
udský život je procesom
neustálych zmien. Niekto-

ré sú nečakané, nechcené no
chtiac, nechtiac musíme sa
s nimi zmieriť, iné sú zase
priaznivé, radostné a v našom
živote srdečne vítané. 

Prvou zmenou, ktorú miest-
ny úrad pripravil v spolupráci
s mediálnou komisiou je
príprava novej internetovej
stránky mestskej časti. Na no-
vej stránke sa od 1. apríla
2007 dozviete o aktualitách,
predajoch, výberových ko-
naniach, správach zo zasad-
nutí samosprávnych orgánov,
dôležitých informáciách pre
podnikateľov, návštevníkov, 
či turistov s cieľom zvýšiť
informovanosť občanov.

V záujme včasného a kvalit-
ného vybavovania vašich
podaní je od 5. marca každý
utorok na miestnom úrade,

konkrétne na referátoch fi-
nančnom, výstavby a správy
majetku – administratívny
deň. V tento deň vaše požia-
davky a podania vybavíme
v kancelárii prvého kontaktu
a na sekretariáte starostu.

Dobrou správou pre Krásnu
je mestom schválená dotácia

na výstavbu a rekonštrukciu
ciest a chodníkov vo výške
troch miliónov korún. Rekon-
štrukčné práce na uliciach
Minská, Adamova a Ukrajinská
až po čerpaciu stanicu LPG
(po realizácii výberového
konania) plánujeme realizovať
v mesiaci apríl, máj 2007.
V spolupráci s mestskou po-
slankyňou Erikou Dolnou sa

nám podarilo presadiť v mest-
skom rozpočte aj finančné
prostriedky (1,5 milióna ko-
rún) na pokračovanie v prí-
prave projektovej dokumen-
tácie v súvislosti s obchvatom
Krásnej. Z týchto prostriedkov
by mala firma ISPO s.r.o., kto-
rá je hlavným zhotoviteľom,

spracovať projekt na územné
konanie, geologické pries-
kumy a geometrický plán
potrebný na výkup pozemkov.

Po viacerých zmenách ter-
mínov vydania novej knihy
o histórii a súčasnosti Krás-
nej, sa môžeme tešiť na jej
predstavenie pri otvorení kul-
túrneho domu. Mravčia práca

Aj keď odchádzajúca zima
nebola príliš studená, aj keď
chýbal mráz a sneh, pred-
sa to bola zima. Prečo?
Chýbalo svetlo. V zime je

stále menej svetla, dni sú
evidentne kratšie. S krásnym
jarným slnkom prichádzajú aj
dlhšie dni. Pre niekoho to
znamená menej depresie a
viac chuti do života. Vonku je
proste menej tmy a viac
svetla.....

„Keď je na tvárach ľudí viac
svetla ako tmy, viac briež-
denia ako súmraku, život sa
mení z ponuro a ťažkopádne
tečúcej rieky na žblnkotajúci

potok“ - hovorí Andre Gide.
Všetci kresťania sa v pôstnom
období pripravujú na slávnosť
Zmŕtvychvstania Pána Ježiša
Krista. Slávnosť víťazstva Bo-
ha nad zlom a smrťou. Svetla
nad tmou. Radosti nad depre-
siou a smútkom.

V katedrále svätého Pavla
v Londýne je slávny obraz
Holmesa Hunta „Svetlo
sveta“. Na obraze je ožiarená
postava Krista na tmavom
pozadí, Ježiš klope na dvere
domu. Na dverách zvonka
nie je kľučka. Dajú sa otvoriť
iba zvnútra… Stále sa dá
otvoriť dvere svetlu…

Prajem Vám požehnané
veľkonočné sviatky plné tvárí
žiariacich svetlom.

Juraj Semivan
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Boli ste tmou, teraz ste svetlom

â a s  o t v o r i È  d v e r e

Radosť a láska nech je vždy s Vami a medzi Vami

V čísle si môžete
prečítať:

• Poslanci a starosta zložili sľub • Rozpočet hospodárenia schválený • Sociálno-právna
poradňa• Správny kurz Krasňančana • Otvoríme nový kultúrny dom • Daruj krv – zachrániš
život • Rozjímania k Veľkej noci • Krízové centrum pre deti • Zo života našich škôl • Poslanci
nesklamú dôveru voličov • História, kultúra, šport • Rady záhradkárom• Inzercia a iné

Motto: Je našou povinnosťou urobiť svet lepším, než sme ho našli Tibor Ičo

PREâO?

Čo zvýši z môjho Otčenáša, 
keď Pilát pustí Barabáša?
Koho ostáva milovať, 
keď Ježiša dal zbičovať?

Otčenáš najlepšie znie v hore,
tam rozlieha sa ako more
je plný trpkej bolesti
viac sa jej v lese nezmestí

Čo odobrať z tej hroznej krivdy,
to nedozvie sa nikto nikdy
koruna z tŕnia menej bolí
ako to, čo sa nevysloví

Otče náš, prečo takto je to,
prečo po zime príde leto,
po smrti zase život plynie
prečo tá bolesť nezahynie?

ŽIVOT PLNÝ ZMIEN
J U D r .  M a r e k  K A Ž I M Í R

(Pokračovanie na 2. str.)
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vydavateľky a celého autor-
ské tímu priniesla po roku
svoje ovocie. Kniha bude mať
z plánovaných 150 až 250
strán, ktoré prinesú pre obča-
nov, ale aj návštevníkov Krás-
nej pozbierané z archívov
a doposiaľ pre viacerých ne-
poznané fragmenty histórie
našej mestskej časti. Kniha
vyjde v náklade 3 000 výtlač-
kov a každá rodina v Krásnej
dostane jeden exemplár kni-
hy zdarma. V prípade záujmu
bude možné si knihu zakúpiť
aj na miestnom úrade.

Na základe vlastného roz-
hodnutia sa k 31. decembru
vzdal funkcie prezidenta Fut-
balového klubu Hornád Krás-
na dlhoročný prezident klubu
František Jurčo. Na základe
tejto skutočnosti sme boli,
ako vlastník futbalového
ihriska spoločne s fanúšikmi
futbalu v Krásnej postavený
pred úlohou nájsť nového
prezidenta futbalového klu-
bu. Po niekoľkomesačných
rokovaniach s kandidátmi
túto funkciu od 1. januára
2007 prevzal bývalý prezi-
dent Ing. Ján Trnovský. Hlav-
nou úlohou nového preziden-
ta je najmä stabilizácia
futbalového kádra A – muž-

stva a ekonomické posilne-
nie klubu. V mene všetkých
priaznivcov futbalu v Krásnej
by som chcel aj touto ces-
tou poďakovať za doteraj-
šiu prácu a pomoc bývalé-
mu prezidentovi Františkovi
Jurčovi.

Negatívnou správou, ktorá
nás zastihla nepripravených
tesne pred kolaudáciou kul-
túrneho domu, bola náhla
a nečakaná smrť nášho
odborného zástupcu Ladisla-
va Feketeho. Miestny úrad
a mestská časť tak prišla
o stavebného odborníka, kto-
rý sa významnou mierou po-
dieľal na realizácii pre Kras-
ňančanov najvýznamnejšej
stavby. Na základe vzájomnej
dohody prevzal zastupovanie
a povinnosti investora až do
celkovej kolaudácie kultúr-
neho domu predseda staveb-
nej komisie Vincent Nagy.

Kolaudácia je naplánovaná
na 27. marca a slávnostné
otvorenie na 14. apríla 2007.
V tejto súvislosti nedá mi
nespomenúť, že v rámci vy-
hlásenej zbierky svojím fi-
nančným darom na dokon-
čenie nášho kultúrneho
domu prispel Ladislav Mura,
občan z Čane, za čo mu
úprimne ďakujeme.

Prišli Vianoce, privítali sme no-
vý rok a život beží vo svojich
zabehaných koľajách. Ustano-
vujúcu schôdzu novozvoleného
poslaneckého zboru zvolal sta-
rosta na deň 22. 12. 2006
v priestoroch miestneho úradu.

Predsedníčka miestnej voleb-
nej komisie Hedviga Feketeová
predložila zápisnicu o výsled-
koch komunálnych volieb zo dňa

02. 12. 2006. Ako prvý zložil
predpísaný sľub starosta JUDr.
Marek Kažimír, pričom mu odo-
vzdala osvedčenie o zvolení za
starostu MČ Košice – Krásna.
Po ňom všetci novozvolení po-
slanci Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice – Krásna zložili pred-
písaný sľub do rúk starostu
a prevzali si osvedčenie o zvo-
lení na funkčné obdobie rokov
2006 – 2010.

Na ustanovujúcej schôdzi
bola zvolená aj Komisia na

ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funk-
cionárov v znení ústavného zá-
kona č. 545/2005 Z. z. v zlo-
žení: Vincent Nagy, Erika Dolná,
Ladislav Kočiš. 

Všetci novozvolení poslanci
musia do tridsiatich dní od zlo-
ženia sľubu odovzdať majetkové
priznanie tejto komisii a ostatní
do 31.03.2007.

Tejto ustanovujúcej schôdze
sa zúčastnili niektorí bývalí po-
slanci, ale aj vzácni hostia –
poslankyňa NR SR Ing. Mária
Sabolová, riaditeľka ZŠ s MŠ sv.
Marka Križina Mgr. Jana Sabo-
lová, riaditeľka Materskej školy
Mgr. Ľudmila Sedláková, ktoré
vo svojich príhovoroch zabla-
hoželali všetkým k zvoleniu,
popriali im veľa správnych roz-
hodnutí a tešia sa na ďalšiu spo-
luprácu.

Erika Dolná
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(Dokončenie z 1. strany)

ČO SA UDIALO PO VOĽBÁCH?

Prvá veľká úloha, ktorá čakala na novozvolených poslancov bol
rozpočet hospodárenia na rok 2007, ale prvýkrát aj na roky 2008
a 2009 podľa zákona č. 583/2004 Z. z. a č. 523/2004 Z. z.

Pri jeho zhotovovaní sme vychádzali z rozpočtových pravidiel územnej
samosprávy, ktoré nám predpisujú vyrovnaný rozpočet.

Ťažkosti pri tvorbe nám robilo to, že mesto Košice ešte nemá
schválený rozpočet a náš je naviazaný práve naň.

Napriek tomu sme v príjmovej časti rozpracovali finančné zdroje 
vo výške: 18,653 tis. Sk, s využitím prostriedkov z rezervného fondu
2,000 tis. Sk.

Prostriedky z rezervného fondu sú učelovo spracované v ka-
pitálových výdavkoch:
– na dostavbu a kompletné ukončenie kultúrneho domu je to suma:

3,733 tis. Sk
– pokračovanie vo výstavbe kanalizácie – lokalita pred mostom:

1,100 tis. Sk
– opravu miestnych komunikácií čiastka: 300 tis. Sk
– zriadenie autobusovej zastávky na Ukrajinskej (pri moste)

100 tis. Sk
– príprava projektovej dokumentácie záhumnie, chodníky:

100 tis. Sk
– výstavba komunitného parku:

100 tis. Sk
Bežné výdavky sú schválené celkovo vo výške 13,220 tis. Sk
– mzdové prostriedky vrátane odvodov 4,232 tis. Sk
– nakladanie s odpadmi, energie, prevádzka auta 

a pod. 1,405 tis. Sk

Milí Krasňančania, určite ste
si už prečítali našu ponuku,
v ktorej sme Vás vyzvali po-
dieľať sa na obsahu nášho
i Vášho Krasňančana. Ak sa
tak nestalo, nič sa nedeje, radi
Vám pripomenieme, že poteší
nás každý Váš článok, či zaují-
mavá fotografia, ktorými obo-
hatíte stránku nášho spravoda-
ja. Iste uznáte, že za námetmi
na príspevok nemusíme cho-
diť ďaleko. Sú blízko, na dosah
ruky tie príjemné, ale aj také,
ktoré Vám znepríjemňujú život.

