
aždý dôležitý a investič-
ne náročný projekt po-

trebuje dôkladnú prípravu. 
Výstavba novej cesty a chod-
níkov na Prašnej ulici, vý-
stavba novej cesty na ulici 
Na močidlách a výstavba ve-
rejného vodovodu a rozvo-
dov elektrickej siete na ulici 
sv. Gorazda potrebovali čas. 
Najväčšou prekážkou v rých-

lejšom tempe bolo náročné 
majetkové vysporiadanie 
a preukázanie právneho vzťa-
hu k pozemkom, na ktorých 
má byť stavba postavená. 
Pri prvých dvoch uvedených 
stavbách sme museli s pro-
jektantom a poslancami vy-
riešiť aj zmenu územného plá-
nu zóny, čo v košických pod-
mienkach pri náročnom legi-
slatívnom procese a lehotách 
na vyjadrenie všetkých dot-
knutých inštitúcií a verejnos-
ti trvá približne tri až štyri ro-

ky. V pôvodnom územnom 
pláne plánované chodníky 
a otočky sa v dnešnej situá-
cii nedali realizovať v zamý-
šľanom zámere. V Krásnej sa 
nám podarilo zmeniť územný 
plán zóny a vyriešiť aj tento 
problém za dva roky. 

septembri začíname s vý-
stavbou prvej etapy na 

Prašnej ulici. V tejto súvislosti 

chcem poďakovať za ochotu 
a ústretovosť pani Jane Belio-
vej, ktorej časť pozemku sme 
potrebovali odkúpiť na vý-
stavbu dôležitého chodníka 
v tesnej blízkosti križovatky 
s Ukrajinskou ulicou. Druhú 
etapu výstavby, po odkúpení 
pozemkov od Slovenského 
pozemkového fondu postaví-
me na jar budúceho roka. Ce-
lú stavbu realizujeme z vlast-
ných investičných prostried-

kov. Prašná ulica bude dôle-
žitou nosnou dopravnou tep-
nou aj verejnej hromadnej do-
pravy pre novú lokalitu IBV 
Záhumnie. V tejto lokalite na 
Prašnej ulici a na ulici Ku Košic-
kej Polianke pribudnú nové 
zastávky MHD. Upozorňujem 
vodičov, že od septembra 
2017  bude na Prašnú ulicu za-
kázaný vjazd pre nákladné 

motorové vozidlá, okrem po-
volených výnimiek. Hlavným 
vstupom do lokality, najmä 
pre ťažkú nákladnú dopra-
vu, bude cesta od Košickej 
Polianky.

septembri tohto roka za-
číname s výstavbu verej-

ného vodovodu a elektrickej 
siete aj na ulici sv. Gorazda. 
Položenie nového asfaltového 
koberca na ceste, ktorá ne-
existovala vyše dvadsať ro-

kov bude záverečným ukon-
čením neľahkého procesu 
vykúpenia pozemkov a za-
bezpečenia základného štan-
dardu pre obyvateľov tejto 
ulice. Je najvyšší čas zabez-
pečiť aj v tejto časti Krás-
nej pitnú, zdraviu nezávad-
nú vodu a odstrániť predlžo-
vacie káble, ktoré slúžia 
k elektrickému napájaniu 

rodinných domov. Investorom 
výstavby vodovodu bude na-
ša mestská časť a Výcho-
doslovenská vodárenská spo-
ločnosť, a.s. Investorom vý-
stavby elektrickej siete bude 
Východoslovenská distribuč-
ná spoločnosť, a.s. V tejto 
súvislosti za pomoc pri nároč-
ných rokovaniach s Východo-
slovenskou distribučnou, a.s. 
ďakujem Ing. Júliusovi Behu-
novi. Vstupom týchto dôleži-
tých partnerov do projektov na 

Zjavenia vo Fatime trvali 
od 13. mája do 13. októbra 1917. 
V každom zjavení odznelo 
hlavné posolstvo, ktoré mali 
nevinné deti sprostredkovať 
ľuďom. Každé zjavenie bolo 
iné, výnimočné, s novou myš-
lienkou. A to je to, čo v našom 
živote potrebujeme – novosť 
– nový pohľad na vieru, nové 
prežívanie nábožnosti, nové 
narodenie, nové odpustenie, 
nové prejavy lásky. 

Panna Mária vyzdvihla vo 
svojich zjaveniach obetu za 
hriešnikov, modlitbu svätého 
ruženca, modlitbu za pokoj, 

tiež aj osobnú obetu detí za 
hriešnikov. Nakoniec sa pred-
stavila ako Pani Posvätného 
ruženca. Týmito zjaveniami 
nám priblížila Božiu lásku, je-
ho starostlivosť o nás a našu 
spásu. Dáva nám príklad ako 
byť vďaka modlitbe a obete 
podobnými poslami Božej lás-
ky medzi svojimi blízkymi.

Tohto roku si pripomíname 
sté  výročie fatimských zjave-
ní. Ony skončili, deti odišli do 
večnosti, ale my, ako ďalší po-
kračovatelia zostávame. Pre 
nás sú tieto posolstvá stále 
aktuálne. Povzbudzujem k ži-

votu podľa rád Matky Božej 
všetkých čitateľov časopisu 
Krasňančan a všetkých obyva-
teľov Krásnej. Vytvorme jednu 
veľkú rodinu, ktorá sa utieka 
k Márii – matke nás všetkých. 
Spravme si v duchu tichú osob-
nú púť do Fatimy, pripojme svo-
je modlitby, aby nám fatimská 
Matka Božia vyprosila tie mi-
losti a Božie dary, ktoré najviac 
potrebujeme. Nech opatruje 
náš život, dodáva nám silu, 
svetlo nádeje a posilňuje v nás  
každú túžbu po dobre. 

Mgr. Michal Bodnár – kaplán

Ka ž d ý  č l o v e k  j e  z r o d e n ý  p r e  d r u h é h o

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

s e p t e m b e r  2 0 1 7

č í s l o  3R o č n í k  X V .

Prvú etapu prác zaãíname na Pra‰nej a Sv. Gorazda 
  JUDr. Marek  KAŽIMÍR

P r e s t í Ï  K r á s n e j  z v y ‰ u j ú  j e j  v ˘ z n a m n é  p r e m e n y
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Posolstvo z Fatimy – posolstvo pre nás
(Pokračovanie na 3. strane)



V národnom zozname kultúr-
nych pamiatok Slovenska nájde-
me aj ďalší skvost histórie Krás-
nej - náhrobník baróna Jozefa I. 
Meška z roku 1789 na našom 
miestnom cintoríne - jediné 
známe miesto odpočinku šľach-
tického rodu Meškovcov, ktorý 
spravoval územie Krásnej po mno-
ho storočí. Patrí medzi naše kul-
túrne dedičstvo, ktoré predsta-
vuje nenahraditeľné  bohatstvo 
a tiež pomyselnú štafetu, ktorú 
by sme mali odovzdať budúcim 
generáciám. Preto ako vlastníci 
máme zodpovednosť, ale aj mo-
rálnu povinnosť starať sa oň.

Ako je známe, „náš“ náhrob-
ník je v dezolátnom stave a ne-
vyhnutne potrebuje renováciu. 
Mestská časť už roky žiadala 
Ministerstvo kultúry SR o dotá-
ciu na tento účel, no dočkala sa 
až v tomto roku, kedy získala prís-
pevok vo výške 20 tis. Eur. Táto 
suma však nie je postačujúca, 
pretože predpokladaný náklad 
na opravu predstavuje 45 286,-  
Eur, čo znamená, že na „záchra-
nu“ našej pamiatky viac ako po-
lovica prostriedkov chýba. Vede-
nie našej mestskej časti robí 
maximum, aby chýbajúce pro-
striedky získalo ( ale zatiaľ je 
to len na úrovni prísľubov). Ne-
využiť dotáciu by bola veľká ško-
da, nehovoriac o tom, že jej vrá-
tenie je prísne sankcionované. 
Rozpočet mestskej časti na rok 
2017 s takýmto výdavkom nerá-
tal, takže prípadné čerpanie na 
tento účel by išlo na úkor pláno-
vaných prevádzkových nákladov. 
Týmito faktami sme vám chceli 
priblížiť aktuálny stav, v akom 

sa projekt rekonštrukcie ná-
hrobníka nachádza, zároveň 
vysloviť presvedčenie, že myš-
lienka získa priaznivcov. Krásňa-

