo tebe oč žádá, dej mu, máš-li, 
bídnemu pomáhej,mužeš-li!  
 Urazil-li te kdo, promiň mu vinu. Ublížil-lis ty komu, ukoj a ukroť 
jej. Krásno jest tlumiti zlosť, odpouštěti vinníku a promíjetí 
odprošijicímu.
Nezáviděj nikomu, přej všem.
Mluv vždy pravdu, nechtěj lháti!            (Spracovala: M. Miľová)

Pani učiteľka Mária  Kuncová  so svojimi prváčikmi pred 27. rokmi.

Jana Amosa Komenského

Hojnosť zdravia, radostné 
a príjemné prežitie  

veľkonočných sviatkov 
čitateľom a sympatizantom 

„Krasňančana“ 
vinšujú členovia 
redakčnej rady, 

mediálnej komisie 
a šéfredaktor.

SLÁVNOSŤ VEĽKEJ NOCI – u Židov trvala osem dní. V tom 
čase jedli nekvasený chlieb (azyma) u nás známa ako „maces“. 
Preto sa veľkonočný sviatok u Židov volá aj slávnosť nekvase-
ných chlebov, ktorá sa konala od 14. do 21. nizana (asi v druhej 
polovici marca a prvá jarného mesiaca apríla)

HOSANA – Hebrejské slovo a znamená: „Nože nás zachráň!“ 
„Pomôž!“ Neskôr sa ním volalo na slávu oslavovaného: „Sláva!“

GOLGOTA – Aramejsky znamená lebka, nazvané podľa 
tvaru lebky, preto „Lebečné miesto“, ležiace severovýchodne od 
Jeruzalema.

JUDEA – názov štátu v južnej časti Palestíny, ktorý založili 
Židia po návrate z babylonského zajatia.

OLIVOVÁ HORA – menšie pohorie na východ od Jeruzalema.
Pripravil (bič) (krátené)

D o b r e  v e d i e ť



Aperitívy slúžia na povzbudenie chu-
ti do jedla. Klasickými aperitívmi sú 

napríklad likéry, ktoré sa pijú s trochou vody, ľadu, alebo pomarančovej 
šťavy. Vhodný je aj vermut. Pred menu s dobrými vína-
mi sa zvykne piť šery, alebo šampanské. Opakom ape-
ritívu je digestív. Na rozdiel od aperitívu má mať vysoké 
percento alkoholu. Hodí sa na to koňak alebo číre ovoc-
né pálenky. Pri oslave, ktorá bude trvať dlhšie ako štyri hodiny, rá-
tajte na osobu liter alkoholických nápojov (pivo, víno, šampanské) a fľašu 

minerálky, či iného nealkoholického nápoja. Ľahšie biele vína pijeme 
k rybe a svetlému mäsu, ťažké biele a červené vína k tmavému mäsu. 
Ľahké vína sa servírujú pred ťažkými vínami, suché pred sladkými, mladé 

pred starými. Sladké ťažké vína sa hodia k dezertu. Dôle-
žitá je správna teplota. Ľahké vína chutia najlepšie pri 
teplote 9 do 11 °C, staršie ročníky sa pijú od 12 do 14°C, 
silné červené vína od 16 do 18°C. Červené víno má pred 

pitím „dýchať“. To znamená, že fľaše sa niekoľko hodín pred pitím 
otvoria, aby sa víno dostalo do kontaktu so vzduchom.

Po roku sa v našom stán-
ku kultúry opäť konal ples, 
ktorého režisérom bol náš 
miestny úrad v súčinnosti so 
Základnou školou s mater-
skou školou svätého Marka 
Križina. Bolo tu všetko, čo na 
takomto podujatí má byť. Po-
pri organizátoroch tu nemohli 
chýbať tí, ktorí sa postarali 
o hodnotný kultúrny program, 

čo nesporne prispelo k obo-
hateniu pekného večera, na 
ktorom všetkých účastníkov 
plesu spojila dobrá nálada 
a vytúžená pohoda. 

Ako vždy, pri vstupe do sá-
ly účastníkov plesu vítal náš 
„mešťanosta“ a jeho zástupca, 
pravdaže s manželkami, pri-
čom nechýbal kvet pre dámy 
a mini fľaštička ostrého pre pá-

nov s prianím príjemnej zába-
vy. Podobné želanie zaznelo 
aj v uvítacej reči starostu Vladi-
míra Saxu, ale aj „komentátora“ 
Rasťa Baloga pri uvítacom ce-
remoniáli, ktorý milých hostí 
oboznámil s programom oddy-
chového večera. 

K „slovu“ sa už dostala 
muzika a s ňou úvodný tanec 
pána starostu s manželkou, ku 

ktorým sa postupne pridávali 
ďalšie a ďalšie tanečné dvojice. 
O dobrú muziku sa postarala 
skupina Martina Hybbena so 
speváčkou, počnúc tradičnými 
tancami (tangom, valčíkom, 
polkou, či čardášom) až po tie 
najmodernejšie, pri ktorých 
si prišli na svoje mladí, ale aj 
starší účastníci plesu. Bola tu 
aj druhá – cimbalová hudobná 

skupina „Čardáš“, ktorá svoji-
mi melódiami lahodila ušiam 
najmä netancujúcim a skôr na-
rodeným. Neoddeliteľnú sú-
časť večera pohody vhodne 
vyplnila naša folklórna skupina 
Krásňanka spevmi, ale aj tan-
com, žiačky školy zaujali mo-
dernými tancami, nemenej po-
zornosti si vyslúžili taneční-
ci spoločenských tancov „Pop-

rocký“, ale aj módna prehliad-
ka spoločenských a svadob-
ných šiat zo salónu „Janett“, 
Janetty Porubanovej.