Napíšte o nich, podeľte sa so
svojími poznatkami, skúsenos-
ťami, navrhnite spôsoby a ces-
ty riešenia nedostatkov.....

Ak sa rozhodnete napísať
pre najbližšie číslo, pošlite
nám svoj príspevok najneskôr
do 12. júna 2007. Ďalší ter-
mín je 25. september 2007
a napokon 30. november
2007 je uzávierka posledného
čísla v r. 2007. Teda neváhajte,
neotáľajte a chopte sa pera už
dnes. Tešíme sa.           

(bj)  

SCHVÁLILI SME ROZPOČET NA ROK 2007

Neváhajte, napíšte nám

Netreba sa starať, aby sme žili dlho, ale aby sme žili dosť. Život je dlhý, ak je plný.•
2

Pohľad na novozvolených poslancov MZ počas ustanovujúceho zasadnutia

(Pokračovanie na 3. str.)



vádzkovaní pohrebiska na území
mestskej časti podľa zákona 
č. 470/2005 Z. z. s účinnosťou
od 16. 02. 2007

• v súlade s § 3 a § 4 zákona 
č. 253/1994 Z.z. o právnom po-
stavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest,
plat starostu s účinnosťou od 
22. 12. 2006 vo výške súčinu
priemernej mesačnej mzdy za-
mestnanca v národnom hospo-
dárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok
a násobku koeficientu 2,41 zvý-
šený o 40%. Tento plat sa schva-
ľuje na funkčné obdobie rokov
2006–2010.

Vzalo na vedomie:
• kontrolu plnenia uznesení
• správu o činnosti starostu MČ

a poslanca KSK, mestského po-
slanca, kontrolórky, veliteľa mest-
skej polície

• správu prezidenta FK Hornád
Košice-Krásna Ing. Jána Trnov-
ského

• správu o výstavbe kultúrneho
domu

• stanovisko kontrolórky k rozpočtu
mestskej časti na rok 2007,
2008, 2009

• rozdelenie ulíc MČ pre poslancov
• informáciu predsedu sociálnej

komisie o sociálnych výpomo-
ciach

Zriadilo komisie MZ:
– Komisia verejného poriadku,
– Sociálna komisia,
– Finančná komisia,
– Stavebná komisia,
– Mediálna komisia,
– Športová a kultúrna komisia,
– Občianska komisia

Zvolilo:
• zástupcu starostu, p. Eriku Dolnú

so všetkými právomocami prislú-
chajúcimi starostovi, okrem prá-
vomocí uvedených v § 13 ods. 5
zák. č. 369/1990 Z.z. o obec-
nom zriadení a iných, ktoré sú
výlučne vyhradené starostovi

• za predsedu komisie
– Verejného poriadku – František

Jurčo
– Sociálna komisia – Jozef Hege-

düš
– Finančná komisia – Erika Dolná 
– Stavebná komisia – Vincent Nagy
– Mediálna komisia – Pavol Hake
– Športová a kultúrna komisia –

František Klik
– Občianska komisia – Peter Fedor
• za členov komisií MZ (poslancov)
– Komisia verejného poriadku: 

J. Fekete, M. Eperješi, Ing. 
P. Gordoň

– Sociálna komisia:Ľ. Hake, Ing.
P. Gordoň

– Finančná komisia: V. Nagy, Ľ. Ha-
ke

– Stavebná komisia: F. Klik, L. Ko-
čiš, P. Fedor

– Mediálna komisia: F. Klik, Mgr. 
I. Feketeová

– Športová a kultúrna komisia: 
F. Klik, Ing. P. Gordoň, Ľ. Hake,
Mgr. I.  Feketeová, J. Hegedüš

– Občianska komisia: P. Hake,
Mgr. I. Feketeová, E. Dolná

• za členov komisií MZ (neposlan-
cov)

– Komisia verejného poriadku: 
L. Gorej, F. Gordoň, M. Takáč

– Sociálna komisia: J. Bodová, 
V. Hegedüšová, F. Nagy

– Finančná komisia: N. Žuffa-
Kunčová, H. Feketeová

– Stavebná komisia: Ing. P. Genčúr,
Ing. P. Tomko, F. Lacko, Kuľbaga

– Mediálna komisia: V. Žuffa-Kun-
čo, Ing. R. Takáč, Mgr. J. Han-
džáková, M. Kobezdová, J. Bo-
dová, Ing. F. Takáč, V. Szabó

– Športová a kultúrna komisia: 
J. Boda, J. Bodnár, M. Kobez-
dová, I. Hake, J. Grác, V. Kramar-
čík, R. Balog, L. Kertés, Mgr. 
A. Popovičová, Z. Hausová

– Občianska komisia: R. Takáčová,
E. Badžová, I. Badžová, M. Hor-
váthová, E. Balogová  

• za členov miestnej rady: Erika
Dolná, Ľubomír Hake, Vincent
Nagy

Zrušilo uznesenie č. 183 zo dňa
26.08.2003.

– rutinná a štandardná údržba cesty, chodníky, stavby
1,448 tis. Sk

– služby, kultúra, dohody, všeobecné služby
1,547 tis. Sk

– údržba a čistenie tlakovej kanalizácie 300 tis. Sk
– verejné osvetlenie a jeho údržba 950 tis. Sk
– granty pre futbalový klub, ZŠ s MŠ, MŠ, folklórny súbor

505 tis. Sk
– údržba komunikácií a dopravné značenie 1,050 tis. Sk
– splátka úveru a poplatkov banke, audítor 1,250 tis. Sk
– vydávanie časopisu, klub dôchodcov, stravovanie, sociálne podpory

533 tis. Sk
Celkom výdaje: 18,653 tis. Sk

Predpokladané rozpočty na ďalšie dva roky sú vyrovnané
rok 2008 14,450 tis. Sk
rok 2009 14,450 tis. Sk
Verím, že sa nám podarí plánovaný rozpočet naplniť, ba máme nádej

aj na jeho navýšenie z rozpočtu mesta Košice, prípadne projektov EÚ.
Erika Dolná,

predsedníčka finančnej komisie
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Schválilo:
• rokovací poriadok Miestneho

zastupiteľstva s navrhovanými
pripomienkami

• plán práce kontrolórky na rok
2007

• rozpočet mestskej časti na rok
2007, 2008, 2009 s predlože-
nými zmenami

• termíny zasadnutí Miestneho za-
stupiteľstva v roku 2007 s predlo-
ženým návrhom

• termíny zasadnutí Miestnej rady
na rok 2007 s predloženým ná-
vrhom

• finančný príspevok MČ vo výške
40 % celkových nákladov na rea-
lizáciu kanalizačných prípojok pre
všetkých vlastníkov novostavieb,
nezahrnutých do projektu výstav-
by kanalizácie s názvom „Mesto
Košice - rozšírenie a rekonštruk-
cia kanalizačnej siete“. V prípade,
že občan odmietol pripojenie ka-
nalizácie v rámci projektu EÚ,
v budúcnosti si ju uhradí bez
príspevku mestskej časti.

• zmenu uznesenia č. 718 zo dňa
23. 06. 2006 takto: V texte uzne-
senia sa číslovka 500 nahrádza
číslovkou 300. Ostatné časti
uznesenia ostávajú nezmenené.

• názov ulice v lokalite IBV Pri cin-

toríne MČ Košice – Krásna v na-
sledovnom poradí: 1. Pod cinto-
rínom, 2. Šuhajova, 3. sv. Cyrila

• zmenu a doplnenie uznesenia 
č. 17 zo dňa 29. 05. 2000 takto:
za text: „Erb mestskej časti Ko-
šice Krásna navrhnutý heral-
dickou komisiou“ dopĺňa text:
„v modrom štíte vpravo na strie-
bornom kamennom stĺpe strie-
borné osemšpicové koleso, vľavo
zlatý lev v rovnakej zbroji, v labách
so striebornou tŕňovou bezlistou
vetvičkou ukončenou tromi čer-
venými zlatostredými a striebro-
kališnými ružami.“
– Vlajku Mestskej časti Košice -

Krásna „v jednej štvrti od žrde štie-
peného listu, ktorého žrďová časť
je žlto-modro delená, vejúca časť
pozostáva zo šiestich pozdĺžnych
pruhov bieleho, modrého, bieleho,
modrého, červeného, žltého a čer-
veného. Vlajka má pomer strán 2:3
a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvo-
mi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny
jej listu.“
• delegovanie zástupcov samo-

správy Petra Fedora a Ing. Patrika
Gordoňa do Školskej rady
v Materskej škole Žiacka 18 

• zmenu a doplnenie VZN č. 1/2006
o výstavbe, správe, údržbe a pre-

Uznesenia z 2. zasadnutia 
MZ MČ Košice-Krásna dňa 31. januára 2007

• N i k t o  n i e  j e  ú b o h e j š í ,  n e ž  t e n ,  k t o  v š e t k o  c h c e  a  n i č  n e z a č n e .

Peter Fedor – jeden z novozvolených poslancov, pri podpise „sľubu poslancov“

(Dokončenie z 2. strany)

Uznesenia z prvého
mimoriadneho zasadnutia 
MZ MČ Košice-Krásna dňa

27. februára 2007
Schválilo:
• výsledok hospodárenia za rok

2006 ako prebytkový v sume 
1 959 691,78 Sk s tým, že celá
čiastka sa prevedie do re-
zervného fondu

• celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad

• zmenu uznesenia č. 756 takto:
v časti a.) sa mení „Jozef Grac“
na meno „Pavol Hake“

• zmenu uznesenia č. 738 takto:
Zmenu názvu nájomcu „Ondrej
Jedinák, Pasienkova 23“ na
BONA, spol. s r.o., Čermeľská
cesta 67, 040 01 Košice

• prenájom pozemku p. č. 7986
vo výmere 17 931 m2 a p. č. 
7 987 vo výmere 530 m2 a stav-
ba Tribúna – šatne so súpisným
číslom 1193 pre „FK Hornád
Košice – Krásna „za 1,– Sk za
rok“

• jednorázovú  sociálnu výpomoc
vo výške 1 000,– Sk Viere
Takáčovej z Edisonovej 35 pre
syna Tomáša

• jednorázovú sociálnu výpomoc
vo výške 1 000,– Sk pre
Mariannu Breckovú, Na pažiti 4

Vzalo na vedomie:
• stanovisko kontrolórky k záve-

rečnému účtu za rok 2006
• správu auditora k hospodáreniu

za rok 2006   



V súčasnosti som za-
mestnaná, ale nakoľko
som dlhodobo prácene-
schopná, môj zamestná-

vateľ chce so mnou rozviazať
pracovný pomer z dôvodu zdra-
votnej nespôsobilosti. Som
čakateľka na priznanie invalid-
ného dôchodku z dôvodu po-
klesu schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť o viac ako
70 %. Ak budem evidovaná na
úrade práce, sociálnych vecí

a rodiny, vznikne mi nárok na
dávku v nezamestnanosti? Má
na to vplyv moja dlhodobá prá-
ceneschopnosť, prípadne pri-
znanie invalidného dôchodku? 

V zmysle § 104 ods. 1 zákona č.
461/2003 Z. z. o sociálnom pois-
tení, účinného od 1. januára 2004,
poistenec má nárok na dávku
v nezamestnanosti, ak v posled-
ných štyroch rokoch pred zara-
dením do evidencie uchádzačov
o zamestnanie bol poistený v ne-
zamestnanosti najmenej tri roky.