nov ctí, že na ceste k dosiahnutiu 
veľkých cieľov vždy boli ľudia, 
ktorí pomohli, podporili, alebo 
aspoň svojou pozornosťou preja-

vili záujem. Veď nie nadarmo sa 
hovorí, že „útechu dáva nebo, 
ale pomoc sa očakáva od ľudí“. 
Aj tentoraz, milí Krásňania, prij-
mime ponuku, ktorá pomôže 
našej kultúrnej pamiatke „vdých-
nuť nový život“ a zapojme sa do 
tohto procesu nevšedne, atrak-
tívne. V bezprostrednej blízkos-
ti náhrobníka bude totiž osa-
dená žulová časová kapsula 
(schránka), v ktorej budú ulože-
né základné dokumenty, týka-
júce sa rekonštrukcie kaštieľa 
i náhrobníka. Ponúka sa nám 
možnosť na toto miesto uložiť 
odkaz svojim potomkom pre bu-
dúce generácie. Slávnostné  
vysvätenie a následné zape-
čatenie schránky sa uskutoční  
na Veľkú noc v roku 2018. Tak-
to zapečatená zostane päť de-
saťročí, teda do roku 2068. Pod-
mienkou uloženia odkazu je da-
rovanie finančného daru v mini-
málnej výške 10,- Eur na  základe 
darovacej zmluvy s tým, že da-
rované prostriedky sa použijú 
výlučne na rekonštrukciu hrobky. 
Darovať a zanechávať odkazy 
môžete na sekretariáte starostu, 
kde zároveň získate všetky 
požadované informácie.

Je to úžasný nápad, veď už 
len predstava, čo všetko sa 
odohrá keď dozrie čas, vyvoláva  
v nás emócie. Je teda len a len 
na nás, ako túto výzvu prijmeme. 
Svojím správnym rozhodnutím 
pomôžeme dobrej veci, navyše, 
zostane v nás pocit, že sme 
využili jedinečnú príležitosť urobiť 
niečo mimoriadne. A takú šancu 
nedostávame v živote často.

Mária  M i ľ o v á
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D ô s t o j n e  a  s  ú c t o u  s a  v y r o v n a j m e  s  r e a l i t o u  s m r t i .•

Odkazy do budúcnosti

Pamätaj si ãloveãe, Ïe prach si a na prach sa obráti‰

Útechu dáva nebo, ale pomoc sa oãakáva od ºudí

Toto je náš skvost, o ktorom je reč, historicky najhodnotnejšia 
hrobka rodiny Meško, v ktorej je pochovaný barón Jozef Meško, 
ktorý zomrel v roku 1789. V roku 1818 zomrel jeho syn Anton, kto-
rý bol pochovaný z východnej strany rodinnej hrobky, ktorá bola 
v roku 2000 vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Sme teda vlastníci 
tohto kultúrneho dedičstva, z čoho vyplýva, že je našou svätou po-
vinnosťou postarať sa o jej renováciu, o jej záchranu.   

Naša „Symbolická záhradka“
Text a snímky: (bj)

   Toho dňa, keď Boh stvoril všetky veci, stvoril slnko: A slnko vychádza a zapadá a opäť sa vracia. 
Stvoril hviezdy: A hviezdy vychádzajú a zapadajú a opäť sa vracajú. Stvoril i človeka: A človek 
prichádza a odchádza do zeme a nevracia sa!…
  „Ak sa nám páči život, nesmie nás odpudzovať smrť, pretože ona prichádza práve z ruky toho 
istého majstra.“ 
  „Ži tak, aby sa tvoji priatelia nudili keď zomrieš.“
  „Život je dlhý, ak je plný. Smrť patrí k veciam, ktoré nie sú zlé, ale predsa vyzerajú ako zlo.“ 
  „Bez staroby by náš život nebol celý a bez smrti by nebol ukončený. 
 „Staroba patrí k životu tak, ako k lesu patria i staré stromy.“ 
 „Dĺžku života treba merať nie rokmi, ale skutkami.“ 
  „Jediná hotovosť, ktorá je k dispozícii je dnešok.“ 
 „Kto sa obáva smrti, ten už prehral život.“
 „Kto sa nenaučil žiť, nebude vedieť ani zomrieť.“

Keďže sa neodvratne blíži sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých (tohto roku to 
bude 1. a 2. novembra, v stredu a štvrtok) pripomeňme si ich v tomto čísle aspoň niekoľký-
mi životnými pravdami a výrokmi velikánov. (Memento homo, quia pulvis est, et in pulvere 
reverteris).



na ulici sv. Gorazda sme ušet-
rili bezmála 40 tisíc eur. V prvej 
polovici nasledujúceho roka 
zrealizujeme na tejto ulici no-
vý asfaltový koberec, čo bude 
zavŕšením tohto investičného 
projektu. 

roku 2018 rozpočtovo 
a stavebne pripravujeme 

realizáciu projektu odvodne-
nia Žiackej a Opátskej ulice, 
tiež vyasfaltovanie Beniakovej 
ulice. Odvodnenie centra Krás-
nej bude prvým krokom ako 
systémovo riešiť problémy  
zatápania našich ulíc s čoraz 
častými lejakmi a dažďami, 
so zaústením dažďovej ka-
nalizácie do rieky Hornád. 
Verím a som presvedčený, 
že s mestom Košice, ktoré je 
vlastníkom a správcom tento 
náročný projekt úspešne 
zvládneme. 
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• Vymeňte ľudí ,  s  ktorými strácate čas za tých,  s  ktorými strácate pojem o čase.

júl – august - september 2017

 pracovné výjazdové stretnutie s obyvateľmi ulice sv. Gorazda 
o podmienkach a harmonograme výstavby inžinierskych sietí,
 s riaditeľom Magistrátu mesta Košice o komplexnej rekonštrukcii 
a výmene asfaltového krytu na Minskej ulici,
 s riaditeľkou ZŠ s MŠ sv. Marka Križina PaedDr. Veronikou 
Becovou o projekte rekonštrukcie zateplenia školy a opravách 
chodníkov, 
 so zástupcami Slovenského pozemkového fondu a splnení pod-
mienok stavebného konania - výstavba chodníkov na Prašnej 
ulici,
 rokovanie na Magistráte mesta Košice o prenájme pozemkov  - 
projekt dažďovej kanalizácie – Opátska, Žiacka a rekonštrukcia 
Prašnej ulice,

 rokovanie na Správnej rade neziskovej organizácie Kaštieľ 
Krásna, n.o., plat riaditeľa, výročná správa,
 rokovanie s konateľom firmy BENEFIT TRADE, s.r.o. Petrom 
Daduľákom o podmienkach a termínoch II. etapy výstavby 
miestnej komunikácie – ulice Na močidlách,
 zvolanie mimoriadneho kontrolného dňa - rekonštrukcia plyno-
vodov a riešenie výmeny asfaltového krytu na ulici K majeru,
 rokovanie s firmou LF Development, s.r.o. o podmienkach 
prevzatia správcovstva viacúčelového ihriska v IBV Na hore,
 rokovanie s generálnym  riaditeľom Dopravného podniku 
o predĺžení linky č. 28 k OC Kaufland,
 rokovanie na VSD, a.s. o harmonograme výstavby verejného 
osvetlenia – LED – v IBV Záhumnie.

Z o  s t a r o s t o v h o  d i á r a

DôleÏité pracovné rokovania

Koľko nás je?
Milí Krásňania, od začiatku roka je nás o niečo viac. 

V mesiaci september 2017 počet obyvateľov v našej 
mestskej časti vzrástol na 5210, z toho je 2636 mužov 
a 2574 žien. Od začiatku roka sa narodilo 43 detí a zomrelo 
27 občanov.                                                       Jana V a r g o v á

„Maliãkosti“, ktoré pote‰ujú„Maliãkosti“, ktoré pote‰ujú

Naše zábery sú z generálnej opravy hltača dažďovej vody na „Kla-
denskej ulici“ a tak vyzerá nový asfaltový koberec „Na močidlách“.