Pravdaže, na plese nechý-
bala tombola so širokou paletou 
vecných darov, ktoré potešili 
šťastných výhercov. K dobrej 
pohode plesajúcich svojím 
dielom prispel aj personál reš-
taurácie Rubín prípravou chut-

ného jedla a kultúrneho stolo-
vania, o ktoré sa pričinili mladé 
servírky a čašníci pod vedením 
Ondreja Jedináka.

Text a foto: (bič)
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M u ž o v i  j e  s v e t  s r d c o m ,  ž e n e  s r d c e  s v e t o m .•

Bude vás zaujímaÈ

z „KrásÀanskeho plesu“ dÀa 22. februára 2014

Famózny  v e ã e r  p ln˘  pohody

R e p o r t á Ï 

âo piÈ?
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z podujatia našich seniorov

• D o k i a ľ  ž i j e m e ,  u č í m e  s a  a k o  ž i ť .

Pri Základnej škole s mater-
skou školou sv. Marka Križina 
vzniklo nové občianske zdru-
ženie. Členmi združenia môžu 
byť zamestnanci školy, zákon-
ní zástupcovia žiakov navšte-
vujúcich školu, fyzická osoba 
staršia ako 18 rokov, ako aj 
právnická osoba. Ročný člen-
ský príspevok člena združenia 
sú 2 €. Prihlášku nájdete na 
internetovej stránke školy www.
czskrasnakeedu.sk .

V súlade s cieľmi občian-
skeho združenia KRIŽINČATÁ 
plánujeme v roku 2014:
•  Podporovať rozvoj vzdeláva-

nia, výchovy a duchovné-
ho rastu a tvorivosti žiakov 
ZŠ s MŠ

•  Zabezpečovať modernizáciu 
materiálno – technického vy-
bavenia školy a ŠZ

•  Aktívne rozvíjať činnosť no-
vovzniknutého občianskeho 
združenia

•  Zaevidovať občianske zdru-
ženie v registri určených 
právnických osôb pre rok 
2015

•  Evidovať nových členov 
občianskeho združenia

•  Spolupracovať s MČ Košice 
– Krásna na Hornádom a iný-
mi organizáciami

•  Pripraviť vystúpenie muzikálu 
Máš na to v obci Rozhanovce 
a iných obciach

•  Pripraviť pre deti a žiakov 
ZŠ s MŠ majáles spojený 
s Dňom matiek

•  Pripraviť koncert záujmového 
útvaru Zborový spev

• Pripraviť exkurziu do Viedne 
• Realizovať zber papiera
•  Zabezpečiť návštevu Miku-

láša v škole
• Iné aktivity

V prípade vášho záujmu 
o podporu našich aktivít použite 
číslo účtu: 
SK 1102 0000 0000 3224470451
PaedDr. Veronika  Becová

predsedníčka združenia

Nové obãianske zdruÏenie

„ K r i Ï i n ã a t á “

Naši seniori nezaháľajú a pravidelne každú stredu sa vo svojom 
klube na miestnom úrade  stretávajú, debatujú, radia, premýšľajú 
ako zlepšiť a spestriť spoločenský život v Krásnej. A práve z jed-
ného takéhoto stretnutia  za účasti starostu vzišiel minulého roku 
geniálny nápad - stretávať sa aj ináč, napríklad pri takom „čaji 
o piatej“, s hudobným doprovodom „seniorskej skupiny“ ECHO 

pod taktovkou Jána Bodu. Stalo sa. S podporou vedenia mestskej 
časti i miestneho zastupiteľstva sa toto podujatie sporadicky 
opakuje a teší veľkej popularite. Stoly s výbornými domácimi 
pochutinami navádzajú rodinnú atmosféru, hudba zase dobrú 
náladu, spev i neodmysliteľný tanec.             Mária Hegedüšová

Fotoriport

D o b r ˘  n á p a d

„ â a j  o  p i a t e j “

 Termín M i e s t o (ulica) 
 6. 3. – 13. 3. Žiacka, Golianova pred lávkou

 3. 4. – 10. 4. Smutná 19, K majeru 17

 8. 5. – 15. 5.  Križovatka - Konopná, Edisonova p.č. 
6525/4, Kladenská 51

 5. 6. – 12. 6.  Opátska 17, Pri Hornáde 1
  – brod k Hornádu

 3. 7. – 10. 7. Štrková 5, Prašná 6

 31. 7. – 7. 8. Lacková 26, Pri sídlisku 12

 28. 8. – 4. 9. Bezručova 25, Štrková 5

 25. 9. – 2. 10. Kladenská 51, Beniakova  19

 23. 10. – 30. 10. Žiacka 2, 1. mája 41

 20. 11.  – 27. 11.  Golianova pred lávkou, IBV pri Mlyne 
Urbárska – Pollova v juhozáp. časti

Ked y  a  k d e  b udú  r o zm i e s t n e n é
veľkokapacitné kontajnery v roku 2014
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S k u t k y  s a  m a j ú  z h o d o v a ť  s o  s l o v a m i .•