V zmysle § 140 ods. 2 zákona
o sociálnom poistení, zamest-
nanec nie je povinný platiť poistné
na poistenie v nezamestnanosti ani
v období, počas ktorého je uznaný
za dočasne práceneschopného.
Na základe uvedeného zamest-
nancovi sa v tomto období pois-
tenie v nezamestnanosti nepreru-
šuje, iba sa vylučuje povinnosť
platiť toto poistné. Na účely po-
sudzovania nároku na dávku
v nezamestnanosti sa ako doba

poistenia v nezamestnanosti
hodnotí aj obdobie, počas ktorého
ste boli počas pracovného pomeru
uznaná za dočasne práce-
neschopnú. 

Nadväzne na novelu zákona
o sociálnom poistení, účinnú od 1.
augusta 2006, v zmysle § 105
ods. 2, nárok na dávku v neza-
mestnanosti zaniká vždy dňom
vyradenia poistenca z eviden-
cie uchádzačov o zamestnanie
a dňom priznania starobného dô-
chodku, predčasného starobného

dôchodku alebo invalidného dô-
chodku z dôvodu poklesu schop-
nosti vykonávať zárobkovú činnosť
o viac ako 70%.

Ak by Vám bol ako uchádzačovi
o zamestnanie, poberajúcemu
dávku v nezamestnanosti, prizna-
ný invalidný dôchodok z dôvodu
poklesu schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť o viac ako 
70 %, pobočka Sociálnej poisťov-
ne vydá písomné rozhodnutie o zá-
niku nároku na dávku v nezamest-
nanosti ku dňu priznania inva-
lidného dôchodku a zastavení jej
výplaty. 

V prípade, ak ku dňu zaradenia
do evidencie uchádzačov o za-
mestnanie budete mať už priznaný
invalidný dôchodok z dôvodu po-
klesu schopnosti vykonávať zárob-
kovú činnosť o viac ako 70 %,
nárok na dávku v nezamestnanosti
Vám nevznikne.

Pripravila: Jana Bodová, 
referent – špecialista

V y  s a  p ý t a t e ,  m y  o d p o v e d á m e

Tak, tu je to miesto na známom kopci „Hora“, kde sa v rokoch 1971 až
1981 uskutočnil archeologický výskum pod vedením rodáka z východ-
ného Slovenska PhDr. Bela Pollu, DrSC, významného historika 
a archeológa. Fero Popovič, sused tejto lokality, by najlepšie vedel
povedať, koľko našich mladých sa tam počas prázdnin vystriedalo pri
pomocných prácach. Foto: Ján Bičkoš.

P o h o d l n o s ť  r o b í  z  ľ u d í  d e t i ,  ť a ž k o s t i  z  n i c h  r o b i a  m u ž o v .•
4

Košice - mestská časť Krásna
leží 191 m nad morom. Naj-
staršia písomná zmienka je
z roku 1143, kedy bolo vysvä-
tené krásňanské opátstvo -
benediktínsky kláštor s pat-
rocíniom P. Márie. Už v čase
jeho rozvoja tu vznikli dve
samostatné dediny Krásna
a Opátska, v stredoveku zná-
me vinohradníctvom. Krás-
na nad Hornádom vznikla
spojením už spomínaných
obcí v roku 1945. Súčasťou
mesta Košice sa stala v roku
1976. Heraldická komisia
v roku 1997 potvrdila Krás-
nej erb a zástavu.

Z histórie obce

Vedzte, vždy, naozaj vždy po-
teší, ak sa Vám dostanú do uší
priaznivé správy, slová uznania.
Tentoraz je reč o novinách našej
miestnej časti, o našom i vašom
spravodaji „Krasňančan“, ktorý
sa vám dostáva do rúk raz za tri
mesiace. V minulom roku – ak
vám ho poslanci doručili – ste
ho dostali do domácnosti v aprí-
li, júni, októbri a v decembri.

Určite ste si všimli, že od pred-
chádzajúcich ročníkov noviny
zmenili svoju tvár, dostali iný šat,
imidž, inú grafickú podobu. Na
stránkach je viac stĺpčekov, typ
písma je tiež taký, aby lahodil
vášmu oku. Nuž iná je aj forma
a obsah titulkov, či medzititulkov,
ktoré – ako inak - harmonizujú

s obsahom článkov a zámerom
ich autorov, aby spájali čitateľov
s textom a vyvolávali u nich pat-
ričnú zvedavosť a chuť prečítať
si ho až do konca.

Ak je to tak, teší nás to a utvr-
dzuje v poznaní, že noviny našli
svojho adresáta, ktorému sa

majú prihovárať skrz myšlienok
prenesených na papier. Teší
nás aj echo o tom, že ich po
prečítaní nezahadzujete, ale že
si ich odkladáte a po čase sa
k ním opäť vraciate. I to pre-
zrádza, že vás mladých i star-
ších oslovili a stali sa vašimi kaž-
dodennými spoločníkmi, aby

vás informovali, aby ste boli
v obraze a žili s tým, čo sa okolo
vás deje, mení, pretvára k lep-
šiemu, nemenej, aby vás inšpi-
rovali k činom pre spoločné
dobro. 

Je sympatické, že „Krasňan-
čan“ nabral správny kurz a my,

jeho tvorcovia, mienime pokra-
čovať v začatom diele. Pocho-
piteľne za pomoci a prispievania
dopisovateľov, teda aj vás,
občanov žijúcich v tejto mest-
skej časti metropoly východu,
aby sme spoločne čo najver-
nejšie nastavovali „zrkadlo“ dia-
niu okolo nás. 

Jednou z príležitosti je aj nová
rubrika (už v tomto čísle) „Vy 
sa pýtate, my odpovedáme“,
v ktorej vám chceme vyjsť
v ústrety, aj pomôcť s problé-
mami, ktoré vás trápia a zne-
príjemňujú vám život, najmä
v sociálnej, či právnej sfére.

Prijmite teda pozvanie na
„tribúnu“ – naše noviny. Oslovte
svojich predstavených, novo-
zvolených poslancov. Podeľte
sa so svojimi skúsenosťami, na-
vrhnite spôsob riešenia problé-
mov, naznačte cesty pre do-
siahnutie vytýčených zámerov
a pri napĺňaní smelých plánov. 

Rozhodne nezabudnite, akým
dielom prispejete k splneniu cie-
ľov a predsavzatí vy sami.

Ján  B i č k o š
šéfredaktor

S P R Á V N Y  K U R Z  

a  č o  ď a l e j ?

Už vyše roka je zriadená Kancelária
prvého kontaktu pri Miestnom úrade
Košice – Krásna, ktorá  poskytuje
rôzne služby pre občanov, medzi iným
aj overovanie podpisov a listín.

Overenie jedného podpisu stojí 
30,– Sk, pri výjazdoch vonku za cho-
rými a nevládnymi spoluobčanmi tiež
30,– Sk, overenie listiny strana 
50,– Sk. Tieto služby sú pri porovnaní
s inými mestskými časťami lacnejšie
(napríklad pri overení 6 a viac podpisov

je 100 % prirážka, pri výjazdoch vonku
tiež 100 % prirážka, to znamená ove-
renie jedného  podpisu až 60,– Sk).
U notára stojí overenie podpisu 
60,– až 70,– Sk, overenie listiny stra-
na 75,– Sk. Ak teda potrebujete overiť
podpis alebo listinu a ušetriť, Kan-
celária prvého kontaktu je Vám k služ-
bám každý deň v týždni. Telefonický
kontakt: 729 10 39

Ing. Mária Hegedüšová,
kancelária prvého kontaktu

LACNEJŠIE OVEROVANIE PODPISOV

Naša poznámka

Sociálno-právna poradňa

§



Dnes nám už nestačí chrániť len
zvieratá. Moderná spoločnosť sa
musí starať aj o ochranu životného
prostredia. Zapamätajme
si preto niekoľko hlavných
zásad kultúrneho človeka:

Nikdy nevypaľujme na
jar suchú minuloročnú trávu! Ničí-
me tým množstvo užitočného hmy-
zu – predovšetkým lienky a čme-
liaky – a hubíme pôdne baktérie,
potrebné pre rast všetkých rastlín.
Staráme sa o čistotu vodných

tokov, nehádžeme do nich odpad-
ky a bojujeme proti znečisťovaniu
riek a potokov priemyselnými od-

padmi.Chránime, udržia-
vame a upravujeme stud-
ničky a pramene. Na
vhodných miestach vysá-

dzame remízky z krovia ako vhod-
né hniezdištia pre spevavé vtác-
tvo.V lese sa správame ticho,
nekladieme tam oheň a nezne-
čisťujeme lesy odpadkami.

(bj)

Po vyše desiatich rokoch od
vypracovania projektu a prvého
výkopu sa obyvatelia Krásnej
dočkali otvorenia nového kultúr-
neho domu. Na folklórnom bále
v zime roku 2006 sme si dali
predsavzatie uskutočniť ďalší roč-
ník bálu už v našom kultúrnom
dome. Tento cieľ sa nám ne-

podarilo splniť pre nedostatok
finančných prostriedkov a nezáu-
jem o kúpu budovy miestneho
kina. Kolaudácia nového kul-
túrneho stánku sa uskutoční 
27. marca 2007. 

Slávnostné otvorenie a prvé ofi-
ciálne sprístupnenie verejnos-
ti sme naplánovali na sobotu 
14. apríla 2007. Program otvo-
renia sme rozdelili na dve časti:

Od 14. do 16. hodiny (vstup
zdarma):

1. Otvorenie a posvätenie pries-
torov

2. Predstavenie a posvätenie
novej knihy o Krásnej

3. Kultúrny program – hudobná
skupina Beautiful z Krásnej
a spevácky zbor Evanjelic-
kého gymnázia Chorus Co-
menianus.

Od 18. do 21. hodiny (vstup-
né 30,- Sk):
1. Otvorenie 
2. Dedinská folklórna skupina

Krasňanka
3. Folklórna skupina Beľanka
4. Predstavenie  nového CD –

Dedinskej folklórnej skupiny
Krasňanky

5. Folklórny súbor Hornád
6. Hudobná skupina Drišľak

Vstupenky, v maximálnom poč-
te päť, si môžete zakúpiť na

miestnom úrade v kancelárii
prvého kontaktu od 8. hodiny
dňa 10. apríla 2007.

Za kvalitne a načas vykonané
práce na tomto náročnom diele
a za darovanie grafických sklene-
ných vyobrazení Krásnej a jej

erbu touto cestou ďakujem hlav-
nému zhotoviteľovi firme HYDRO
– EKO – STAV v zastúpení Ing.
Rudolf Ballasch, firme REVEL -
Mikuláš Hegedüš, Mikulášovi Na-
gyovi – kúrenárske práce, Valen-
tínovi Kuľbagovi – vodárenske
práce a Tomášovi Bodnárovi –
sadrokartonové práce.

Marek Kažimír, starosta
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V APRÍLI OTVORÍME NOVÝ KULTÚRNY DOM

N e u ž i t o č n ý  ž i v o t  j e  p r e d č a s n á  s m r ť .      O v o c í m  z l a  j e  v ž d y  z l o .• •

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Krásnej
a Miestny úrad Mestskej časti
Košice – Krásna  p o z ý v a
všetkých bezpríspevkových dar-
cov krvi na piatu Krásňanskú
kvapku krvi, ktorá sa uskutoční
26. apríla 2007 (štvrtok) o 8. ho-

dine s odberom krvi priamo na
Miestnom úrade v Krásnej.