(Dokončenie z 1. strany)

Medzi pekné ulice Krásnej sa okrem iných radia aj Baničova a Pri Hornáde. Vizitka ľudí, ktorí tam žijú.                                  Text a snímky: (bič)

Sledujem, ako sa v Krásnej 
realizujú nové projekty, ktoré  
ju pomaly, ale isto posúvajú 
o čosi vpred. Život ma naučil, že 
človeku môžu urobiť radosť aj 
obyčajné maličkosti. Veci, ktoré 
ma v ostatnom čase naozaj 
potešili môže niekto považovať  
za banalitu, či samozrejmosť, 
ale mňa veľmi príjemne pre-
kvapili aj vynikajúco zorgani-
zované oslavy Dňa Krásnej – 
enormná účasť, bohatý pro-
gram a čo tu ešte nebolo – kolo-
toče – evokujúce pravú „pouť“ 

(zo staročeštiny) no a zlatý kli-
nec – kapela Senzus. 

Vysoko oceňujem aj obsta-
ranie kontajnerov na biologic-
ký odpad, tiež užitočné, prak-
tické veci na miestnom cinto-
ríne – toalety, skrinku s potre-
bami na čistenie a polievanie 
hrobových miest. Tieto dobré 
nápady a novoty ma utvrdzujú 
v presvedčení, že na našom 
úrade pracujú ľudia, ktorým na 
spokojnosti obyvateľov záleží. 
Vďaka aj za „maličkosti“, ktoré 
nás potešujú.                    (mm)

V



Vieme, či nie, ale pravá 
láska vždy začína v sebe sa-
mom i to, že našou prvoradou 
povinnosťou je mať rád seba 
samého. Pochopiteľne, tiež mi-
lovať ostatných ľudí. Ako vra-
ví staroveký čínsky filozof, uči-
teľ národov Konfucius „Kto mi-
luje ľudí, je aj ľuďmi milovaný“. 
Aj to, že „Bez ľudskosti nemož-
no znášať ani šťastie ani ne-
šťastie“. Odkazuje nám tiež, že 
svoju múdrosť máme zakladať 
na ľudskosti. Či to nie je prav-
da pravdúca? Otázka znie, či 
to robíme aj my, či okrem seba 
máme radi aj iných ľudí, či 
im neodpierame dobrodenia, 
skromne niečím prispievame, 

ak ich potrebujú (pravda, ak je 
to v našej moci a možnostiach) 
to málo, čím sú si istí, že ich 
poteší, pomôže v tvŕdzi, neho-
voriac o nezvyčajných udalos-
tiach, ktoré sa dejú vo svete 
(lokálne vojny, prírodné kata-
strofy, ekonomické problémy, 
nemenej morálna skazenosť, 

atď, atď.). Takže nemali by 
sme zabúdať ani na veci, kto-
ré sú v živote esenciálne, teda 
kľúčové: „Musíme dať: čo naj-
viac chudobným, slovo útechy 
smutným a slovo pochvaly 
tým, čo si ju zaslúžili.“ „Zdoko-
naľovať: odvahu, dobrotu a lás-
ku k blížnemu“. Dodajme, že 

okrem vlastného, o čosi viac by 
nás mal bolieť aj cudzí osud.

Pripomeňme si, že každý 
človek je zrodený pre druhého 
i to, že každý z nás je „osou“ 
stvorenia. Aby sme si zostali 
blízki, musíme si každý pone-
chať svoju „os“  a nezasahovať 
násilím do „osí“ iných! Ako tvrdí 

André Feriére „Treba milovať 
ostatných ľudí takých, akí sú, 
nechcieť ich naprávať!“... Ich 
„os“ je dobrá. Dobrá pre nich.“ 
Spojme teda rozum, srdce a ru-
ky, s úsmevom rozdávajme 
slová a tiež s úsmevom po-
máhajme. Veď, kde je vôľa, tam 
je aj cesta.                              (bj)

Troch košických mučeníkov 
Marka Križina, Melichara Gro-
dzieckeho a Štefana Pongrácza 
máme vo veľkej úcte. Hoci ani 
jeden z nich nebol rodom Slovák, 
všetci traja  ku koncu svojho života 
pôsobili na Slovensku a tam aj 
vydali hrdinské svedectvo viery 
mučeníckou smrťou.

Marek Križin: Narodil sa 
roku 1588 alebo 1589 v mes-
tečku Križevci v Chorvátsku. Od 
roku 1600 študoval na jezuit-
skom kolégiu vo Viedni a neskôr 
v Štajerskom Hradci. Odtiaľ pre-
šiel do Ríma, kde bol vysvätený 
za kňaza. Po návrate do Uhorska 
istý čas vyučoval na trnavskej 
kapitulskej škole. Neskôr bol ka-
nonikom ostrihomskej kapituly 
a napokon správcom opátstva 
v Krásnej nad Hornádom pri Ko-
šiciach.

Melichar Grodziecky: Po-
chádzal zo sliezskeho Tešína, 

kde sa narodil pravdepodobne 
roku 1584. Podobne ako Marek 
Križin aj on študoval na jezuit-
skom kolégiu vo Viedni. Ako 
19-ročný vstúpil do jezuitského 
noviciátu v Brne. Po jeho skon-
čení študoval a medzitým aj vy-
učoval na viacerých miestach. 
V Prahe bol roku 1614 vysvätený 

za kňaza. V decembri roku 1618 
ho predstavení poslali ako kaplá-
na cisárskych vojakov do Košíc.

Štefan Pongrácz: Narodil sa 
roku 1582 alebo 1583 v Sedmo-
hradsku. Po skončení stredo-
školských štúdií sa rozhodol vstú-
piť do jezuitskej rehole. Štúdiá 
konal v Prahe, v Štajerskom 
Hradci a roku 1615 bol vysvätený 
za kňaza. Pôsobil v Humennom, 
kde bol kazateľom a prefektom 

štúdií na jezuitskom kolégiu. Od 
roku 1618 účinkoval v Košiciach 
a na okolí.

Utrpenie troch kňazov sa 
začalo 3. alebo 4. septembra 
1619, keď Bethlenovo vojsko 
pod vedením Juraja Rákócziho 
obsadilo Košice. Situáciu vo 
väzení im sťažoval citeľný hlad 
a smäd a žiadali od nich, aby sa 
zriekli katolíckej viery. Kňazi to 
však rozhodne odmietli. Vojaci 
s nimi surovo zaobchádzali 
a tvrdo ich mučili. Jeden druhé-
mu sa vyspovedali a hlasito sa
modlili. Nakoniec všetky tri ne-
hybné skrvavené telá hodili do 
odpadovej žumpy.

Po viacnásobnom prešet-
rení života a smrti ich pápež 
Pius X. dňa 15. januára 1905 
vyhlásil za blahoslavených. Dňa 
2. júla 1995 boli svätým otcom 
Jánom Pavlom II. vyhlásení za 
svätých.              Pripravila: (mil)
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Kde je vôºa, tam je cesta

S t r u ã n ˘  Ï i v o t o p i s  t r o c h 
k o ‰ i c k ˘ c h  m u ã e n í k o v

1619 – 2017

Kostol svätých Košických 
mučeníkov Marka Križina, 
Melichara Grodzieckého 
a Štefana Pongrácza, 
kňazov a mučeníkov.

 

7. 9. 1619 – mučenícka smrť
2. 7. 1995 – svätorečenie, pá-
pež Ján Pavol II.
22. 4. 1990 – základný kameň
1. 7. 1991 – založenie farnosti
25. 6. 1995 – konsekrácia 
Msgr. Alojz Tkáč, arcibiskup - 
metropolita

  

A k t u á l n e

Už sme spomínali, ale zo-
pakujme si, že náš národný ja-
zyk má vyše pol milióna slov 
a len prevzatých je takmer 
stotisíc, teda vôbec nepotre-
bujeme – a nemáme ani príčinu 
– preberať výrazy do slovenčiny 
z ktoréhokoľvek jazyka. Často 
však siahame aj po cudzích slo-
vách, takže tentoraz vám nie-
koľko z nich objasníme, preto-
že ich často používame v rôz-
nych dialógoch, na rôznych za-
sadnutiach, no nie vždy a nie 
všetci im rozumieme. Nebude 
to na škodu, verte mi. Nech vám 
poslúžia pri zvyšovaní jazykovej 
kultúry.                                 (bj)

mentálny – rozumový, dušev-
ný
melanchólia – clivota, de-
presia
írečitý – rýdzi, čistý, svojský, 
originálny, pôvodný
genéza – pôvod, vznik
esenciálny – podstatný, kľú-
čový
sentencia – poučenie, výrok
decentnosť – nevtieravosť
defenzíva – obrana
definitívny – trvalý, stály
degradácia – pozbavenie hod-
nosti
degustácia – ochutnávanie
determinácia – podmiene-
nosť
status quo – súčasný stav 
vecí
katarzia – očistenie
nestor – najstarší člen rodiny, 
spoločnosti
mystérium –hĺbkové tajom-
stvo, tajuplná záhada
mešťanosta – starosta
megaloman – velikáš
imanie – majetok (grunt)
RIP – Requiescat In Pace – 
odpočívaj v pokoji