Petronela Petrušová
Objednávky: 0911 238 293

Andrea TakáčováMobil: 0918 699 360

K Majeru 21, Košice-Krásna



Vyjadrujem úprimné po-
ďakovanie všetkým, ktorí mi 
blahoželali k udeleniu „Ceny 
predsedu Košického samo-
správneho kraja“ za dlhoroč-
nú prácu na poli osvety, kultú-
ry a publicistiky. Starostovi 
Krásnej, poslancom, členom 
komisií, mnohým Krásňanom, 
ale tiež „cezpoľným“ čitate-
ľom a sympatizantom Krasňan-
čana. Teší ma, že popri sústav-
nom sledovaní diania a pre-
mien Krásnej, ich pozornosti 
neušlo ani ocenenie mojej prá-
ce pri tvorbe miestnych novín.

Napokon aj tento prejav 
uznania je pre mňa (ale aj pre
Krásnu) istou motiváciou, inšpi-

ráciou, ale aj záväzkom. Sú-
časne naznačuje, žeby sme 
nemali ustrnúť, lež pokračovať 
– kým sa dá – v diele, ktoré 
spoločne tvoríme pre súčas-
nú i budúce generácie Krás-
ňanov. Teda slovom, ktoré vy-
tvára zrozumiteľnú reč pre 
všetky vekové a vzdelanostné 
kategórie (pričom chce byť 
rečou rozumu), ale tiež výpo-
vednou fotografiou píšme 
„kroniku“ Krásnej, chronolo-
gicky zachytávajme všetky 
udalosti a zmeny, ktoré sa v nej 
dejú, zviditeľňujme obec, ktorá 
je – aj našim pričinením – zo 
dňa na deň krajšia.   

Váš šéfredaktor
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• Ž i v o t  j e  d o s ť  d l h ý ,  k e ď  v i e š  a k o  h o  p r e ž i ť .

Detský fašiangový karneval 27. 2. 2014

Ú p r i m n á  v ď a k a

Bez zveličovania či samochvály, lež pravdou je, že „Cena predsedu Košického samosprávneho kraja“ Zdenka Trebuľu príjemne prekvapila nielen 
mňa, ale aj nášho starostu. Zrejme preto, že medzi významnými osobnosťami Východoslovenského kraja, neopomenuli ani Krásnu. A tak si na nás 
„posvietili“ aj kolegovia novinári v divadle i pred divadlom, pričom nechýbali ani úprimné gratulácie, za čo im tiež patrí vďaka.

Dňa 27. februára 2014 
sála nášho kultúrneho domu 
bola dejiskom fašiangového 
karnevalu. Záujem oň bol veľký, 
lebo karneval miluje každé 
dieťa. Práve on otvára dvere 
do tajomného sveta predstáv 
a dáva priestor na zhmotnenie 
detskej fantázie. Dieťaťu tak 

umožní aspoň na chvíľu pre-
zentovať sa ako obľúbená roz-
právková postava, literárny či 
filmový hrdina, čokoľvek, čo 
s mamkou či ockom vymyslia. 
Dni príprav sú preto rovnako 
dôležité ako samotný karneval, 
kde to všetko vyvrcholí. Najprv 
sa v celej rodine tuho premýšľa 

a potom horlivo realizuje aj tá 
najodvážnejšia predstava. Na 
karnevale sa deti predviedli 
v krásnych a nápaditých mas-
kách a v nejednom prípade 
potvrdili svoju, či šikovnosť svo-
jich rodičov. A tak sme tu stretli 
víly, princezné, čarodejníkov, 
pirátov, roztomilé zvieratká, ale 

aj obľúbené rozprávkové posta-
vy, ktoré sa zabávali, tancovali 
a súťažili ako sa patrí. Odme-
nou im bol malý darček, ale 
i chutné šišky, ktoré k fašian-
govým zábavám neodmysliteľne 
patria.

PaedDr. F. Fecková

Fotografia tých, ktorým 11. októbra 2013 udelili 
„Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja“



Dňa 12. 1. 2014 sa v našej 
mestskej časti uskutočnil prvý 
turnaj obľúbenej kartovej hry 
mariáš. Prvý oficiálne zdoku-
mentovaný názov hry „mariáš“ 
sa datuje už od roku 1715. 
Nachádza sa v Lipskom lexikóne 

„Frauenzimmer-Lexicon“ pod 
názvom „Mariage“. Mariáš bol 
obľúbený aj na našom území. 
Takmer v každej obci chlapi ča-
kali na chvíľu oddychu, zasadli 
k stolu a s vášňou sa oddávali 
mariášu. Aj v Krásnej si pamä-
táme na nadšencov tejto hry, 
ktorí si bez nej nedeľňajšie po-

poludnie nevedeli predstaviť.
Turnajom sme chceli spojiť sú-
časných nadšencov a skúsiť 
oživiť tradíciu pravidelného stre-
távania sa pri mariáši. V pries-
toroch miestneho úradu sa tur-
naja zúčastnilo 15 hráčov. Po 

troch posuvných kolách a švaj-
čiarskom finálovom kole, o víťa-
zovi Ondrejovi Eliášovi, rozhod-
la vyššia nahraná suma v naj-
lepšom kole. Ďalšie miesta obsa-
dili B. Brunclík, P. Pošivák, 
F. Jurčo, B. Takáč, P. Bodnár, 
I.Hajduk, P. Varga, V. Lovaši, 
J. Bodnár,Š. Stupár, M. Marton, 