Na tomto humanitnom geste
očakávame aj mladých prvodar-
cov najcennejšej tekutiny, ktorí
dovŕšili osemnásty rok života.

Tešíme sa na Vás.
(ef a mk)

OO zz nn áá mm ee nn ii ee
Riaditeľstvo Materskej školy Žiacka 18 Košice – Krásna v zmysle

vyhlášky  MŠ SR 353/19994 Z. z. o predškolských zariadeniach
v znení Vyhlášky č.81/1997 Z. z. a Vyhlášky č. 540/2004 ozna-
muje, že prijíma záväzné prihlášky detí vo veku 2–6 rokov
na školský rok 2007/2008.

Okrem spisovného jazyka Vaše dieťa môže získať základy
anglického jazyka pod odborným kvalifikovaným vedením,
rozvíjať tvorivé schopnosti v krúžkoch: výtvarný, tanečný,
literárno-dramatický a počítačový.

Mgr. Ľudmila Sedláková, riaditeľka školy

Občasník, spravodaj, infor-
mátor, priateľ, sprievodca...
Tým všetkým je periodikum
zvané Krasňančan pre obyva-
teľov MČ Košice – Krásna. Ľu-
ďom, ktorí ho nečítajú a žijú
v Krásnej, môže byť iba ľúto, že
z vlastnej vôle pri-
chádzajú o pote-
šenie stretnúť sa
s ľuďmi a myšlienkami o ich
vlastnom domove. Krasňan-
čan je časopis, ktorý možno
listovať ako magazín a čítať si
z neho ako zo šlabikára. Pestrá
zmes informácií veľmi rýchlo
poskytne predstavu o všetkom
podstatnom, čo by mohlo väč-
šinu „Krasňančanov“ zaujímať
a to v dynamickej grafickej
úprave, – prehľadnej a jedno-
duchej – za ktorou cítiť ru-
ku skúseného redaktora. Ján 

Bičkoš je takým novinárom
a ani v zrelom veku nezabudol
na tvrdú školu novinárskeho
života, z ktorej získané poznat-
ky teraz zúročuje v Krasňanča-
novi. Vďaka tomu môžeme
dnes čítať rázovité „Novinky“

z okraja mesta,
ktorý vôbec nie je
okrajom, ale jeho

integrálnou súčasťou. Veď
Krásna je mestská časť, ktorá
nie je perifériou, ale spojnicou
mesta s jeho širokým okolím,
ktoré vždy Košice vnímalo ako
„svoje“ mesto. Samospráva,
kultúra, správy, jubilanti, šport,
pozvánky, spomienky, medai-
lóny, literárne prvotiny... To všet-
ko a veľa iného ponúkajú
„novinky“ z Krásnej plným prie-
hrštím. Nech sa im darí ešte
veľa rokov! Mgr. Tibor Ičo

Konečne doma, vo vlastnom

„Krásňanska kvapka krvi“

Nevypaľujme
suchú trávu!

„KRASŇANČAN“ na dobrej ceste

Novovybudovaný kultúrny dom je už pripravený na kolaudáciu a po nej
privítať prvých hostí

Tak to vyzeralo pri odbere vzácnej tekutiny minulého roku, keď sa
zasadačka MÚ zmenila na transfúznu stanicu

Recenzia

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Čestnosť je najlepšou politi-
kou. Pri nej človek nič nestráca.
Nečestní ľudia tápu a nemajú
úspech vo svojom živote.

Nikdy nebuď na nič pyšný.
O čomkoľvek sa domnievaš, že
je tvoje, vedz, že je to dočasné.
Je veľa lepších ľudí ako ty, preto
nepredkladaj svoju veľkosť.
Zato však vždy buď ochotný
rozvinúť svoje duchovné sily.

Čo môžeš urobiť dnes, ne-
odkladaj na zajtra. Všetky minú-
ty človeka nie sú rovnaké a tak
dobrý čin treba vykonať ihneď.

Ťažkostiam a problémom
sa nepoddávaj, ale sa proti
nim nebojácne postav, iba tak
budeš nimi málo dotknutý.
Duch straší toho, kto sa ho bo-
jí, ale rozplynie sa pred tieňom
toho, kto sa ho nebojí.

Nech ťa iní chvália za tvojím
chrbtom, a nie tebe do tváre.
Nikdy sa nechváľ sám.

Pravé šťastie spočíva v ko-
naní dobra všetkým rovnako
neoddeliteľne. Ak iným nepo-
máhaš, kde je potom čaro živo-
ta? Život nie je určený na to, aby
bol prežitý v radovánkach, ale
ako príležitosť na dosiahnutie
múdrosti a na službu ľudstvu.

Nepremárni svoj drahocen-
ný čas. Každá sekunda je
nanajvýš vzácna. Premárnený
okamih sa už nikdy nevráti, pre-
to využívaj svoj čas.

Získavaj dobré vlastnosti od
každého. Nedostatky má kaž-
dý, ale tie prehliadaj. Človek sa
od človeka môže naučiť veľa
dobrého. Nikdy nedovoľ rozvi-
núť sa zlým vlastnostiam, je
veľmi ťažké sa ich zbaviť.

Pravdy staré ako ľudstvo
samo... Kiež sa prihovoria aj
vám, Krasňančania.

Pripravil: (bj)

Spoločnosť Kosit a. s. Košice v snahe vyjsť v ústrety občanom
zavádza od 11.týždňa v roku 2007 celoročný zber komunálneho
odpadu.

Na určených stanovištiach budú pristavené veľkokapacitné
kontajnery v týchto týždňoch a na týchto miestach vždy vo štvrtok:

11. týždeň – Žiacka 2 16. týždeň – Žiacka 2
Edisonova pri hrádzi Vyšný dvor
Golianova pred lávkou K majeru 17

20. týždeň – Edisonova pri hrádzi 24. týždeň – Golianova  pred lávkou
Bezručova 25 Opátska  13 oproti
Kladenská 31 Pri Hornáde – brod

32. týždeň – Štrková 5 36. týždeň – Smutná  19
Prašná 6 Lackova 26
1. mája 39 Žiacka 2

40. týždeň – Kladenská 31 44. týždeň – Golianova pred lávkou
Kladenská 47 Edisonova pri hrádzi
Opátska 13 oproti K majeru 17

48. týždeň – Bezručova 25, Štrková 5, Kladenská 47   

Do kontajnerov je možné ukladať všetok komunálny a nadroz-
merný odpad, okrem konárov a nebezpečného odpadu ako
sú akumulátory, pneumatiky, odpadové motorové oleje, odpadové
vzduchové filtre, staré farby, žiarivky, výbojky, monočlánky, elektro-
odpady (chladničky, práčky, vysávače, televízory, počítače) a po-
dobne.

Na tento nebezpečný odpad je stanovený  termín zberu dňa 
9. 6. 2007 na jednom mieste (starý úrad na ulici K majeru č. 3 –
pekáreň).

František Nagy
ref. výstavby a ŽP
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Nemaj odpor k smrti, ale spriateľ sa s ňou, lebo i smrť je jednou z vecí, ktoré chce príroda.•

ZZbbaavvmmee  ssaa  nneeppoottrreebbnnééhhoo  ooddppaadduu

Mestská časť Košice – Krásna so sídlom ul. Opátska č. 18,
040 18 Košice – Krásna, zastúpená starostom JUDr. Marekom
Kažimírom

v y h l a s u j e

v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného
zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj hnuteľného
majetku Mestskej časti Košice – Krásna: 

• Miešačka MBM 250 l, rok výroby: 1991, inventárne číslo: DHM 416
• Cena minimálne: 15 950,– Sk

Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a práv-
nické osoby. Navrhovateľ musí vo svojom návrhu obsiahnuť
kompletnú ponuku v súlade s podmienkami súťaže.

Súťažné podmienky si možno vyzdvihnúť na sekretariáte sta-
rostu Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Krásna, ul.
Opátska č. 18, 040 18  Košice – Krásna v pracovných dňoch. 

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy je potrebné doručiť v zape-
čatenej obálke s označením „Neotvárať – súťaž – Miešačka“
osobne do podateľne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa v ter-
míne do 30. apríla 2007. 

Výsledok výberu bude všetkým účastníkom súťaže oznámený
písomne do 14 dní odo dňa  vyhodnotenia.

Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže si vyhradzuje právo
vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky predložené
návrhy alebo súťaž zrušiť. 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Dňa 13. septembra 2006
bolo mestom Košice otvorené
Krízové stredisko „Oceľová
nádej“ na Pollovej ulici číslo 18
v Mestskej časti Košice – Krás-
na. Projekt bol realizovaný vďa-
ka spolupráci mesta Košice,
Mestskej časti Košice – Krásna,
U.S.Steel Košice a Úradu prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny
Košice.

Sociálne zariadenie slúži de-
ťom ohrozeným na zdraví a živote
vo veku 3 až 18 rokov na základe
predbežného opatrenia súdu . 

V priebehu prvého polroka
činnosti Krízové stredisko pri-
chýlilo sedem detí, ktoré tu našli
druhý domov a láskavú opateru
personálu zariadenia a Oddele-
nia sociálnych vecí Magistrátu
mesta Košice. Tieto deti sa doč-
kali aj ľudského prijatia u naj-
bližších susedov.

Mestská časť Košice – Krás-
na výrazne prispela k uvedeniu
do prevádzky tohto sociálneho
zariadenia tým, že „Oceľový
dom“ bezplatne poskytla Mestu
Košice, zabezpečila oplotenie
a kosenie areálu a tiež výmenu
plynového kotla. 

Všetci, ktorých snahou je vy-
tvoriť harmonické a láskyplné
náhradné rodinné prostredie

pre deti, sú vďační za ústre-
tovosť, pochopenie a pomoc
starostovi JUDr. Marekovi Kaži-
mírovi, ktorému ďakujeme aj za
budovanie atmosféry pocho-
penia a tolerancie u občanov
tejto mestskej časti. Vďaka patrí
aj miestnemu zastupiteľstvu, bez
pochopenia ktorého by tento
projekt nemohol vzniknúť. 

Mgr. Katarína Melichová
a Mgr. Igor Rolný

Otvorili krízové stredisko pre deti

„„ OO CC EE ĽĽ OO VV ÁÁ   NN ÁÁ DD EE JJ ““

Odišiel navždy
Dňa 28. februára 2007, vo veku 62 rokov
nás navždy opustil náš kolega a odborný
stavebný zástupca Ladislav F E K E T E .
Nech Ti je slovenská zem ľahká.

Tvoji kolegovia

Namiesto predsavzatí
Na konci roka si väčšina z nás dáva všelijaké predsavzatia,
ktoré sú však často dobré iba na to, aby o rok mnohých
škrelo, že ich nedodržali. My máme pre Vás niekoľko
stáročiami overených právd, nad ktorými sa Vám oplatí
zamyslieť. Pre tých, ktorých zaujmú, nebude vôbec ťažké
prijať ich. Potrebujú na to len dve veci – čistotu mysle
a láskavosť srdca...



Keď som bol malý, muselo
byť nebo na Veľkú noc fan-
tasticky modré. A veľa slnka.
A zelená tráva.

Mama, hoci bolo chladno,
si navliekla najtenšie pan-
čuchy. Otec, keď sa oholil,
prešiel si dlaňou po tvári,
usmial sa do zrkadla a utrúsil:
„No, ešte nie som taký starý“
– a uväzoval si najpestrejšiu
kravatu. Šiel si do kostola
v novom obleku. Kamarát mal

nové topánky, kamarátka no-
vý jarník a vo vrkočoch modré
stužky. Netrpezlivo si čakal,
kedy už konečne kňaz skončí
kázeň a vracal si sa domov na
raňajky. Stôl bol prikrytý
bielym obrusom. Vo váze
bahniatka. Mama naprostred
stola položila veľkú cukro-
vanú bábovku. Pred tebou
červenohrášková šálka
a v nej najlepšia káva, akú si
okrem rodného domu nikde
nepil. Také spomienky ti zo-
stali z detských čias.