Stále sa uãíme



Pred rokmi sviatok svätého 
Cyrila pripadol na 14. februára 
a svätého  Metoda na 6. apríla. 
Chorvátsko, Čechy, Morava 
a Slovensko však dostali povole-
nie sláviť pamiatku obidvoch na-
raz, a to 5. júla. Dňa 31. decem-
bra 1980 vyhlásil pápež Ján 
Pavol II. solúnskych bratov sv. 
Cyrila a Metoda za spolupatrónov 
Európy. V roku 1985 o nich napí-
sal encykliku Slavorum Apostoli 
(Apoštoli Slovanov). Potvrdil, že 
ich veľkolepé dielo sa stalo prí-
nosom pre celú kresťanskú a kul-
túrnu Európu. Uctievame si ich 
ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom 
a náboženskom zrode nášho ná-
roda. Ich vplyv – dedičstvo otcov, 
cítiť dodnes. Vytvorili prvý spi-

sovný jazyk (staroslovienčina), 
prvé slovanské písmo z dvad-
siatich štyroch grafém gréckej 
abecedy a štrnástich znakov ne-
známeho písma (hlaholika, ne-
skôr sa z nej vyvinula cyrilika), 
začali písať pôvodnú literatúru.  

Pred časom sme oslavovali 
sviatok svätých Cyrila a Metoda, 
mužov, ktorí nám v deviatom sto-
ročí priniesli veľký poklad – dar 
viery, ktorý doceňujeme najmä 
pri bolestiach a trápeniach, ke-
dy je pre nás jediným účinným 

zdrojom. Z neho čerpáme du-
chovnú potravu pre dušu, ako je 
potrebný chlieb pre naše telo. 
Viera je sila, ktorá vlieva život, ná-
dej a dáva zmysel nášmu životu.

My, Krásňania sme hrdí na 
to, že náš chrám, naša farnosť je 
zasvätená týmto dvom svätcom. 
Sviatok Cyrila a Metoda je dňom 
odpustovej slávnosti a zároveň 
naším Dňom Krásnej. Keďže 
chceme, aby bol aj výnimočný, 
všetci sa naň pripravujeme a teší-
me. Tak tomu bolo aj 5. júla tohto 

roku. Atmosféru na námes-
tí sv. Cyrila a Metoda navodili 
„odpustové stánky“, ktoré k ta-
kým príležitostiam neodmysliteľ-
ne patria, sviatočné vyobliekaní 
Krásňania, hostia, rozšantené 
deti. Oslavy začali slávnostnou 
svätou omšou vo farskom kostole, 
ktorej hlavným celebrantom bol 
Mons. ThLic. Jozef Šechný, ka-
nonik. Popoludnie a večer patrili 
zábavnej časti, kde si každý mo-
hol prísť na svoje – bohatý kultúr-
ny program, zábavné prvky pre 
deti, skvelá hudba, tanec. Bol to 
deň plný zábavy, radosti i duchov-
nej pohody. Všetkým, ktorí sa 
o jeho príjemné prežitie zaslúžili 
patrí úprimné poďakovanie.

Mária M i ľ o v á

„Buìme vìaãné deti 
Apo‰tolov Slovanov“

Po štyroch rokoch od prí-
chodu na Veľkú Moravu (863) 
sa Konštantín s Metodom vy-
brali na ďalekú cestu. Keďže 
Konštantín nebol biskup a Me-
tod ani kňaz, museli putovať 
do Ríma vysvätiť nových žiakov 
za kňazov, aby mohli lepšie 
spravovať ľud, vysluhovať svia-
tosti a slúžiť omše. Takisto mali 
v úmysle požiadať pápeža, aby 
schválil starosloviensku reč 
ako liturgický jazyk. Okolo roku 
867 boli v Benátkach, kde sa 
zišli proti ním biskupi, kňazi 
i mnísi a postavili sa proti ich 
výučbe na Veľkej Morave. Ich 
nesúhlas pramenil v tom, že 
boli prívržencami vykladania 
Božieho slova iba v troch jazy-
koch, ktorými boli gréčtina, la-
tinčina a hebrejčina. Tzv. trojja-
zyčníci sa na nich osočili voči 
ich údajnej bludnej výučbe, 

lebo neuznávali žiaden nový 
jazyk na šírenie kresťanstva. 
Prehovorili ku Konštantínovi 
takto:

Človeče, povedz nám, pre-
čo si zostavil teraz Slovienom 
písmená a učíš ich, ktoré nikto 
iný predtým nevynašiel, ani 
apoštolovia, ani rímsky pápež, 
ani Gregor Bohoslovec, ani 
Hieronym, ani Augustín? My 
totiž poznáme len tri jazyky, 
ktorými sa patrí v knihách 
chváliť Boha: hebrejský, gréc-
ky a latinský.

Konštantín – filozof im však 
odpovedal:

Či neprichádza dážď od 
Boha na všetkých rovnako? 
Alebo či slnce takisto ne-
svieti na všetkých? Či nedý-
chame na vzduchu rovnako 
všetci? A tak vy, nehanbíte 

sa, tri jazyky len uznávajúc 
a prikazujúc, aby všetky ostat-
né národy a plemená boli sle-
pé a hluché? Povedzte mi, 
Boha robíte bezmocným že, 
nemôže toto dať, alebo závist-
livým že nechce? My však ná-
rodov mnoho poznáme, kni-
hy majúcich a Bohu slávu 
vzdávajúcich každý svojím 
jazykom.

Prínos Konštantína a Metoda:
1.  vytvorili prvý spisovný slo-

vanský jazyk (staroslovien-
čina)

2.  vytvorili prvé slovanské pís-
mo z 24 malých písmen gréc-
kej abecedy (HLAHOLIKA)

3.  začali písať pôvodnú litera-
túru.

4.  Nové písmo v roku 885 po 
Metodovej smrti (CYRILIKA)

• S  ú s m e v o m  r o z d á v a j  s l o v á ,  s  ú s m e v o m  p o m á h a j .
5

Z „Proglasu“

D o b r e  v e d i e ť Oslávili sme na‰ich patrónov sv. Cyrila a Metoda

Kon‰tantínova obhajoba staroslovienãiny v Benátkach

„Poãujte v‰etci, 
cel˘ národ sloviensky, 

Poãujte Slovo od Boha vám zoslané, 
Slovo, ão hladné ºudské du‰e 

nak⁄mi,  
Slovo, ão um aj srdce va‰e posilní, 

Slovo, ão Boha poznávaÈ vás 
pripraví. 

Ďakujeme ti, Pane, za apoš-
tolov nášho národa. Ty si ich po-
slal ako  mužov neochvejnej viery, 
aby nás zapálili ohňom a silou 
tvojej pravdy a plameňom zvesti 
tvojho slova. Pred našimi svätými 
patrónmi vyznávame svoju vieru. 
Znovu ju prijímame do svojho 
každodenného života. Chceme 

sa vierou posväcovať a podľa 
nej žiť, aby sme boli vďačné deti 
našich otcov. Oslavujeme ťa svä-
tý a dokonalý Bože, poslal si nám 
svätých ohlasovateľov svojho 
slova, pomáhaj nám a požehnaj 
nás silou zhora, aby sme ťa 
mohli oslavovať v spoločenstve 
svätých v nebi. Amen.