F. Fertaľ, J. Gamrát, P. Hake. 
Za pokojný priebeh, výbornú 
atmosféru a super náladu pat-
rí poďakovanie pánovi staros-
tovi Ing. V. Saxovi. Všetkým 
zúčastneným sa páčila profe-
sionálna organizácia, o ktorú 
sa pričinili zástupcovia nového 
Košického klubu priateľov ma-
riášu S. Surgent, Ing. M. Kantor, 
D. Tkáč a iniciátor turnaja 
J. Hriczišon. Podľa pozitívnych 
ohlasov zúčastnených hráčov, 
plánujeme uskutočniť aj ďalší 
mariášový turnaj a tešíme sa 
na hojnejšiu účasť. O termíne 
a mieste konania vás budeme 
včas informovať.

Ján  Hriczišon

Na Feketeovej pažiti pri-
budla ďalšia služba verejnos-
ti, nová predajňa záhrad-
kárskych potrieb, ktorej záme-
rom je všestranne vychádzať 
v ústrety ľuďom, pre ktorých 
je záhradka – takpovediac -  
druhým domovom a slúži im 
pre potešenie i zdravie. A nie-

len to. Ona im prináša radosť, 
ale aj úžitok z dopestova-
ných kvetov zeleniny i ovocia. 
A práca v záhrade – kto nie je 
športovo založený – je ne-
nahraditeľným pohybom na 
čerstvom vzduchu, pomáha 
upevňovať telesné i duševné 
zdravie.

Do novootvorenej predaj-
ne sme zavítali v čase, keď 
jar naplno otvorila svoju náruč 
a všetkých nás láka von, do 
prírody. Samozrejme do na-
šich „oáz“ pokoja, relaxu, ale 
aj pernej práce! Potešilo nás, 
že v predajni sme našli tak-

mer všetko, čo v záhradke po-
trebujeme, bez čoho sa žiad-
ny pestovateľ nezaobíde. Viac 
nám však o bohatom sor-
timente tovaru – ktorý sa za-
tiaľ nachádza iba v interiéri 
– prezradil jej zriaďovateľ, 
sympaťák, záhradný archi-
tekt, naslovovzatý záhradník 

Ing. Martin  B u j ň á k. „Je tu 
širokospektrálny výber se-
mien, osív, trávnikových hno-
jív, tiež hnojív na ochranu rast-
lín, ovocia a zeleniny, cibuľo-
vín. Pochopiteľne k dispozícii 
je aj mulčovacia kôra, rôzne 
substráty, samozrejme zá-
hradné náradie, postrekova-
če, prípravky na ošetrovanie 
ovocných stromov. Pravdaže 
nechýbajú ani ochranné po-
môcky, prípravky do bazénov 
a rad ďalších druhov tovaru“.

Je sympatické, že majiteľ 
prevádzky hodlá sortiment 
rozširovať podľa dopytu zá-

kazníkov, ich želania, čo by 
v predajni chceli mať, až tu 
opäť zavítajú. Navyše ochotu 
prejavil aj tým, že kupujúcim 
vyjde v ústrety prepravou to-
varu, pravdaže v intraviláne 
Krásnej a zdarma! Pozitívum 
je i to, že naši občania môžu 
využiť aj služby záhradného 
architekta – projekciu záhrad, 
ich realizáciu, údržbu, ba aj 
poradenstvo, čo napovedá 

aj logo firmy „Gardenarch“. 
Je to nesporne prínosom pre 
Krásňanov, aj ostatných vlast-
níkov záhrad v blízkom okolí.

Kiežby aj tieto služby do 
bodky splnili naše túžby. Naj-
mä však našim záhradkárom, 
ktorí sa držia starej čínskej 
múdrosti: „Ak chceš byť šťast-
ný deň, pozvi na obed priateľa; 
ak chceš byť šťastný rok, ožeň 
sa; ak chceš byť šťastný celý 
život, založ si záhradku“.

Ján  Bičkoš

P r a k t i c k ý  ž i v o t  j e  v y n i k a j ú c i  u č i t e ľ .•
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Náš novinár počas krátkej „spovede“ s majiteľom predajne Záhradkárskych 
potrieb, architektom Ing. Martinom Bujňákom.                Foto: Vladimír  Saxa  

Prv˘ mariá‰ov˘ turnaj

V  K r á s n e j  ì a l ‰ i e  s l u Ï b y  v e r e j n o s t i

V ústrety záhradkárom

Najpredávanejšia a najplod-
nejšia slovenská autorka je 
Hana Zelinová. Okrem 41 ro-
mánov, napísala aj 54 rozhla-
sových hier, bola i prvou autor-
kou slovenskej inscenácie.

Medzi skupinovými pôrodmi 
má primát Nemka A. M. Hel-
mová. Sama pochádza zo 
štvorčiat a vydala sa za muža, 
pochádzajúceho z dvojčiat.  
V jedenástich šťastných pô-
rodoch priviedla na svet 32 
detí. Trikrát porodila dvojča-
tá, šesťkrát trojčatá a dvakrát 
štvorčatá.