A potom keď si ako mlá-
denec prekypoval životom
a veril si svojej sile i svojim

úspechom – ešte bolo priv-
čas, aby si pochopil, čo je
Zmŕtvychvstanie.

Predstav si však, že si už
prežil mnoho rokov. Príde Veľ-
ká noc s bledým slnkom a si-
navým nebom. V zrkadle ťa
vystrašila vráskavá tvár so še-
divým strniskom. Nevyšiel si
z domu. Nebolo síl. Stojíš
v okne a hľadíš, ako spod špi-
navých plachát snehu vymo-
kajú stružky vody a tráva sa už
začína zelenieť. Puky na ko-
nároch gaštana sa lesknú. Na
suchých dlaždiciach chod-
níkov sa deti hrajú na školu,
tak ako si sa nie tak dávno aj
ty hrával.

Možno vtedy pochopíš, čo
je Zmŕtvychvstanie. 

Čo si myslíš o sebe? Že si
geniálny? Že si veľmi inteli-
gentný? Č zostalo z tvojich
„snov o moci“? Čo zostalo
z tvojich mladistvých ambícií
o veľkosti? – Vyhasnutý po-
hľad človeka, ktorý túži už len
po troche pokoja?

A predsa sú v tebe schop-
nosti, o ktorých ani netušíš. Si
schopný vykonať činy, o akých
si nesníval ani v najsmelších
rozletoch. V tebe drieme veľ-
kosť. Len keby si chcel ďalej
zápasiť.               

Pripravil: (bič)
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Ak sa nám páči život, nesmie nás odpudzovať smrť, pretože ona prichádza z ruky toho istého majstra.•

Krátke rozjímania k Veľkej noci (podľa knihy „Aby neomdlievali na ceste“)FRAGMENTY 

Z m ŕ t v y c h v s t a n i e

T r p i a  v š e t c i

Z  t e j  i s t e j  r u k y

D ú f a j

Nezdržiavaj sa pri svojom
neúspechu. Neľutuj sa a ne-
rozciťuj sa nad sebou, lebo
inak ťa ľahko ovládne myšlien-
ka, že si mal smutné detstvo
a mladosť bez radosti. Nevdo-
jak zistíš, že tvoj život bol len
šnúrou utrpenia. Rozžiališ sa,
že si taký nešťastný, taký bied-

ny. Každá ďalšia prehra bude
tento stav len prehlbovať.

Zachrániť sa môžeš len tak,
že sa dokážeš odtrhnúť od
seba a zbadáš aspoň jedného
človeka. Vtedy sa presvedčíš,
že aj on trpí. Vtedy zbadáš, že
trpia všetci ľudia, nielen ty.

Dôležitá je  vytr valosť
Život človeka je z veľkej časti

zložený z neúspechov a len z
malého percenta úspechov. A
nebolo by tých druhých, keby
nebolo prvých. Preto je také
dôležité vedieť prijímať nešťas-
tie, neúspechy, ohovárania, zlé

posudky, negatívne ohodno-
tenie, či nedostatok uznania.
Preto je taká dôležitá vytrva-
losť, prispôsobivosť na nové
podmienky, rekonštrukcia
zrútených plánov, čakanie,
nové začínanie.

D ô v e r u j  s i

Keď si celý šťastný a opoje-
ný radosťou, keď sa ti dostalo
ohromného zadosťučinenia,
keď máš dobrý pocit z vyko-
nanej práce a nevieš si ani
predstaviť, že by ťa niečo mo-

hlo ohroziť – vtedy zvyčajne
prichádza úder. Náhle a odtiaľ,
odkiaľ si ho najmenej čakal.
Pochádza však z tej istej ruky
ako tamten dar.

Ver, že vieš byť čestný, že sa
zachováš dôstojne, že nebu-
deš zbabelý, že nezradíš, ne-
stratíš odvahu, že sa nezhodíš;
že veci zvládneš, že si dáš ra-
dy, že zverenú úlohu splníš; že
dokážeš milovať a zostať ver-
ným. Dôveruj si. Dôveruj dru-
hému človekovi, že ťa nene-
chá samého, že ti zostane

verný, že ťa neopustí v cho-
robe, že ti pomôže, že ťa po-
chopí, že si prizná chybu. Dô-
veruj druhému človekovi. –
Dôveruj sebe.

Aj keby si sa sklamal, po-
važuj to len za výnimočný prí-
pad, pre ktorý nemôžeš pre-
stať dôverovať.

V a š e  s v e t l o
Uzatváraš sa do seba. Pre-

stal si dúfať. Snažíš sa sám
zvládnuť svoj život. Spoliehaš
sa len na to, čo môžeš sám
zariadiť, pripraviť, zaistiť. Uza-
tváraš sa do seba. Už nemi-
luješ. Myslíš si, že nemá zmy-
sel pre niekoho sa obetovať,
pre voľakoho bojovať o spra-
vodlivosť. Trasieš sa o svoje
zdravie. Bojíš sa o svoje pe-
niaze, o svoj čas. Neodpúšťaš,
nič nedaruješ.

Vraj si sa zmenil, si cynický,
samoľúby. Už v tebe svetlo
zhaslo. Si prázdny. Dôkazy za
Boha či proti nemu ťa netrápia,
už nie sú dôležité, lebo jeho
v tebe niet. Vraj si sa zmenil. Že
prv si bol iný. Vracajú sa ti
spomienky na tie dni, keď si bol
veľkomyseľný, keď si ľuďom
obetoval svoj čas, sily, peniaze.
Teraz hľadíš na tie roky a skoro
sa čuduješ, že si dokázal tak žiť.

Vtedy bolo v tebe svetlo.   
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Zápis do materskej školy
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou

sv. Marka Križina v Košiciach - Krásnej
oznamuje, že

zápis do materskej školy
pre školský rok 2007/08 sa uskutoční v pracovných dňoch 

od 1. – 30. marca 2007
v čase od 8.00 – 15.00 hod.

na riaditeľstve školy.
K zápisu je potrebné predložiť rodný list dieťaťa.

Škola ponúka:
– kvalitné zaškolenie budúcich prvákov a prípravu detí do

základnej školy
– plynulý prechod na povinnú školskú dochádzku v prostredí

školy
– jazykovú prípravu pre vyučovanie anglického jazyka 
– individuálny prístup k deťom
– špeciálnopedagogickú starostlivosť
– logopedickú starostlivosť
– prácu s počítačom 
– proces výchovy a vzdelávania je vedený v katolíckom duchu 

Tešíme sa na Vašu účasť!
Bližšie informácie na t. č.: 055/685 24 12

Kto sme? Sme ZŠ Rehoľná 2.
Áno, tá druhá škola. Pre väčšinu
Krasňančanov možno druhá
v pravom slova zmysle, pre nás
iba ak počtom detí. Prečo? My,
ktorí učíme na tejto škole, máme
na zreteli iba jedno jediné - učiť
a vychovávať DETI. A tie naozaj
za to nemôžu, že nemajú izbu
iba pre seba, niekedy sa aj o su-
chý rožok musia deliť s ostat-
nými. V našich očiach sú presne
také ako všetky ostatné, len tým-
to osud nedoprial toľko mazna-
nia sa a radosti ako ostatným,
ale oni za to naozaj nemôžu. 

Práve preto sme tu my, ko-
lektív učiteľov. Nie je nás veľa
a rozhodne svoju prácu nerobí-
me pre slávu či finančné zisky,
aj keď občas trocha uznania by
dobre padlo… Veď dostať do
triedy prvákov odchovaných
škôlkou a rodičmi, rozmazná-

vané starými rodičmi preteka-
júcimi sa pri kupovaní darčekov,
či dostať do triedy niekoľko
nulťákov, ktoré často nemajú zá-
kladné hygienické návyky, ja-
zykovú bariéru a v živote si mož-
no nezahrali spoločenskú hru,
predsa je len rozdiel a ruku na
srdce - viete si predstaviť vaše
deti či vnúčatá na ich mieste?
A pritom naozaj stačí tak málo:
nemať to šťastie narodiť sa v lep-
šie situovanej rodine… Veď 
ani vaše deti sa nenarodili do-
konalé, veľmi veľa sa naučili
a odpozorovali práve u vás
doma...                                         

Ale tento článok mal byť o na-
šej škole. Mnohým sa zdá byť
iná… Prečo? Naši učitelia sú tak-
isto študovaní pedagógovia,
majú radi deti a nerobia medzi
nimi rozdiel. Netrestajú ich za to,
z akého prostredia vyšli a aké ná-

vyky si odtiaľ priniesli. Naopak,
trpezlivou prácou sa snažia
dosiahnuť jedno jediné - aby mali
lepšiu budúcnosť. Veď veľká
časť našich pedagógov prešla
okrem iného 150 hodinovým
školením neformálneho vzde-
lávania. Zaujali sme a ako jednu
zo štyroch škôl na Slovensku vy-
brali práve našu na experimen-
tálne overovanie projektu Druhá
šanca – stredisko integrovaného
vzdelávania za podpory MŠ SR,
MPSVaR SR a v úzkej spolupráci
s Metodickým centrom v Pre-

šove. Nechceme sa iba prizerať
a v pohodlí kresla o problémoch
rozprávať, ale pomôcť kde sa dá.
Vo svojej práci musíme používať
veľa netradičného, čo v odbor-
ných kruhoch vedia aj patrične
ohodnotiť. Naša kolegyňa z 1.
stupňa v súťaži Cena Slovak
Telekom, vypísanej pod patro-
nátom MŠ SR bola prevziať
čestné uznanie z rúk námest-
níčky ministra pani Obrimčákovej
za písomné spracovanie vlast-
ných metodických skúseností
z využívania informačno-komu-
nikačných technológií vo svojom
vyučovacom predmete. Nakoľko
súťažila v kategórii bežných
základných škôl a bola jednou zo
šiestich ocenených z 93 súťaž-
ných prác, pokladáme to za veľ-
ký úspech a sme radi, že i takto
zviditeľňujeme našu školu, mes-
to a nepriamo i mestskú časť. 

Myslíme si, že ani za študijné
výsledky našich žiakov sa nemu-
síme hanbiť. Priemerné známky
za 1. polrok tohto školského ro-
ka 2,75 na 1. stupni a 2,56 na
2.stupni sú nad očakávanie
dobré.     

Možno naše deti neuspejú
v celoštátnych súťažiach,  posta-
čia im školské kolá (Hviezdo-
slavov Kubín, Niečo za niečo
pod patronátom U.S. Steel,
Európa v škole...), ale tešia sa
z výhry rovnako. Veľký úspech
u detí mali najmä akcie: Milionár,
divadelné predstavenie Drak,
Roma cup, Mikulášska disko-

téka, kde dostali sladkosti aj
vďaka príspevku pána starostu,
či Vianočná akadémia pre
rodičov, kde padla aj nejaká tá
slza od dojatia. Samozrejme aj
karneval. Týmto deťom postačia
staré šaty a už sa cítia ako mo-
delky. Nemusia mať kupované
a požičiavané masky, sú šťast-
né, keď si ich môžu vyrobiť
s učiteľkou samé. 

A na záver? Možno sú tieto
deti hlučnejšie ako iné, ale toto
sú všetko iba návyky prinesené
z domu, patrí to k ich životnému
štýlu. My – učitelia ZŠ Rehoľná
2 sa ich snažíme rešpektovať
a svojou prácou prispieť k ich
lepšej vzdelanosti.  