Poìakovanie za dar viery
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N á r o d ,  k t o r ý  s i  n e v á ž i  s v o j e  d e j i n y ,  n e m á  b u d ú c n o s ť .•   

Tohtoročné cyrilo-metodské oslavy, ktoré doznievali v športovom areáli našej školy – tradičný Deň Krásnej – s priliehavým podtónom „Krásna 
je náš domov“ vyzneli fascinujúco a podmanili si srdcia nielen omladiny, ale najmä strednej a staršej generácii, ktorá si tu „uľavila“ od 

Takéto boli tohtoročné, tradičné, nevšednéFotoreport
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• R a d o s ť  z o  ž i v o t a  p r a m e n í  v o  v n ú t o r n o m  p o k o j i  a  l á s k e .

každodenných boľačiek a pookriala na tele i na duši pri speve, tanci, muzike, ale aj ochutnávke všakovakých dobrôt, či občerstvujúcich 
nápojov. Veď zmyslom práce je aj zaslúžený oddych. A ten si dopriali do sýtosti.                                                    Text a snímky: Ján B i č k o š    

a fenomenálne oslavy „Dňa Krásnej“ dňa 5. júla 2017
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Z  V A Š I C H  L I S T O V

Pozdrav od ná‰ho rodáka Ing. Franti‰ka Uhaºa z Michaloviec

Takéto a podobné pekné slo-
vá, ktoré svojím úhľadným ruko-
pisom „vymodeloval“ môj niek-
dajší konškolák Fero Uhaľ, patrili 
výlučne mojej osobe, takže sa 
obmedzím na minimum ich obsa-
hu. Okrem iného neopomenul, 
že písanie sa so mnou vezie od 

školských lavíc, že mi to ostalo 
a viem ním nepriamo zapôsobiť 
na iných dopisovateľov, nabádať 
ľudí k písaniu článkov, aby nimi 
vyjadrovali svoj názor, dávali pri-
pomienky a obohacovali stránky 
Krasňančana... Vďaka za slová 
uznania Fero, za Tvoje pripomien-

ky, ktoré v skrátenej forme 
„odovzdávam“ našim čitateľom: 
„Môj názor na Krasňančana je 
pozitívny a som veľmi rád, že po 
rokoch, čo som odišiel z Krásnej 
na Zemplín, prostredníctvom ne-
ho ožívajú vo mne spomienky. Už 
je to tak. Moje rodisko je vo mne 
hlboko zakorenené, či už bolo ra-
dostné, šťastné a či ťažké a smut-
né. Žiaľ bolo veľmi ponuré, teda 
chmúrne a zlé,  najmä počas vojny 
(esesáci, maďarskí žandári), keď 
som sa z Františka stal „Ferenc“, 
keď sme sa v triede učili z jednej 
knihy, keď našej rodine ťažko ubli-
žovali esesáci a iné veci, ktoré nám 
strpčovali život ! Aj na to myslia 
vaše noviny, najmä v „Návratoch“ 

do minulosti. Treba uznať, že sú 
na vysokej úrovni a oslovujú všet-
kých: od školákov, tínedžerov, až 
po seniorov, či nestorov, ba aj kme-
ťov v rôznych formách a žánrovej 
pestrosti tém. Osobne som rád, 
že zobrazujú históriu, ktorá je sve-
dectvom času. Tá ma zvlášť oslo-
vila. Samozrejme, dianie v obci 
a jej premeny, čo ma ako rodáka 
veľmi zaujíma. Pri nich sa vždy za-
stavím a v myšlienkach si oživujem 
spomienky na svoju rodnú de-
dinu.“ Želá nám (mne osobne tiež), 
aby sme ešte dlho prinášali dobré 
správy, oživovali  zašlé spomienky, 
aby sme mali nevyčerpateľnú stud-
nicu nápadov a delili sa o ne s na-
šimi čitateľmi.                        (bič)

• J e  l e p š i e  ľu t o v a ť ,  ž e  s m e  n i e č o  z a ž i l i ,  n e ž  ľu t o v a ť ,  ž e  s m e  n i č  n e z a ž i l i .

Veľká osobnosť Krásnej, 
univerzitný profesor P. Michal 
Lacko, S.J. (1920–1982) má 
v našom spravodajcovi stále 
čestné miesto. Aj napriek to-
mu, že od jeho smrti uplynuli 
viac ako tri desiatky rokov, 
jeho meno rezonuje a ožíva 
v spomienkach ľudí, ktorí mali 
česť osobne ho poznať a zažiť. 
Michal Lacko mal veľké srdce 
i pre Slovákov v zahraničí. Bol 
spoluzakladateľom Slovenské-
ho ústavu sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme a s láskou a oduševne-
ním sprevádzal slovenských pút-
nikov, ktorí zavítali do Večného 
mesta. Bol útočiskom sloven-
ských emigrantov v Ríme, kto-

rým všemožne pomáhal. Jed-
ným z nich bol aj náš rodák 
Peter Tóth, ktorý sa na redak-
ciu Krasňančana obrátil s na-
sledovnou žiadosťou:

Drahí priatelia, nedávno 
som si prečítal posledné vy-
danie „Krasňančana“. Som rád, 
že ako bývalý občan  Krásnej, 
mám možnosť sledovať uda-
losti v mojom rodnom kraji. 
Ubehlo už 38 rokov, odkedy 
som emigroval do ďalekej Ca-
nady a padre  Michal Lacko bol  
prvý človek, ktorý mi pomohol 
na mojej životnej ceste. Keď 
som sa s ním prvýkrát stretol  
mal som iba 24 rokov. Nič som 
o ňom nevedel. Mikuláš Škrak, 
môj spoluhráč z futbalového 
mužstva Krásnej o ňom vedel 
viac. Na jeho radu „Idz za ním 
on ci pomože“ som ho vyhľadal 

vo veľkom Ríme a ostatné je 
história. Prikladám vám pár 
listov, ktoré som dostal od Otca 
Lacka počas mojej dočasnej 

cesty v Taliansku. Odchod do 
Canady by som nebol zvládol, 
nebyť nášho veľkého človeka, 
pátra Lacka. Bol som mu veľmi 
vďačný, no nikdy som nemal 
možnosť sa mu odvďačiť za 
to, čo pre mňa urobil. Keby 
ste boli takí láskaví a uverej-
nili jeho osobné listy pre mňa.  
Chcem aspoň minimálnym 
aktom pripomenúť našim Krás-
ňanom, aký bol Otec Lacko.

Peter Tóth, Penticton, 
Canada 250 494 7755

Plníme túto prosbu a vybe-
ráme niekoľko viet pátra Michala 
Lacka, ktoré písal z Ríma Petrovi 
Tóthovi v rokoch 1980-1981 
a veríme, že zaujmú aj vás.

Drahý Peter, ...som rád, že 
som Ťa minule videl a stretol, keď 
sme boli v kampe. Predpokladám, 
že Ty si tiež dobre vybavil vec 

s kanadským konzulom. Teraz 
Ti idem oznámiť dobrú novinu. 
Dnes som dostal list od Tvojho 
báčika Kačmara z Esterhazy, 

Saskatchewan, Kanada. Nakoľ-
ko on je preč z domu za istý čas, 
on Tvoju vec odovzdal druhému 
Tvojmu príbuznému: George Vra-
nai, ktorý je bratom Tvojej baby. 
On si to vzal na starosť, poslať Ti 
garanciu. To je teda veľmi dobre, 
že sa ozvali a že sa vec pohla. Ja 
odchádzam 2. augusta do Ne-
mecka a Rakúska a budem preč 
jeden mesiac. No to u nás je dru-
hý Slovák, ktorý sa iba pred pár 
dňami vrátil z Kanady. Volá sa 
brat Pavel Polakovič. Ty asi o dva 
týždne by si mohol prísť sem do 
nášho domu a na bráne dáš si za-
volať brata Polakoviča, aby sa 
pozrel v mojej izbe, či neprišiel ne-
jaký list z Kanady. Ak prišiel, nech 
ho vezme a nech ho otvorí a ak je 
tam garancia, nech ti to dá a Ty 
to odovzdáš tam v kampe na 
Karitase, aby to oni dali k Tvojej 

žiadosti o vízum. Tie Tvoje peniaze 
sú tiež u mňa. (Roma, 28. 7. 1980)
 ...dnes som bol na Kanad-
skom vyslanectve ako tlmočník 
pre dvoch Slovákov. Tak som vy-
užil tú príležitosť a spýtal som 
sa na Tvoju vec. Všetko je v po-
riadku. Peter Tóth ide najbližším 
transportom v novembri. Čo sa 
týka garancie, už ju pre Teba do-
stali. Slovom, skoro odcestuješ. 
Pred odchodom ukáž sa tu ešte. 
Dúfam, že sa máš dobre. (Roma, 
29.10.1980). 