Dobre vedieť



Priam odpudzujúci je 
pohľad na fotografiu autora 
Ing. Tomáša Olšavského 
z 24. februára 2014, ná-
sledne po tom, ako na úrad 
prišlo „avízo“ že do areálu 
nášho bývalého družstva 
si istá „poriadkumilovná“ 
firma upratala 250 kusov 

vriec plných prasacích nôh. 
Skládku sa po niekoľkých 
dňoch podarilo odstrániť, 
no vzhľadom k veľmi ne-

zvyčajnej záležitosti, kde 
nebolo ľahké jednoznačne 
určiť kompetentného, vy-
žiadala si veľa pracovných 
stretnutí i rokovaní. 

Nestačíme sa čudo-
vať, čoho všetkého sú ľu-
dia schopní. Kde sa po-
dela ohľaduplnosť, zodpo-

vednosť, svedomie, keď 
sa niekto rozhodne vy-
sypať rozkladajúci sa bio-
logický odpad do voľného 

priestranstva, neďaleko kto-
rého žijú ľudia, deti, zvie-
ratá? Čo je to za človek, kto-
rý si neuvedomí, čo môže 
týmto neuváženým činom 
spôsobiť – kontamináciu 
a nedajbože aj epidémiu. 
Ešte šťastie, že sa to nesta-
lo v lete! I keď je pravde-

podobné, že táto „zásielka“ 
k nám bola doručená z veľ-
kovýrobne, je na mieste po-
známka na adresu tých, 
ktorí považujú za vzrušu-
júci zážitok, keď si svoje 
nepotrebné „haraburdy“ 
vysypú k Hornádu, alebo 
na iné verejné priestran-
stvo. 

Chápeme, je to jedno-
duchšie, ako počkať na 
veľkokapacitné kontajne-
ry, ktoré sú v našej mest-
skej časti k dispozícii  „len“ 
od skorej jari až do ne-
skorej jesene. Ale pre civi-
lizovaného človeka, ktorý 
má vzťah k miestu, kde 
žije, by to mala byť otázka  
disciplíny, ohľaduplnosti 
a hlavne svedomia.   

Mária  Miľová
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K t o  m n o h o  s ľ u b u j e ,  o d  t o h o  v e ľ a  n e č a k a j .•

V súčasnosti je pre našu 
spoločnosť obrovským problé-
mom udržiavať cesty v bezpeč-
nom stave a ich plátanie sa stá-
va čoraz väčším bremenom. 
Žiaľ, aj cesta z Krásnej do Ko-
šickej Polianky, jej asi päť-
stometrový úsek, ktorý patrí 
mestu Košice, už roky čaká na 
svoju opravu. Magistrát mesta 
totiž každoročne odsúva túto na 
„zadný horák sporáku“, na kto-

rom sa kuchtia výdaje rozpoč-
tu. Miestny úrad v Krásnej už 
roky vyzýva kompetentných, 
aby vyriešili opravu tejto cesty. 
Nepomohli petície, občianska 
iniciatíva, ba ani osobný list 
starostu primátorovi Richardovi 
Rašimu, aby sa osobne anga-
žoval v tejto kritickej situácii. 
Odpovede prichádzali pravi-
delne, že pre túto cestu sa v roz-
počte peniaze nenašli. Dostá-

vali sme prísľuby, že nás zaradia 
do rozpočtu a túto komplexne 
opravia. Takáto odpoveď v roku 
2011 občanov nesmierne po-
tešila, no radosť trvala iba do 
návrhu ďalšieho rozpočtu! Opra-
vy sa nekonali, iba občasné ne-
efektívne zasypávanie dier re-
cyklovaným asfaltom. 

Stav vozovky sa každoročne 
zhoršuje, škody narastajú a pe-
niazmi daňových poplatníkov sa 

hazarduje. Magistrát mesta udá-
va výšku nákladov na opravu 
v sume až 560 tisíc eur, na-
miesto pôvodných 115 tisíc z ro-
ku 2011. Je najvyšší čas túto 
„kolónu“ sľubov prerušiť správ-
nym a neodkladným rozhodnu-
tím skôr, ako sa cesta úplne 
rozpadne. To už vlastne ani nie 
je cesta, je to „tankodrom“! Veď 
vhodnejší čas na jej opravu už 
asi nebude, keďže tohtoročná 

zima neničila cesty mrazom, 
čím sa logicky ušetrili peniaze. 
Dôležitosť tejto cesty sa ukázala 
v krízovej situácii, keď bola vy-
užívaná pri povodňovej hrozbe 
v roku 2010 v dôsledku zosuvu 
cesty za Nižnou Hutkou. Ak by 
sa podobný scenár zopako-
val a poškodil most nad rie-
kou Hornád na hlavnom ťahu 
do mesta, bola by jedinou úni-
kovou cestou. Papierovo táto 
cesta nie je cestou prvej, ba 

ani druhej triedy, ale pre na-
šich ľudí má väčšiu hodnotu 
ako diaľnica. Odľahčila by sa 
doprava po miestnych uliciach, 
po Slaneckej ceste a urýchlilo 
by to presun do našich cieľov.

Ďalší otvorený list so žia-
dosťou o urýchlené vyrieše-
nie neúnosnej situácie, sme 
v týchto dňoch opätovne za-
slali vedeniu mesta Košice. 
Pevne veríme, že tentoraz 
neostane len pri sľuboch.

 Martin  Ducár

Sºuby sa sºubujú…

To uÏ nie je cesta, je to „tankodrom“!

Kde sa podela zodpovednosÈ, svedomie?