Ďakujeme, že sme sa s vami
mohli podeliť o naše pocity
a prajeme príjemné veľkonočné
sviatky.
Kolektív učiteľov ZŠ Rehoľná 2 

Pri spustení ústredného kúrenia v novostavbe KD, pri ktorom asistujú
M. Nagy, druhý zľava nebohý L. Fekete, F. Klik a Ing. R. Ballasch

Z v i d i t e ľ ň u j ú  š k o l u ,  a j  n a š u  m e s t s k ú  č a s ť

A KO  N Á S  N E P OZ N ÁT E

P o c t i v o s ť  n e m o ž n o  d e l i ť  n a  k ú s k y .  B u ď  j e  a l e b o  n i e  j e .•
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J e  z b y t o č n é  h ľ a d a ť  s p o k o j n o s ť ,  a k  j u  č l o v e k  n e n á j d e  v  s e b e  s a m o m .•

V roku 2006 Miestny úrad Mest-
skej časti Košice – Krásna v súlade
so zákonom NR SR č. 25/2006 
Z. z. a Smernice č. 1/06 o obsta-
rávaní tovarov, služieb a prác vyhlá-
sil tieto výzvy na poskytnutie ce-
novej ponuky a výsledkom podľa
poradia:

I. Vysprávky ciest tryskovou me-
tódou, podľa výšky ceny za 1 tonu
v poradí: 1. Slovkorekt, s.r.o., Liptov-
ský Mikuláš, 2. Teamstav, s.r.o.,
Košice

II. Výstavba nových komunikácií –
IBV Pri mlyne, Harčárova, Beniakova
a opravy ciest asfaltobetónom v po-
radí podľa ceny za 1m2:
1. Aspron, s.r.o., Košice, 2. Eurovia
cesty, a.s., Košice

Ostatné firmy nereagovali, pravde-
podobne pre malý rozsah prác s níz-
kou finančnou hodnotou.

III. Výstavba „Cesty sv. Gorazda“.
Podľa celkovej výšky nákladov v po-
rovnaní s rozpočtovými nákladmi je
poradie:

1. HYDRO-EKO-STAV, Košice, 
2. EKOLO SERVIS, Košice, 3.
ASPRON, s.r.o., Košice

IV. Oprava kalových čerpadiel na
tlakovú kanalizáciu v roku 2007.
Výzvy na poskytnutie informácie –
cenovej ponuky boli zaslané štyrom
firmám, v porovnaní s celkovou výš-
kou ceny za generálnu opravu
jedného čerpadla je poradie:

1. Margita Maková, Košice, 2. Pum-
peg, s.r.o, Prešov, 3. Pumpy, s.r.o.,
Košice, 4. Pumps, s.r.o., Košice

V. Oprava a údržba verejného
osvetlenia v roku 2007. Výzvy boli
zaslané piatim firmám, s celkovou ce-
nou podľa špecifikácie je poradie:
1. ROJA, s.r.o., Košice, 2. Veros,
s.r.o., Košice, 3. M. R. Servis Rus-
nák, Košice

Ostatné firmy nereagovali na výzvy.   
VI. V súčasnosti prebehlo výbero-

vé konanie na „Zhotovenie a tlač

spravodaja KRASŇANČAN“, ponuka
bola zaslaná piatim firmám. Podľa
ceny je poradie:
1. HARLEQUIN QUALITY, s.r.o., Ko-
šice, 2. PONT, s.r.o., Seňa, 3. Typo-
Press, s.r.o., Košice, 4. KARNAT,
s.r.o., Košice

Piata firma nereagovala na výzvu.
Napriek cenove výhodnej ponuke
prvých dvoch spoločnosti, došlo

u týchto pravdepodobne k nepocho-
peniu zadania, že sa jedná o kom-
plexné spracovanie vrátane grafiky –
litografie. Podľa komplexnej cenovej
ponuky je potom najvýhodnejšia
firma TypoPress.

V súčasnosti bolo vyzvaných na
poskytnutie cenovej ponuky celkom
päť firiem na vysprávky ciest v roku
2007. Termín predkladania ponúk je
stanovený do 31. 3. 2007a vyhodno-
tenie sa uskutoční  začiatkom mesia-
ca apríl 2007.

Ďalšie výzvy boli zaslané štyrom
firmám na poskytnutie cenovej po-
nuky na opravu krytu chodníkov, do-
dávku a zabudovanie zámkovej dlaž-
by vrátane obrubníkov na uliciach
Adamova, Minská, Ukrajinská a Praš-
ná, ktoré sú v dezolátnom stave po
výstavbe kanalizácie a zabudovaní
telefónnych káblov do zeme. Termín
predloženia ponúk bol do 23. 3.
2007. Tieto opravy budú realizované
zo združených finančných prostried-
kov spoločne z financií Mesta Koši-
ce, Mestskej časti a firiem M-tel,
ktorá ukladala telefónne káble a M-
TIS, ktorá robí výstavbu kanalizácie.

Zároveň pripravujeme ďalšie výbe-
rové konania na dodávku tovaru
služieb, remeselníckeho náradia
a výberové konanie na výstavbu ka-
nalizácie v lokalite „Pred mostom“. 

Podrobnejšie informácie získa-
te na tel. čísle 6852 182, od 1. aprí-
la aj na novej webovej stránke
www.kosicekrasna.sk.

František Nagy, ref. výstavby a ŽP   

Jedným z najstarších remesiel
je tkanie na tkáčskom stave.
V našej obci až do dnešných čias
má niekoľko rodín tento tkáčský
stav pod názvom krosná. Jedny
to majú len ako pamiatku na
babku, iní to majú kdesi na
povale, ale sú aj takí, ktorým
tkanie na tkáčskom stave učarilo
a venujú sa mu naplno.

Tkáčský stav je vyrobený
z kvalitného tvrdého dreva

s kombinácoiu kovu na špeci-
fických častiach. Zaujímavé sú
pomenovania: bardo, ničelnice,
čolnok, špuľky pamutu. Naj-
dôležitejšie je tzv.nabratie pa-
mutu na steny, podľa dĺžky. Tkať
sa dá z nití-pamutu, či nastri-
haných handier. Z čistého pa-
mutu sa tkajú obrúsky na po-
krytie košíkov, chleba, sviatočné
na kasne, či polky na nosenie

detí alebo obrusy na stoly.
Z handier rôzneho druhu sa
tkajú pokrovce. Farebnosť
tkaného pokrovca je daná výbe-
rom a predstavou tkáčky. Dnes
sú moderné biele tkané pokrov-
ce z froté materiálu. Koncom
teplého septembra pár nadšen-
cov ľudových tradícií sa podujalo
nafotiť celý proces tkania na
tkáčskom stave od spracovania
nití na kolovrátku, nabratia nití do

stien, stáčanie nití a tkanie na
krosnách. To všetko sa konalo
za príjemnej pohody ako kedysi.
Dnes v MČ Krásna sa tkaniu
venujú štyri ženy a jeden muž.

Jedna tkáčka povedala: Kto
chce tkať, musí pevnú vôľu mať,
dobrý zrak a šikovné ruky, aby
to bola pre teba radosť tkať a nie
muky.

Mária Kobezdová, kronikárka

O pomoci lastovičke
Na prázdninách u starých rodi-

čov som často pozoroval rôzne dru-
hy vtákov. Najviac ma zaujala usi-
lovnosť lastovičiek.

Celý deň pracovali lastovičky na
stavbe svojho hniezda. Keď ho do-
končili, nastal čas na príchod mlá-
ďat. Netrvalo dlho a z hniezda bolo
počuť hlásky malých lastovičiek.
O pár dní sa už učili lietať. Jednej
lastovičke sa nedarilo, ale nevzdá-
vala sa. Skúšala to znova a znova.
To upútalo našu čiernu mačku.
Zbystrila pozornosť. Čakala na
chvíľu, kedy lastovičie mláďa vy-
padne z hniezda. A stalo sa. Malá
lastovička spadla na chodník. Mač-
ka skočila a chytila ju do papule.
Keď som to zbadal, rýchlo som
pribehol a dupol som. Mačka sa
zľakla, pustila lastovičku z papule
a ušla. Lastovičia mama začvirika-
la a s malou lastovičkou odletela
k ostatným.  

Mal som z toho radosť, lebo som
pomohol malému vtáčiemu tvorovi.
Pohľad na lastovičky mi vždy pri-
pomenie túto príhodu.

Dominik Bábeľa, ZŠ s MŠ 

J a r
Jar i tento rok k nám pomaly zájde
A príroda sa v nej šťastná nájde.
Snežienky dvíhajú krehké hlávky 
k nebu,
Deti ešte tešia sa z pozostatkov snehu.

V diaľave možno začuť kukučku,
V lese srnka prichádza k potôčku.
Vtáky prilietajú z teplých krajín,
Skrášľujú nám život spevom svojím.

Lúka sa stáva zelenou,
Babka vykrúca sa metlou.
Uprace sa záhrada i dvor,
Zima je už minulosťou.

Jana Kušnírová, ZŠ s MŠ

V Ý B E R O V É  KO N A N I A

TRADÍCIE EŠTE NEVYMRELI

Kto chce tkať, musí pevnú vôľu mať

Na zábere vidíme tkáčky Margitu Škrakovú a Annu Leškovú

Pri stáčaní nití sme zastihli Danku Leškovú

Z  t v o r b y  n a š i c h  ž i a k o v



V súčasnom trende huma-
nizácie školstva je vítaný každý
krok, ktorý vedie k efektívnemu
a zároveň nenásilnému spôsobu
nadobúdania nových vedomostí.
Obzvlášť to platí v prvom roku
školskej dochádzky, kedy žiaci
prechádzajú adaptačným pro-
cesom, ktorý by mal byť podľa
možností bez stresov a v úplnej
pohode. V našej škole sa tieto
dôležité faktory snažíme v plnej
miere uplatňovať od prvého  dňa
dieťaťa v škole. 

Najdôležitejšie pre žiaka prvá-
ka je naučiť sa čítať, písať a po-
čítať. Zvládnutie týchto základ-
ných zručností sa výrazne
podpíše pod ďalšiu školskú
úspešnosť žiaka. Okrem diag-
nostikovania a následného rie-
šenia prípadných, už ukazujúcich

sa porúch čítania, písania či po-
čítania sa snažíme žiakom už
druhý rok pomáhať naučiť sa
pekne, plynulo a s porozumením
čítať pomocou novej metódy. 

Ide o metodiku „SFUMATO® –
Splývavé čítanie®“, ktorej autor-
kou je česká pedagogička
s dlhoročnou praxou v tejto
oblasti PhDr. Mária Navrátilová. 

Žiaci pred samotným nácvikom
čítania prejdú hlasovou i dycho-
vou prípravou. Ďalšími meto-
dickými postupmi sa postupne
vytvára dynamický stereotyp,
teda akýsi návyk, viazaného
napájania hlásky na hlásku. Vý-

sledkom je plynulé čítanie s po-
rozumením. V prvých fázach sa
u žiakov toleruje pomalé tempo
čítania. Každý žiak si spočiatku
volí rýchlosť čítania podľa svojej
potreby. Tu sa v značnej miere
odbúrava stres z prípadného
zlyhania. Neskôr, po vytvorení
správneho návyku sa tempo
spontánne zrýchľuje. Celá me-
tóda stavia na zážitkovom učení,
čo prináša do vyučovacieho
procesu veľa pozitívnej motivácie.