Drahý Peter, Tvoj vianočný 
pozdrav som dostal včera. Na 
rímskom letisku práve v týchto 
dňoch sú štrajky...Tak chvála 
Bohu, že si už v Kanade tak mô-

žeš začať život na novom mies-
te. Drž sa Tvojich príbuzných, prá-
ce a počestného života. Keď už 
budeš mať stálu prácu a adresu, 
napíš mi ju. Ja Ti pošlem potom 
adresu našich otcov jezuitov pri 
Toronte (Je tam i jeden brat z Bakši) 
a adresu, kde dostaneš týžden-
ne noviny „Kanadský Slovák“. Maj 
sa dobre (Roma, 20.12.1980).

… Milý Peter Tóth, posielam Ti 
vianočné žičenia a šťastlivý Nový 
rok 1982. Ja som Tvoje dostal. 
Chcem Ti povedať, že ja som bol 
minulého leta v Amerike a hlavne 
v Kanade. Vyučoval som u našich 
slovenských jezuitov na letnom 
kurze v auguste... vezmi si tro-
chu času a napíš, či si navštívil  prí-
buzných? Tiež, či si stretol slo-
venského kňaza Jána Kadleca… 
(Roma 20.12.1981)

(krátené – mm)

Uzn an i e  v ž d y  p o t e š í ,  a l e  a j  z a v ä z u j e

Vìaãná spomienka Petra Tótha zo zámoria

„Váš, ale i „náš“ Krasňančan je na vysokej spravodajskej 
úrovni  Som nesmierne rád, že od času, keď som opustil 
Krásnu, prostredníctvom neho ožívajú vo mne spomienky na 
svoje rodisko, ktoré je vo mne hlboko zakotvené: na detstvo, 
spolužiakov, kamarátov, susedov a známych  Vďačím za pestrú 
plejádu informácií z premien Krásnej, ale aj iných sfér činnosti: 
kultúry, športu, najmä za články a fotografie z bohatej histórie 
našej obce, ktoré približujú život našich predchodcov  Je to 
vzácne renomé pre dedinu, v ktorej som sa narodil, chodil do 
školy, prežíval šťastné, ale tiež ťažké chvíle!

Otec Michal Lacko Peter Tóth



Mestská časť Košice-
Krásna vyhlasuje vedo-
mostnú súťaž pri príležitosti 
nadchádzajúceho 875. výro-
čia prvej písomnej zmienky 
o Krásnej. Do súťaže sa mô-

žu zapojiť obyvatelia s trva-
lým pobytom v Mestskej časti 
Košice-Krásna, ktorí dovŕši-
li vek 18 rokov. Od septembra 
2017 do marca 2018 bude 
prostredníctvom facebooko-
vého profilu zverejnená jedna 
súťažná otázka. Odpovede 
bude možné zasielať formou 

správy cez facebook (profil 
mestskej časti). Správne 
odpovede budú zaradené do 
mesačného zlosovania o dve 
vstupenky na ľadový hokej 
HC Košice a zároveň do záve-

rečného žrebovania o víken-
dový pobyt pre dve osoby vo 
Vysokých Tatrách - penziónu 
A JA -Ždiar  (ht tp://www.
penzionytatry.sk/penzion-aja).

Zapojte sa do súťaže 
a ukážte ako poznáte svoj 
domov !

(starosta)

Blíži sa mesiac október, ktorý 
bol v roku 1990 Valným zhro-
maždením Organizácie spoje-
ných národov vyhlásený za Me-

siac úcty k starším Jesenný 
mesiac a jeseň života – dve pa-
ralely, ktoré akoby spolu súviseli. 
Prežívať jeseň života nie je až 
také jednoduché, ako si to pred-
stavujeme, keď sa na dôchodok 

ešte len tešíme. Staroba je pri-
rodzenou súčasťou nášho života, 
prichádza nenápadne a nedá 
sa jej vyhnúť. S vekom však pri-

búdajú problémy zdravotné, fi-
nančné, ale najviac bolestivý 
je pocit nepochopenia, samoty, 
nepotrebnosti. Možno práve 
v októbri je príležitosť k tomu, 
aby sme viac ako inokedy mysleli 

na naše mamy, otcov, babky, 
dedkov i ostatných starších ľudí 
v našom okolí a popremýšľali 
nad tým, ako im urobiť radosť. 
Navštívme svojich najbližších 
a nezabudnime im povedať, ako 
veľmi si ich vážime, ako ich má-
me radi. Budú šťastní, pocítia, 
že ich život a obeta pre nás mali 
zmysel. Radosť z rozdávania 
šťastia, dobra a lásky zostane 
stále najhodnotnejšou rados-
ťou. 

V mene redakčnej rady 
nášho spravodajcu všetkým 
seniorom Krásnej želáme, 
aby ich dni boli naplnené 
zdravím, šťastím a spokoj-
nosťou.                             (mm)

9

Košice – mestská časť Krás-

na leží 191 m nad mo rom. 
Naj star šia pí somná zmien-
ka je z roku 1143, kedy bolo 
vysvätené krás ňan ské opát-
stvo – be ne diktínsky kláštor 
s pat ro  cí niom P. Márie. Už 
v čase jeho rozvoja 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  mínaných 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

•   P r a v d a ,  k t o r á  m r z í ,  j e  l e p š i a  n e ž  l o ž ,  k t o r á  p o t e š u j e .

Staroba je súãasÈ Ïivota

O k t ó b e r  –  M e s i a c  ú c t y  k  s t a r ‰ í m

Jediná vec, ktorá príde k člo-
veku sama, je staroba.      (bj)

Územný spolok Slovenského 
Červeného kríža Košice-mesto 
ponúka bezplatné poradenstvo, 
ktorým vám pomôže riešiť prob-
lémy, súvisiace so zdravotným 
postihnutím, alebo s nepriazni-
vým zdravotným stavom, vypoču-
je vás, poradí a poskytne odbor-
nú pomoc.

Sociálne poradenstvo sa 
týka  kompenzácie sociálnych 
dôsledkov ťažkého zdravotné-
ho postihnutia prostredníctvom 
peňažných príspevkov a sociál-
nych služieb, (peňažný príspevok 
na osobnú asistenciu, príspevok 
na opatrovanie, opatrovateľská 
služba, prepravná služba, odľah-
čovacia služba a iné)  komu-

nikácie s úradmi – vypísanie žia-
dosti a orientácia v legislatíve  
dostupnosti zdravotníckych po-
môcok  začlenenia sa do spo-
ločnosti a samostatného riešenia 
svojho problému, pri ktorom vás 
bude sprevádzať, pomôže vám 
objavovať vaše silné stránky, 
schopnosti, hodnoty, kompeten-
cie a záujmy, aby ste mohli robiť 
rozhodnutia na rôznych úsekoch 
života, rozvíjať svoje zručnosti za 
podpory vašich blízkych a okolia.
 Kontakt: 

SČK, územný spolok Košice-
mesto, Komenského 19, tel.: 
0903 782 836, 055/622 22 
05, 622 48 68 kl. 16, e-mail: 
poradna.ke@redcross.sk

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa
v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi“

Že aký je? Tak, na takú otáz-
ku sa pri odpovedi ani nemu-
sím veľmi namáhať. Moja odpo-
veď je stručná a svojská: „Jed-
noducho dobrý, pričom ešte 
šetrím chválou!...Vaše novin-
ky sa mi dostávajú do rúk pra-
videlne raz za tri mesiace a je 
len škoda, že nie častejšie. 
(Ešte viac mi je ľúto, že to nie 
sú naše, „Vyšno-Opátske!..) 
Tie vaše si vždy rád prečítam, 
počnúc od hlavného článku – 
obvykle starostovho – až po 
záverečné správy z diania 
v susednej obci. Prečo? Preto, 
že mi dávajú vždy odpoveď na 
otázky: kde, čo a kedy sa to, či 
ono stalo, prihodilo. 