K bankomatu, ktorý je umiest-
nený na budove nášho miest-
neho úradu prichádzajú mla-
dí i starší občania z Krásnej, 
ale tiež z okolitých obcí, 
aby si vybrali peniažky pre 
každodennú potrebu. Uka-
zuje sa, že v ostatnom ča-
se jeho rentabilnosť akosi 
pokuľháva a podľa maji-
teľa – Slovenskej sporiteľne 
Bratislava – nie je dostatoč-
ne využívaný. Teda, ak oň ne-
chceme prísť, musíme o čosi 
častejšie využívať jeho služ-
by, zvýšiť požadovanú „ren-
tabilnosť“, predísť k zrušeniu 
zmluvy!

Text a snímka (bj)

â o h o  v ‰ e t k é h o  s ú  º u d i a  s c h o p n í



R e g i o n á l n e  d e j i n y  v o  v y u ã o v a n í  d e j e p i s u
Každá škola pri tvorbe 

Školského vzdelávacieho 
programu má možnosť okrem 
povinného učiva zaradiť do 
obsahu vzdelávania ďalšie 
predmety či nové témy. V našom 
„programe“ je učivo dejepisu 
v piatom ročníku rozšírené 
o tematický celok História nášho 
regiónu. Téma sa u našich 
piatakov stret la s veľkým 
záujmom. V prvej časti sme sa 
venovali Krásnej – jej histórii, 
pamiatkam, osobnostiam, 
životu našich predkov. Hlavným 
zdrojom informácií je kniha 
o Krásnej, ale tiež spomienky 
starých a prastarých rodičov 
či rodinný album. Veľkú službu 
zohráva náš „Krasňančan“, keď 
pri tvorbe záverečných projek-
tov žiaci siahli po odložených 
číslach a využili množstvo 

fotografií z rubriky Návraty do 
dedovizne. Vhod prišla v čase 
vyučovania tejto témy výstava 
Kelti a benediktíni v kaštieli, kde 
si žiaci mohli získané poznatky 
doplniť a „overiť“. V druhej časti 
tematického celku je pozornosť 
podobným spôsobom zameraná 
na Košice. Dnešné deti prijímajú 

všetko ľahšie cestou modernej 
technológie. Spoznávanie života 
našich predkov uľahčil aj skener 

a interaktívna tabuľa, keď žiaci 
staré fotografie naskenovali 
a následne spoločne študovali – 
ako vyzeral dnes už neexistujúci 
kostol sv. Jakuba, stará škola 
v prístavbe kaštieľa či panoráma 
Krásnej z Hory. Fotografie zo 
života jednej rodiny sme zoradili 
od detstva starej mamy, cez 

školské časy, sobáš, mladú 
rodinu, až po starobu v kruhu 
dospelých detí. Žiaci si všímali, 

ako sa menilo obliekanie 
a bývanie našich predkov. Pri 
spoznávaní pamiatok vyjadrili 
ľútosť, že kostol sv. Jakuba bol 
zbúraný a nezostal aspoň ako 
pamiatka. Žiaľ, ani po kláštore už 
niet ani stopy  a starší im môžu 
len rozprávať, ako si tieto miesta 
pamätajú z detských čias. 

Z osobností sme sa zamerali na 
nášho najznámejšieho rodáka 
pátra Michala Lacka a sv. Marka 
Križina.

Táto práca deti zaujala, čo-
ho dôkazom je povzdych žiač-
ky – „Keby sme sa tak mohli 
vrátiť o sto rokov dozadu a po-
prechádzať sa po Krásnej“. 
Pozitívne boli aj ohlasy rodičov 
a starých rodičov, ktorí sú radi, 
že si deti budujú vzťah k minu-
losti a vlastným tradíciám. Pre 
učiteľa je takáto odozva odme-
nou, najmä ak je „tunajší“ a his-
tória jeho obce a mesta mu je 
zvlášť blízka. Podotýkam, že cie-
ľom vyučovania nie je len úzke 
poznávanie dejín Krásnej a Ko-
šíc. Minulosť je súčasťou našej 
národnej histórie a žiaci si na-
dobudnuté poznatky ľahšie 
osvojujú učivo národných dejín 
vo vyšších ročníkoch.

Naša prosba? Rodičia a sta-
rí rodičia, rozprávajte deťom 
o tom, aká bola doba, keď ste 
boli malí či mladí, ako sa žilo, 
čo sa udialo? Pre deti, ktoré 
si nevedia predstaviť dobu 
bez počítačov a mobilov, sú 
to neoceniteľné spomienky 
a zážitky „z prvej ruky“, ktoré na 
internete nenájdu.

Mgr. Eva  Timková

Budujú si  vzÈah k tradíciám
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Bolo to presne pred päťdesiatimi 
rokmi, keď tento „dorast“ navšte-
voval siedmy ročník Základnej 
deväťročnej školy v Krásnej nad 
Hornádom. Na zábere s triednou 
učiteľkou Ruženou Jergovou.

Z nádvoria starej školy, v niek-
dajšom kaštieli, je aj fotografia 
našich dvoch školáčok siedmeho 
ročníka Terky Hajduovej (Sas-
faiovej) a Gitky Eperješiovej (Kaži-
mírovej) z roku 1964.