Z radov odbornej pedagogic-
kej verejnosti je tento spôsob
výučby čítania veľmi pozitívne
hodnotený, no zatiaľ je táto meto-
dika dosť málo rozšírená. Aj preto
sme veľmi radi, že ju môžeme na
našej škole aplikovať, a tak
zaručiť vyššiu kvalitu našej práce. 

Mgr. Františka Fecková

V našom kostole už po štvr-
týkrát potešili svojim spevom
obyvateľov našej MČ mladí
ľudia speváckeho zboru Cho-
rus Comenianus z Evanjelic-
kého gymnázia v Košiciach
pod vedením Mgr. Aleny Popo-
vičovej. Prezentovali piesne
sakrálne, spirituály, a vynikajúci
bol aj Zbor židov. Svojím spe-
vom dokázali pozdvihnúť
poslucháčov z lavíc a dlho,
dlho tlieskať ako poďakovanie

za prekrásny večer. Tento zbor
si právom zaslúži ocenenie 
za šírenie dobrého mena
a zachovávanie kultúrneho
bohatstva, i za upevňovanie
ekumenického života, duchov-
né obohacovanie ľudí a hlavne
za vedenie mladej generá-
cie k zachovávaniu tradícií.
Ďakujeme a tešíme sa už teraz
na vianočný koncert v tomto
roku.

(kob)

V devätnástom storočí, v roku
1857, bolo v Rakúsko-Uhorsku
vykonané sčítanie obyvateľov.
Dnešnú Krásnu v tom čase tvo-
rili dve samostatné dediny Szép-
lak Apáthy (Opácka) a Széplak
Hosszú és Rövid szér (Dlhý
a Krátky red). Podľa súpisu, kto-
rý bol vykonaný v dedine Opác-
ka, tu bolo vtedy 38 domov,
v ktorých žilo 286 obyvateľov.
V Széplaku bolo 122 domov,
v ktorých žilo 814 obyvateľov. 

Na porovnanie sú pripojené
mapy z roku 1862, z ktorých sa
dozvedáme, že v časti Opácka
v dome s číslom 1 bývala rodina
Köverova – bolo to na Smutnej
ulici, pre porovnanie v tej dobe
to boli ulice alebo časti z nich –
terajšie Horná, Opácka, Ben-
kova.

V časti Széplak bolo číslo 1 na
terajšom Vyšnom dvore, kde už
vtedy žilo viac rodín - Weissova,
Ungerova, Safkova, Kušnýrova
a Bodnárova. Tu už bolo vy-
tvorených ulíc viac - terajšie
Kertésova, Rehoľná, Žiacka,
Lackova, Adamova, Minská, na
časti Ukrajinskej a Mozartova.

Pripravil: Pavol Hake

To ma netrápi, že o mne ľudia nevedia, ale to, že ja neviem nič o človeku!•

Spojené dve mapy (časti z nich): vľavo Széplak Apáthy a vpravo Széplak  vytvárajú spoločnú Krásnu

Krásna pred 150. rokmi

„SFUMATO“
ss pp ll ýý vv aa vv éé   čč íí tt aa nn ii ee

A p l i k u j e m e  n o v ú  m e t ó d u  v ý u č b y  č í t a n i a

V I A N O Č N Ý  KO N C E R T
v chráme s v.  Cyr i la  a  Metoda
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Erika Dolná

Na návrh členov klubu KDH
som sa rozhodla  kandidovať vo
funkčnom období rokov  2006 –
2010 ako poslankyňa miestneho
zastupiteľstva. Bola som zvolená,
za čo ďakujem všetkým voli-
čom a uisťujem ich, že vynalo-
žím maximálne úsilie na splne-
nie volebného programu, ktorý
sme Vám, ako kandidáti KDH,
predložili.

Mojou prioritou pre toto funkč-
né obdobie je výstavba tlakovej
kanalizácie (Za mostom, Novej,
Goetheho, Keldišovej a sv. Goraz-
da), výstavba prístrešku zástavky
MHD na ul. Ukrajinskej pri moste,
oprava komunikácii na ulici Smut-
nej, 1. mája, likvidácia skládok
komunálného odpadu, zlepšiť
podmienky kultúrného vyžitia
mládeže /využitie nového kultúr-
neho domu na divadelné pred-
stavenia, vystúpenia zábavných
súborov, ale aj umožniť mládeži
nácvik a realizáciu vlastných
programov/.

Svojimi skúsenosťami v samo-
správe chcem pomôcť pri riešení
problémov, s ktorými naša MČ
zápasí.

Peter Fedor

Moje rozhodnutie kandidovať
bolo motivované dobrou spolu-
prácou so starostom JUDr. Ma-
rekom Kažimírom počas minulého
volebného obdobia a taktiež
vniesť do kolektívu MZ „mladšiu
krv“. Sprostredkovávať požiadav-
ky spoluobčanov v miestnej
samospráve a naopak, prispieť
k zveľadeniu a rozvoju Krásnej.

Problémov v Krásnej je viacero:
napr. cesty, chodníky, kultúrny
dom…

No nedostatok vidím v komu-
nikácii, informovanosti a anony-
mite. Ľudia sú väčšinou nespo-
kojní, no svoju nespokojnosť
nedajú najavo. Príkladom sú ve-
rejné zhromaždenia občanov
(slabá účasť) alebo poslanecké
dni, na ktorých sa zúčastnilo tak-
tiež málo občanov a tiež anketové

lístky, kde sa poväčšine objavovali
anonymné odpovede. Verím, že
v tomto volebnom období sa nám
podarí vzbudiť záujem občanov
Krásnej o to, čo sa v našej mest-
skej časti deje.

Mojou prioritou je napomáhať
k výstavbe ulice sv. Gorazda,
pretože tu chýba už viac ako
dvadsať rokov a okrem iného má
viesť aj k domu, v ktorom bývam.

Účasťou na zasadnutiach ko-
misií miestneho zastupiteľstva
a taktiež konzultáciami na zasad-
nutí miestneho zastupiteľstva.
Sám som členom stavebnej
a predsedom občianskej komisie.

Marek Eperješi

Keď som sa po dlhšom čase
vrátil späť do rodnej obce, zistil
som, že sa tu nič nezmenilo a ži-
vot tu stagnuje.

Kandidovať za poslanca bola
jedna z možností ako sa priamo
svojou činnosťou v samospráve
podieľať na zlepšení a skvalitnení
života v Krásnej. Myslím, že za

štyri roky sa urobil riadny kus
práce. Ocenili to aj občania, kto-
rí mi prejavili dôveru aj v tomto
volebnom období svojím hlasom,
za čo im ďakujem.

Jeden z problémov Krásnej je
odvod prívalov dažďovej vody.
Obnovením a vyčistením starých
jestvujúcich rigolov /šancov/
a dobudovaním nových odvodo-
vých vetiev, tam kde to gravitácia
dovolí, by sa problém dažďovej
vody z veľkej časti vyriešil. Ne-
prehliadnuteľným je absencia det-
ského ihriska v obci.

Mojou prioritou je podpora vý-
stavby komunitného parku s det-
ským ihriskom a tiež obnova a do-
budovanie infraštruktúry obce.

Ku skvalitneniu života v našej
obci prispejem svojím umom
a zodpovedným tlmočením ná-
zorov, pripomienok a sťažností
našich občanov miestnemu zastu-
piteľstvu a trvať na ich riešení.

Slávenie veľkonočných sviatkov
a samotná príprava na ne vychádza
z pôvodných židovsko-kresťanských
tradícií. Po dobe 40-dňového pôstu
a sebazapierania s radosťou slávime
zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša
Krista. Táto liturgická oslava má za
sebou dlhý vývoj. Predovšetkým
odráža snahu kresťanov vyjadriť svo-
ju spoluúčasť na Kristovom umuče-
ní a zároveň radosť z jeho slávneho
zmŕtvychvstania

Prvotní kresťania, najmä zo židov-
ských komunít, cítili veľkú potrebu
rozlíšiť slávenie Veľkej noci od ži-
dovských sviatkov vyslobodenia
z Egypta. Keďže sa prelínali, cirkevní
Otcovia na Nicejskom sneme roku
325 nariadili sláviť Veľkú noc vždy
v prvú nedeľu po dni jarnej rovnoden-

nosti, kedy si židia pripomínali svoje
vyslobodenie z Egypta. Kresťania
v snahe pripodobniť sa Kristovmu
utrpeniu dodržiavali prísny pôst.
Počet pôstnych dní však kolísal.
Najprv to bolo len 40 hodín, neskôr
3 dni od Zeleného štvrtku. V polovici
3. storočia bol predpísaný
prísny pôst v piatok a sobotu
a pre 4 predchádzajúce dni
pôst o chlebe, soli a vode.
Až v polovici 4. storočia bol rozšírený
na 40 dní ako spomienka Kristovej
prípravy na zavŕšenie diela spásy. 

Cirkev v prvých storočiach,
poznačených veľkým počtom kon-
vertitov, krstom prijímala do spolo-
čenstva veriacich nových kate-
chumenov práve na vigíliu Zmŕtvych-
vstania. Neskôr, v 7. – 8. storočí, keď

sa kresťanstvo rozšírilo a zaujalo
pevné miesto v spoločnosti, zúžil sa
aj počet konvertitov. Krstili sa zväčša
už len deti a tak krstenie vymizlo
z veľkonočnej liturgie.

V 4. storočí v Jeruzaleme kres-
ťania slávili veľkonočné sviatky od

Zeleného štvrtka, kedy si
pripomínali Poslednú veče-
ru, takmer bez prestania.
Hodinu za hodinou pre-

chádzali miestami Kristovho umu-
čenia. Na jednotlivých zastávkach
čítali úryvky zo Svätého písma,
spievali žalmy, modlili sa. V 5. storočí
túto tradíciu prevzala aj cirkev v Ríme,
kde sa vybudovala monumentálna
replika Svätého mesta. S nárastom
počtu kresťanov však nebolo možné
putovať z jedného miesta na druhé.

Preto sa snažili sprítomniť liturgiu
iným spôsobom. Stalo sa tak už 
v 9. storočí, kedy do liturgie pribrali
nové prvky, akým je umývanie nôh,
spievanie pašií a vytváranie Božieho
hrobu. Z týchto najväčším vývojom
prešli práve pašiové hry. Spočiatku
ich spievali 3 diakoni, každý v inej
tónine. Neskôr tu priberali aj ostat-
né postavy a pašie neustále oživo-
vali. Dnešnú podobu nadobudli 
v 14. – 15. storočí.

Takto aj dnešná veľkonočná litur-
gia odráža odvekú túžbu človeka byť
prítomným pri najväčšom a najdô-
ležitejšom sviatku nášho vykúpenia
z otroctva hriechu a prísľubu spásy. 

Spracovala: 
Anabela Obyšovská
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Bez ľudskosti nemožno znášať ani šťastie, ani nešťastie, preto svoju múdrosť zakladajte na ľudskosti.•

História

Vývoj slávenia najväčšieho sviatku roka – Veľkej noci

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na poslanca MZ a čo Vás viedlo k rozhodnutiu
kandidovať?      V čom vidíte hlavné problémy v Krásnej a ako ich treba riešiť?      Čo je
Vašou prioritou?       Čím môžete prispieť na skvalitnennie života v našej obci?
Tieto otázky sme položili našim poslancom po ich zvolení za poslancov MZ v decembrových komunálnych
voľbách. A tu sú ich odpovede:

DÔVERU NAŠICH VOLIČOV NESKLAMEME

Agresia – vojenské napadnu-
tie štátu iným štátom s cieľom
zmocniť sa cudzieho územia
a podrobiť si cudzí národ
Anexia – násilné pripojenie
celého štátu, alebo jeho časti
k vlastnému územiu bez sú-
hlasu obyvateľstva anektova-
nej oblasti
Atašé – nižšia diplomatická
hodnosť pre odborných pra-
covníkov (napr. vojenský, tla-
čový, kultúrny atašé)
BBC – (British Broadcasting
Corporation) britská rozhla-
sová spoločnosť
CIA – (Central Intelligence
Agency) špionážna organizá-
cia v USA
FBI – (Federal Bureau of
Investigation) celoštátna tajná
polícia v USA

S l o v n í č e k



Pre každého je rekapitulácia
predcházajúcej činnosti akýmsi
zastavením sa za doterajšou prá-
cou. Aj Dedinská folklórna sku-
pina Krasňanka rekapituluje svo-
ju prácu v roku 2006 a hodnotí
veci pozitívne, ale aj negatívne.