Vašich dvanásť strán je 
naplnených rôznymi informá-
ciami, radami, faktami, histó-

riou, výrokmi múdrych, duchov-
ným okienkom, kultúrnymi po-
dujatiami, činnosťou školy, 
klubu seniorov, ale tiež profilmi 
ľudí, ktorí čosi pre svoju obec 
urobili. Dokonca predstavuje-
te aj firmy, ktoré v Krásnej sú... 
atď… Všetky akcie a udalosti, 
vrátane premien v obci sú do-

pĺňané výstižnými  fotografia-
mi, ktoré verne odrážajú život 
Krásňanov a ktoré sú a osta-
nú cenným zdrojom poznania 
pre tých, ktorí prídu po nás. 
Osobne to pokladám za do-
kument, v ktorom „zapisujete“ 
nielen aktuálne udalosti, ale 
tiež dávno minulé pre ďalšie 
generácie. Skromne poveda-
né Krasňančan je dobrým infor-

mátorom, radcom, aj organi-
zátorom. Vie zaujať ľudí rôznych 
vekových a vzdelanostných 
skupín, najmä vašich občanov, 
ktorým sú určené. Presne to, 
čo sa má obyčajný človek 
dozvedieť, teda informácie pre 
život, ktoré sú pre neho často 
jediným zdrojom. 

A tak vyjadrujem vďačnosť 
všetkým, ktorí sa podieľajú 
na jeho tvorbe. Vidno, že je 
„robený“ s láskou, pretože na-
stavuje zrkadlo života obyva-
teľov Krásnej. Takže pokračujte 
v jeho vydávaní a naďalej obo-
hacujte svojich čitateľov, medzi 
ktorých sa radím aj ja, váš stály 
čitateľ z Vyšného Opátskeho.

Jozef P a l e n č á r

Ak˘ je ná‰ KrasÀanãan?Z  V A Š I C H  L I S T O V

•  I n f o rmu j e  •  S p á j a  •  Mo t i v u j e  •

875. v˘roãie prvej písomnej zmienky o Krásnej 

V e d o m o s t n á  s ú È a Ï

Bezplatné sociálne poradenstvo



Bicykel je dopravným pro-
striedkom, rýchlym a ekologic-
kým spôsobom prepravy, ale  
slúži predovšetkým na zábavu 
i relax. Jazda na bicykli vyvoláva 
skvelé pocity – vietor vo vlasoch  
a uháňanie vzduchom akoby 
vlievalo človeku nové sily. Aby 
nám bicyklovanie tento úžasný 
efekt prinieslo, musíme si vedieť 
obstarať ten správny bicykel.  
Výber dobrého a spoľahlivého 
„spoja“ je najlepšie zveriť kva-
lifikovanému poradcovi. 

U nás, v Krásnej, služby pre 
cyklistov poskytuje predajňa, so 
sídlom na Ukrajinskej ulici č.6 
s názvom BICYKLE. Ide o za-
riadenie spoločnosti BRUXEL 

BIKE s.r.o., ktorej konateľ, Ras-
tislav Odermarský, ho zároveň 
aj prevádzkuje. Predajňa bola 

otvorená pred trinástimi rokmi, 
funguje teda, športovo pove-
dané, 13 sezón. Za tento čas sa 

vyprofilovala na špecializova-
nú prevádzku so širokou ponu-
kou, kde dominujú značky CTM, 

KELLY'S, KENZEL – zhruba 
70 modelov v rôznom fareb-
nom prevedení, čo je dokopy 
približne 150 – 180 bicyklov  
priamo na predajni. V ponuke 
sú horské bicykle, cestné, mest-
ské retro bicykle, no kúpiť tu 
môžete aj detské bicykle, odrá-
žadlá, trojkolky, kolobežky ale 
tiež aj kolieskové korčule znač-
ky TEMPISH. Ponúka odborný 
prístup, poradenstvo, bezplatný 
servis nových bicyklov, jazde-
ných bicyklov a tiež servis det-
ských kočíkov. Predajňu môže-
te navštíviť a jej služby využiť 
v pondelok až piatok od 10. do 
18. hodiny a v sobotu od 9. do 
12. hodiny.  

Podľa vyjadrenia „šéfa“, 
prevádzke sa darí. Čo sa týka 
servisu, tým je vyťažený natoľ-

ko,že v dobí od marca do 
augusta je čakacia doba aj 2–3 
týždne. Jeho snahou je pred-
chádzať dlhej čakacej lehote, 
preto svojim zákazníkom radí, 
aby si vopred objednávali pred-
sezónnu údržbu na mesiace ja-
nuár a február, alebo posezón-
ny servis na október a novem-
ber. Keďže na všetko je sám, má 
sa čo obracať. V predajni rada 
pomôže aj manželka Danka, 
ak jej to čas a hlavne materské 
povinnosti dovolia. Najväčšou 
odmenou pre oboch sú spo-
kojní zákazníci, ktorých im zo 
srdca želáme. Svoj obchod, 
prácu i ľudí, ktorí ho navštevujú 
majú radi. Čo viac si ešte môžu 
priať? Veď komu je práca rados-
ťou, pre toho je aj život šťastím. 
Dodajme, že ten kto robí, tomu 
nijaký deň nie je dlhý. 

Mária M i ľ o v á

Letné prázdniny sa pomaly 
blížili ku koncu a slnečných lú-
čov bolo čoraz menej, preto sa 
Občianske združenie Gašta-
nové krídla pre deti v spolupráci 
s našou mestskou časťou roz-
hodli usporiadať prvý ročník Cyk-
listickej bodky za prázdninami 
pre starších, ale aj najmladších 
obyvateľov Krásnej. Zraz účast-
níkov bol pred Kaštieľom. Cieľom 
„bodky“ bolo zjednotiť sily a pre-
sunúť sa cez 4,5 km úsek, až ku 
storočnému dubu, ktorý zdobí 
kaplnka zasvätená Panne Márii 
a kde je zároveň hranica medzi 
Krasňanskou a Opátskou mest-
skou časťou. Po úspešnom absol-
vovaní  strmého, poľného terénu 
bolo každé dieťa ocenené me-
dailou. Pre deti boli pripravené 
aj rôzne iné súťaže, za ktoré boli 
takisto odmenené. 

Podujatie sponzorovali: 
HYDRO-EKO-STAV s.r.o, Auto-
servis Daniel s.r.o, Milan Maďar 
poslanec mesta Košice za MČ 
Košice-Krásna, hotel Bonaparte 
a  Rallye tím MM, ktorým za ceny 

venované do súťaže ďakujeme.  
Pre všetkých účastníkov, star-
ších i mladších, bolo pripravené 
priateľské posedenie s občer-
stvením, opekačkou i hudbou, 
ktorá dotvárala príjemnú atmo-

sféru. Počasie nám prialo a tak 
nás ani dobrá nálada neopúš-
ťala. Domov sme sa vracali plní 
dojmov z dobre zvládnutého cyk-
listického úseku i z vydareného 
podujatia.    Daniel Dzurovčák
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N á d e j  n á m  d á v a  s i l u  k r á č a ť  ž i v o t o m .•

C y k l i s t i c k á  b o d k a  z a  p r á z d n i n a m i

P o z v á n k a  d o  k r á s À a n s k e j  p r e d a j n e  b i c y k l o v

Pre Odermarsk˘ch nie je Ïiadny deÀ dlh˘



Pre väčšinu seniorov sú letné 
prázdninové mesiace časom, ke-
dy zbierame úrodu, zavárame, sta-
ráme sa o vnúčatká. A nebolo to-
mu inak ani tohto roku. Popri tom 
sme však nezabudli ani na svoje 
zdravie a novú energiu sme čer-
pali na pobytoch v obľúbenom 
termálnom kúpalisku Tiszaújva-
ros. Poprázdninový mesiac sep-
tember sa niesol v znamení špor-
tu, kde sme dokázali, že sa ne-
bojíme ani nových výziev. Rada 
seniorov mesta Košice pod zášti-
tou primátora R. Rašiho uspo-

riadala dňa 2. septembra v špor-
tovom areáli Hotelovej akadé-
mie Letnú olympiádu seniorov 
Košice 2017, ktorej sa zúčastnilo  
352 seniorov z košických klu-

bov s priemerným vekom 71 ro-
kov. Klub seniorov Krásnej re-
prezentovalo 15 členov: A. Pa-
ľovčík, P. Grácová, A. Bugošová, 
E. Ftoreková, H. Hajduová, M. Ha-
keová, M. Halcinová, R. Hrinková, 

M. Loshi, J. Martinásek, L. Ma-
toušek, J. Pachinger, J. Pachin-
gerová, M. Szabóová a M. Taká-
čová, ktorých priemerný vek je 
66 rokov.  Súťažilo sa v desiatich 

športových disciplínach, no nám 
sa naviac vydarili tieto: Členky 
štvorčlenného družstva M. Sza-
bóová, M. Hakeová, M. Halcino-
vá a M. Loshi, ktoré si prvý krát 
zahrali bowling, nahrali pekných 

215 bodov, 3. miesto za štafetu 
3x50 m (s časom 31,25) získalo 
družstvo v zložení A. Bugošová, 
M. Hakeová a J. Martinásek. 
Najväčším úspechom na olym-
piáde bolo 1. miesto v hode krúž-
kom na cieľ, ktoré pre náš klub 
vybojovala Mária Halcinová.