Pred 60 rokmi prah krásňanskej školy prekračovali aj títo žiaci. Snímka je z roku 1954, kde so žiakmi vidíme triednu učiteľku Máriu Kováčovú a riaditeľa 
školy Jozefa Kováča, ktorého si pamätáme tiež ako zanieteného režiséra  mnohých divadelných hier. Vpravo niekdajšia kultúrna úderka našej školy, 
dnes 65-ročné seniorky pod vedením učiteľky Marty Dulovičovej, sa vždy postarala o poéziu a spev, najmä batoliatkam pri ich uvítaní do života.

N e c h  s a  u č í š  č o k o ľ v e k ,  p r e  s e b a  s a  u č í š .•

✽  ✽  ✽
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NÁVRAT Y  DO DEDOVIZNEFotoreportáž Fotoreportáž 

Ž i v o t  ľ u d í  j e  t a k ý ,  a k o  b y  s i  s a  h r a l  s  k o c k a m i .

Takto kráčali krásňanske deti z fary do kostola k prvému svätému prijímaniu pred mnohými rokmi. A tak pred päťdesiatimi rokmi 
v sprievode duchovného otca Jána Harčára, ktorý v Krásnej pôsobil v rokoch 1960 – 1978. Pekná obyčaj, ktorá sa zachovala do 
dnešných dní. Verme, že sa zachová aj v budúcnosti.

•

Pre skôr narodených Krásňanov medzi najobľúbenejšie miesto oddychu a zábavy patrilo tzv. „Údolie lásky“ konča dnešnej ulice 
1. mája, blízko Hornádu. Pred šesťdesiatimi rokmi tu často oddychovali aj speváci cirkevného zboru. Fotografia vpravo : Telecký lesík 
a smutne preslávená kamenná studňa, v ktorej našla smrť mladá Krásňanka Veronka. (Viac sa o tejto tragédii dočítate v knihe Aká 
si mi Krásna – „Tajomstvo kamennej studne“). Aj to bolo častým „dostaveníčkom“ našincov. Náš záber je z roku 1970 s partiou 
dopravákov krásňanskej Prefy, kde sme spájali príjemné s užitočným. Počas soboty sme tu školili našich šoférov.

Ferovi Tóthovi (prvý zľava) už v detstve učaroval bicykel a tak nečudo, že sa stal aktívnym pretekárom VSŽ Košice. Organizoval cyklistické 
trasy „Okolo Slovenska“ a Košice–Tatry–Košice. Po smrti na jeho počesť dvakrát viedla cyklistická trasa Okolo Slovenska cez našu 
obec. Spomíname a nezabúdame. Vpravo: Krásňanski futbalisti, ktorí účinkovali v sezóne rokov 1962–63. Zľava hore: T. Maťaš, 
O. Bednár, J. Kissiday ml., O. Héger, P. Krokus, F. Blaško, J. Kováč, Š. Šándor, J. Čontoš st., I. Študenc a L. Bodnár.

Texty k dobovým fotografiám napísal a na ďalšie zaujímavé snímky z čias našich predkov sa teší: šéfredaktor
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Určite sa vám dostalo do uší, 
že krásňanski futbalisti začali 
hrať v miestnej súťaži. Možno aj 
to, že na príčine bola neúnosná 
finančná situácia, ktorá nás 
donútila ku krajnému riešeniu, 
odhlásiť sa zo súťaže v tretej 
lige. Nedá sa nič robiť. Časy sú 
zlé a futbal sa stáva čoraz viac 
náročnejším z hľadiska hľadania 
sponzorov a ľudí, ktorí by sa 
preň angažovali. Ako ďalej? Túto 
dilemu sme „rozúzlili“ vďaka 
nášmu tímového menežerovi 
Peťovi  Kubičkovi .

Hráme miestnu súťaž. Zo-
stavili sme mužstvo, v ktorom 
budú pôsobiť výlučne krás-
ňanski chlapci a bol by som 
rád, ak by to tak ostalo. Sú 
to nádejné futbalové talenty, 
ktoré zabojujú o body s cieľom 
prinavrátiť Krásnej jej bohatú 
futbalovú tradíciu. Samozrejme 

je to aj mojím krédom, pričom 
očakávam, že v tomto snažení 
neostaneme sami. Mužstvo bu-

deme postupne dopĺňať mladý-
mi talentovanými chlapcami 
z Krásnej, ale aj staršími kva-

litnými hráčmi, zanietenými pre 
najobľúbenejší a najmasovejší 
šport, ktorý má v Krásnej množ-
stvo fanúšikov.

Z postu trénera mužstva, ale 
aj menežera, vyslovujem poďa-
kovanie za doterajšiu pomoc 
a pohostenie hráčov MFK Ko-
šice-Krásna manželom Hege-
düšovým z Bistra „Včielka“, ale 
aj Ondrejovi Kažimírovi, ktorý 
nám pripravil chutný guláš. Tiež 
vedeniu miestneho úradu za fi-
nančnú „injekciu“, určenú na 
prevádzkovanie krásneho špor-
tového štadióna. 

Teším sa na ďalších priaz-
nivcov, ktorí nám budú ochotní 
pomôcť v ušľachtilom snažení.