V septembri sme nevynechali 
ani podujatie „Poznávame mest-
ské časti mesta Košice“, pri kto-
rom sme obdivovali zaujímavosti 
Mestskej časti Košice-Dargov-
ských hrdinov (Furča).

Alžbeta B u g o š o v á

V júni tohto roka sa v ta-
lianskom meste Caorle konali 
Majstrovstvá Európy v elektro-
nických šípkach. Pre niekoho 
hra, pre iného zábava, sa v tomto 
meste premenila na športové sú-
boje medzi najlepšími šípkarmi 
nášho starého kontinentu. Na 

tomto veľkolepom zápolení sa 
zúčastnila aj skupina šípkar-
skych amatérov našej mestskej 
časti, ktorú reprezentovalo druž-
stvo s názvom Team Krásna v zlo-
žení:  Dušan Kysela, Vladimír 
Paluf, Marek Bušek, Marek 
Estočin a Martin Heger. Z 221 

dvojíc sa na 65. mieste umiest-
nili Kysela Dušan a Vladimír 
Paluf. Zo slovenských dvojíc to 
bolo druhé najlepšie umiestne-
nie po dvojici, ktorá skončila 
na 17. mieste. Na 129. mieste 
skončila ďalšia naša dvojica 
Marek Bušek a Martin Heger. 
V rámci súťaže jednotlivcov sa 
pri účasti 411 hráčov na 129. 
mieste umiestnil Dušan Kysela, 
na 193. Martin Héger, 257. bol 

Marek Bušek. Výsledky Teamu 
Krásna na ME 2017 – Krásna: 
Nemecko 2:3, Krásna:Luxem-
bursko 2:3, Krásna:Slovinsko 
4:1. 

Naši šípkari - amatéri, svo-
jimi výkonmi na ME presved-
čili, že dokážu čeliť aj profe-
sionálom, hráčom svetovej 
špičky a uhrať s favoritmi vy-
rovnané duely.

Vladimír P a l u f     
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• Pohrebný rubáš nemá vrecká.  Nič  hmotné s i  z  tohto sveta nemôžeme odniesť.

K r á s À a n s k i  s e n i o r i  s a  n e b o j a  n o v ˘ c h  v ˘ z i e v

Energiu si dobíjajú pri ‰porte

KrásÀania na ME v elektronick˘ch ‰ ípkach

Potrebujete pokosiť záhradu? 
Gabriel Klik po dohode 

p o n ú k a 
kosbu záhrad mulčovacím strojom. 

Kontakt: 0948 357154



Prvý september bol nielen 
štátnym sviatkom, ale v Krásnej 
aj futbalovým, pretože sa tu ko-
nal už dvanásty ročník o „Pohár 
starostu Krásnej a Memoriál 
Františka Klika“. Turnaju, kto-
rého sa zúčastnilo pätnásť druž-
stiev a takmer 150 hráčov prialo 
nadmerne horúce počasie.

Družstvá boli losom rozde-
lené do troch skupín, v ktorých 
hral každý s každým. Zo sku-
pín postupovali dvaja najlepší 
a najlepšiu postupovú osmičku 
doplnili aj dve najlepšie druž-
stva z tretích miest. Súboje v sku-
pinách zvládli takmer dokonale 
hráči „Majami“ okolo kapitána 
Maroša Berežňáka a tiež minu-
loročný obhajca prvenstva „Luka 
Profi“ s kapitánom Ladislavom 
Šusterom. Štvrťfinálové súboje 
priniesli postup favoritov. Majami 
v najgólovejšom zápase turnaja 
porazilo „Čajanku“ v pomere 9:5. 

Ostatné štvrťfinálové vyraďo-
vacie zápasy boli vyrovnané, 
taktické a napínavé. Trápil sa 
obhajca, ktorý postúpil do se-
mifinále až gólom v záverečných 
sekundách. Po týchto zápasoch 
ostali na turnaji najlepšie štyri 
družstvá a to bola predzvesť, 
že nás čakajú zaujímavé semifi-
nálové súboje. Finálové brány 
ostali zatvorené pre dovtedy su-
verénne Majami. Stopku v semifi-
nále im vystavilo mužstvo „Letnej 
záhradky“, ktoré odolalo tlaku 
vďaka kvalitným zákrokom Šte-
fana Anďala a vyhralo 1:0. Do 
finále sa prebojoval po kvalit-
nom výkone a výhre 3:1 nad mla-
díkmi z „Včielky“ aj minuloročný 

obhajca. V súboji o tretie mies-
to našli Majami stratenú stre-
leckú mušku a víťazstvom 4:2 
nad Včielkou získali tretie mies-
to a potvrdili, že na turnaji s 31 
strelenými gólmi mali najlepšiu 
streleckú formu. Finále medzi 
Luka Profi a Letnou záhradkou 
bolo vyrovnané, hráči sa navzá-

jom poznali, preto remíza nebola 
prekvapením. V jedenástkovej 
lotérií mali pevnejšie nervy a viac 
šťastia hráči Luka Profi. Obhájili 
tak zaslúžene minuloročné ví-

ťazstvo, keď ako jediné mužstvo 
neprehralo na turnaji žiadny 
zápas.

Turnaj opäť potvrdil, že fut-
bal je nielen na Slovensku, ale 
aj v Krásnej top športom. Kto 
zavítal na štadión FK Krásna, 
mohol vidieť množstvo zaují-
mavých, vyrovnaných, kvalit-

ných, občas aj nervóznych zá-
pasov. Po ťažkých zápoleniach 
doplnili hráči energiu kvalit-
ným gulášom, ktorý navarila 
Lucka Študencová so svojou 
družinou. Za vysokú úroveň tur-
naja a množstvo cien organizá-
tori podujatia ďakujú generál-
nym sponzorom Exisport, Pepsi 
Cola Slovakia a Hotel Gloria 
Palac a sponzorom Espresso-
lahôdky Krásna, Bistro Včielka, 
krčma Pod Orechom, krčma 
U Borky – František Puzder, 
krčma U Ferča, Bazalka, Ca-
mélia, pumpa u Jurča – Jukon, 
potraviny Rjabinčák, potraviny 
Barnová a potraviny Hanko. 

Ing. František K l i k
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Luka Prof i  obháj i lo  pr vens tvo

A k t u á l n eS t r e l e c k é  k o p a č k y  s i  o b u l i  M a j a m i
Múdrosť našich starých 

otcov vraví, že dobré víno tvo-
rí dobrú krv, dobrá krv je pred-
pokladom dobrej nálady, dob-
rá nálada dobrých myšlienok, 
dobré myšlienky dávajú vy-
niknúť dobrým skutkom, nuž 
a dobré skutky robia človeka 
človekom.

Pretože naši predkovia bo-
li ľudia múdri a tradícia zacho-
váva len pravdy, overené v ži-
vote a praxi, možno z toho vy-
vodiť, že víno je vhodným ná-
pojom pre človeka, pretože 
účelne dopĺňa zloženie na-
šej potravy a je po vode naj-
obľúbenejším nápojom na 

svete. Piť ho teda môžeme, 
ale ako ostatné veci, iba s mie-
rou. Víno určite nie je na vine, 
že sa ľudia opíjajú. Dodajme, 
že L. Pasteur zaradil víno me-
dzi najzdravšie a najhygie-
nickejšie nápoje. Z veľkej kni-
hy „O víne“ sa dozvedáme, že 
mnohí historici starých čias 
– Plínius, Galemus, Hypokra-
tes a rad ďalších – odporúčali 
víno na mnohé druhy chorôb.

Pripravil: (bj)

„In vino veritas“

„Písané na sude“
Viem, víno musíš zbožne piť 
(ako bozk od svätice)
a nesmieš si ho pomýliť
so sudom kapustnice.
Keď to vieš, budeš dlho žiť
a ženy krásavice,
budú si v tebe chlapa ctiť,
zvlášť keď sú lichotnice.

(Výber z veršov 
Jána Smreka)
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