Jaroslav  Poloha, 
tréner Miestneho futbalového   

klubu Košice-Krásna

Nádejné futbalové talent y z  Krásnej
zabojujú o body

Horný rad zľava: F. Bičkoš (vedúci mužstva), brankári Š. Angyal 
a T. Buszek, hráči J. Študenc (kapitán), T. Varša, M. Boda, P. Grac, tréner 
J. Poloha, tímový menežer a hráč P.Kubička. Dolný rad sprava: J. Fekete, 
J. Kulik, G. Čiko, M. Berežňák, D. Človečko, J. Estočin. Na fotografii 
chýbajú: M. Knap, I. Králik,K. Kundráth, M. Jurčo a R. Krajňák

BUDDHIZMUS – je jednou z najvplyvnejších svetonázorových sústav 
juhovýchodnej Ázie a ďalekého východu. Jeho základom je nábožensko-
filozofické učenie hlásané Budhom („Prebudeným“ vlastným menom 
Siddhárta Gautama). Je učiteľom viery hlásajúcej ako konečný cieľ 
spasenie, vyslobodenie z utrpenia existencie, odpútanie sa do vášní, 
nirvánu. Na ceste k spaseniu je najdôležitejšie osobné úsilie človeka, 
preto buddhizmus zdôrazňuje význam morálky.

HINDUIZMUS – v súčasnosti najrozšírenejšie náboženstvo v Indii 
vychádzajúce z učenia véd (najstaršie indické literárne pamiatky) 
a upanišád, (filozofické náboženské indické texty) ale preplnené 
množstvom vieroučných zvláštností, povier a kultov. Hinduistom sa 
človek môže stať len tak, že sa narodí ako príslušník indickej kasty. 
Najvyššiu kastu tvoria brahmani.

KONFUCIANIZMUS – čínske filozoficko-etické učenie, ktoré založil 
Konfucius, Kchung-Ć, označovaný čínskou tradíciou ako učiteľ národov. 
Konfucializmus usiluje o dosiahnutie súladu medzi záujmami spoločnosti 
a jednotlivca.

KORÁN – základná náboženská autorita, svätá kniha islámu. Základom 
islámu je viera v jediného všemohúceho Boha (Alláh), ktorého najvyšším 
prorokom je Mohammed. Korán obsahuje jeho výroky a myšlienky, často 
nadväzujúce na staršie náboženstvá. Mohammed žil asi v rokoch 570 
až 632.

TAO – doslova „cesta“, neosobný, absolútny svetový princíp, ktorý 
ako zákon riadi ustavične sa meniaci chod sveta. Prejavuje sa rovnako 
v prírode, ako aj v spoločnosti, v ľudskej morálke. Základnou knihou 
učenia o tao je Tao-ťe ťing. Jej autorstvo sa pripisuje čínskemu filozofovi 
Lao-ć.´Tao nám prikazuje pridržiavať sa prirodzenému chodu vecí.

ZEND-AVESTA –najstarší pamätník staroiránskeho náboženstva, 
ktoré podľa legendy založil Zarathuštra. Obsahuje modlitby, liturgické 
texty, náboženské príkazy, vzývanie božských a nebeských bytostí, 
géniov a patrónov. Vznikla v starovekom Iráne a dnes je svätou knihou 
príslušníkov perského náboženstva.

ATMAN – absolútne nezničiteľné a nemenné „Ja“ v človeku, osobná, 
individuálna duša. Je nositeľom poznania, sama však je nepoznateľná, 
zmyslami ju nemožno vnímať.                                                    Pripravil: (bj)

P o z o r u h o d n é  v ý r o k y

M e n e j  z n á m e  p o j m yUznesenia zo XVI. zasadnutia MZ MČ 
Košice-Krásna, konaného dňa 13. 2. 2014
S c h v á l  i  l  o :
•   Doplnok č. 1 k plánu kontrolnej činnosti kontrolórky Mestskej 

časti Košice-Krásna na 1. polrok 2014.
•   Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Krásna na rok 

2014. 
•   Poskytnutie dotácie pre n.o. „Zachráňme kaštieľ v Krásnej“ 

vo výške 20 000,- € s použitím prednostne na mzdy zamest-
nancov a energie, pre ZŠ s MŠ sv. Marka Križina 4 000,- € 
na výmenu okien (nové za staré), pre miestny futbalový klub 
8 000,- € na podporu rozvoja mládežníckeho športu, na ener-
gie a údržbu priestorov štadióna.

•   Prenájom nebytových priestorov pre OZ HALIGANDA, Miestny 
futbalový klub, Slovenský zväz chovateľov poštových holubov 
s výškou prenájmu 1,- € ročne priamym prenájmom posu-
dzovaným ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a 
a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších právnych predpisov a  p o ž i  a d a l  o  
starostu MČ, aby zabezpečil po organizačnej, právnej a eko-
nomickej stránke prenájom uvedených nebytových priestorov 

•   Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice-Krásna 
č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti 

•   Slavomíra Ducára za člena stavebnej komisie MZ MČ Košice-
Krásna

A riekol Majster : Bez ľudskosti nemožno znášať ani šťastie ani 
nešťastie. Kto je ľudský, tomu jeho ľudskosť prináša mier mysle! 
Preto: Svoju múdrosť zakladajte na ľudskosti!           (Konfucius)

✽ ✽ ✽ 

„Iné je dobro a iné je blaho, obe vás pútajú s rozličným cieľom. 
Ten dobre činí, kto volí dobro. Kto blaho zvolí, nedôjde k cieľu. 
Dobro a blaho stoja pred človekom. Oboje rozlišiac delí ich 
múdry. Dobru dá múdry prednosť pred blahom a blázon – ten si 
opatruje blaho“.                                                        (Katha-upanišáda)