To dobre, čo môžeme spome-
núť, je hľadanie starých za-
budnutých piesní od ľudí, ktorí ich
ešte pamätajú, napr: Štefan
Medve /Pišta bači/, Katarína Tő-
rőková/ teta Katka/. Piesne, kto-
ré nám títo ľudia naspievali, sme
použili pri nahrávaní nášho pás-
ma pod názvom „Večar na valale“
a tiež na súťaži Na Košickej turni,
ktorá sa každoročne usporadúva
v Šaci. Pásmo je obzretím sa nie-

koľko rokov dozadu, kde si mladí,
ale aj starí  krátili chvíle voľna pri
dobrej muzike spevom a tancom.
Pri nácviku tohto pásma veľkú zá-
sluhu majú E. Sabolčíková, V.
Hegedűš a, S. Ondejka, zaniete-

ní folklóristi. Po hudobnej stránke
má veľkú zásluhu Vierka Na-
gyová. S týmto pásmom sme
vystúpili dňa 2. 9. 2006 na Gala-
programe Feman v Krásnej 
a 29. 12. 2006 v Košickej Belej,
kde sa uskutočnil druhý ročník
Zimného večera. Spolu s pozva-
nými hosťami sme vytvorili sláv-
nostnú vianočnú atmosféru a vin-

šami z jednotlivých regiónov vý-
chodného Slovenska sme sa
pripravili na príchod Nového
roka.

Menej aktivity vyvíjame na hľa-
danie nových členov súboru. Do

budúcna si dávame predsavzatie
omladenie nášho súboru  z radov
mladých chlapcov a dievčat.
Minulého roku k nám prišli dvaja
chlapci Stano Špacai a Robo
Nagy. Celkový počet členov náš-
ho súboru je 29, z toho 17 žien
a 12 mužov.

Našim veľkým snom bolo na-
hrať CD spolu s cimbalovou mu-

zikou. Ten sa nakoniec stal sku-
točnosťou a to 22.januára 2007,
keď sme začali nahrávať piesne
v reštaurácii Rubín v Krásnej.
Hudobný doprovod cimbalová
muzika Železiar, notový zápis
piesní urobil Milan Rendoš, hu-
dobný redaktor Slovenského roz-
hlasu. O zvuk sa postaral zvukový
majster Štefan Topercer. Občer-
stvenie počas nahrávania zabez-
pečil Ondrej Jedinák, majiteľ reš-
taurácie. Nahrávanie prebiehalo
počas troch dní. Fotografie na
obal pripravil Róbert Klik a Ras-
tislav Cichý.  Naše druhé CD by
malo byť hotové a slávnostne
uvedené do života dňa 14. apríla
2007 pri otvorení nového kul-
túrneho domu v Krásnej.

Určite nie sme jediní, ktorí sa
na nové CD tešíme.

Mgr. Irena Feketeová 

S P L N I L  S A  N Á M  S E N

K r a s ň a n k a  b i l a n c u j e  r o k  2 0 0 6

• Záslužná práca pamätníkov • Omladenie súboru prvoradé • Nové CD je na svete

Naša mestská časť Krásna je
v podstate totožná s obcou. Ty-
pickým pre ňu je bývanie obča-
nov  vo  vlastných rodinných do-
moch, na vlastných pozemkoch
s vlastnými záhradami. V prie-
behu dlhého času si susedia
navykli rešpektovať potreby
iných a riadili sa zásadou čo
nechceš, aby ti robili iní, nerob
ani ty im. Postupne dochádza
k zmenám vlastníkov, zvyšuje
sa počet prisťaho-
valcov, menia sa su-
sedské vzťahy. To,
čo bolo niekedy tolerované 
v správaní susedov, dnes je po-
sudzované kritickejšie a často
vyvoláva nevôľu, zlé pocity a iné
reakcie.

Dobré vzťahy dlhoročných
susedov sa zmenou vlastníkov
ochladzujú a vytrácajú. Nepísa-
né pravidlá o tolerantnom sprá-
vaní sa susedov často nemajú
miesto a ľudia sa stroho doža-
dujú ochrany svojich vlastníc-
kych práv prostredníctvom zá-
konných právnych úprav.
Občiansky zákonník určuje pra-
vidlá správania sa susedského
a občianskeho spolužitia a upra-
vuje aj spôsoby ako sa domá-
hať nápravy porušených práv 

a sankcie za ich porušenie.
Úprava susedských vzťahov
podľa Stavebného zákona  urču-
je odstupy stavieb, terénne
úpravy, údržbu, úpravy a odstra-
ňovanie stavieb, vstup na po-
zemky, ploty a ukladá povinnosti
v konkrétnych prípadoch.
Občianska právna úprava uvá-
dza demonštratívny výpočet  po-
vinností  susedov ako je hluk,
prach, popolček, dym, plyn,

pevné a tekuté
odpady svetlo a tie-
nenie, vibrácie, zvie-

ratá, konáre a korene stromov
ak sú nad mieru primeranú
pomerom a môžu vážne ohroziť
výkon vlastníckeho práva, je
možné sa proti nim brániť.

Konkrétnymi prípadmi a okol-
nosťami, za ktorých vznikajú
obmedzenia výkonu vlastníckych
práv, sa v našom spravodaji bu-
deme zaoberať v ďalších prís-
pevkoch a budeme reagovať aj
na otázky občanov v záujme
právnej výchovy a pomoci. Vyna-
snažíme sa prístupným spôso-
bom vysvetliť možné riešenia
jednotlivých situácií ako predchá-
dzať susedským konfliktom.

JUDr. Viktor Žuffa - Kunčo

Kto miluje ľudí, je aj ľuďmi milovaný, a kto si ctí ľudí, je aj ľuďmi ctený.•

Slovo má právnik

PRÁVA A POVINNOSTI OBČANOV

Nie je to však vždy pravda, pre-
tože túlavý pes je veľkým nebez-
pečím.

Je mnoho ľudí, ktorí majú radi
zvieratá. No kúpiť dieťaťu živé zvie-
ratko neznamená, že ste splnili
jeho želanie a to je už z vašej stra-
ny všetko! V našej MČ sú každo-
ročne zaznamenané sťažnosti
občanov, ktorí boli svedkami ne-
príjemných incidentov pohrýznutia
a napadnutia voľne sa pohybujú-
cimi psami. Na základe týchto

sťažností sa potom vykonáva od-
chyt. Majiteľ – chovateľ zvierat
podľa paragrafu 6 Všeobecne
záväzného nariadenia MČ Košice-
Krásna /č. 3/2003/ pozabudol,
či opomenul to najzákladnejšie,
že chovateľ je povinný zabezbečiť
zvieraťu výživu, opateru a umiest-
nenie zodpovedajúce jeho fyzio-
logickým potrebám a správaniu
a poskytnúť mu potrebnú voľnosť
pohybu.

Zabudli sme aké sú povinnosti
chovateľa psa? Teda: zaevidovať
každého psa, ktorý je držaný ne-
pretržite viac ako 90 dní na území
SR /pes starší ako 6 mesiacov/;

prihlásiť psa do evidencie v lehote
do 30 dní od uplynutia posledného
dňa lehoty uvedenej v odseku a/
v mieste ,kde sa pes v danom roku
prevažne  nachádza; každú zmenu
skutočnosti a údajov, ktoré sa
zapisujú do evidencie, je chovateľ
psa povinný do 30 dní od zmeny
skutočnosti alebo údaja písomne
oznámiť MÚ, kde je alebo má byť
pes evidovaný; dať psa každoroč-
ne zaočkovať proti besnote; mimo
svojho domu, bytu a oploteného

pozemku mať psa na vôdzke, dať
psovi povinný ochranný náhubok
a na viditeľné miesto evidenčnú
známku; z dôvodu možného ohro-
zenia okoloidúcich označiť objekt,
kde sa chová pes nápisom: Pozor
pes!

V snahe predísť vážnym zdra-
votným problémom, či finančným
sankciám, žiadame všetkých maji-
teľov psov o dôsledné dodržia-
vanie tohto VZN MČ. Dbajme
o to, aby naša MČ bola skutočne
bezpečná pre občana a aby naň
v uliciach nečíhalo nebezpečie
svorky túlavých psov.

(M.K.)

PES – NAJLEPŠÍ PRIATEĽ ČLOVEKA

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna:
• vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu  kosenie verejných

priestranstiev. Uchádzači sa môžu prihlásiť na miestnom úrade  v termíne
do 15. apríla 2007. 

• v súvislosti s výstavbou miestnych komunikácii ponúka na predaj
domácim občanom v Krásnej sypanú zeminu vhodnú na záhradné
a terénne úpravy. Cena za dopravu a 6 m2 je  2 500,– Sk. 

Informácie: referát výstavby – František Nagy, tel. číslo: 685 21 82

Ilustračné foto k článku: František Matik 
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V našej
mestskej čas-
ti Košice –
Krásna už
osem rokov
pôsobí Dedin-
ská folklórna
skupina Kras-
ňanka, ktorá

sa do povedomia ľudí dostala
viacerými vystúpeniami na do-
mácej pôde, ale aj na rôznych
súťažiach v iných častiach mesta
i blízkeho okolia. Keďže mnohí
z nás nevedia ako vznikla a aké
boli jej začiatky, oslovili sme jej
vedúcu Irenku Feketeovú, aby
nám priblížila tieto momenty, čo aj
ochotne urobila.
• Čo bolo podnetom k zalo-

ženiu Krasňanky?
V rokoch 1996-1998 sme s M.

Vargovou viedli detský súbor Sed-
mokráska. Práca bola pomerne
ťažká. Po jej odchode na mater-
skú dovolenku som sa rozhodla
pokračovať s dospelými, kde bol
lepší predpoklad spolupráce.
• Aké boli začiatky tvojej prá-

ce?
Koncom roka 1998 prišli fol-

klóristi z folklórneho súboru Hor-

nád s výskumom starých zvykov
a tancov. Teda tu boli začiatky
našej Krasňanky. Priestory na
stretávanie neboli žiadne, tak sa
uskutočňovali takmer päť rokov
u mňa v rodinnom dome. Oby-
čajne to bolo raz týždenne v so-
botu alebo nedeľu. Zo začiatku
sme sa stretávali len ženy. Boli to:
M. Bojkúnová, R. Bérešová, 
K. Hajdučková – Tőrőková, I. Ha-
keová, A. Hégerová, M. Petrušová,
R. Sopková, Ľ. Švajlenková, M. Ta-
káčová, M. Tóthová, A. Vargová.  

Na týchto stretnutiach sme oži-
vovali spomienky na zvyky, oby-
čaje, tradície a piesne. Tak vlastne
vznikla myšlienka zhotoviť
zoznam piesní z obce Krásna, vo-
ľakedy známej ako Siplak. Neskôr
sa zrodil nápad natočiť svadbu so
všetkými zvykmi a piesňami.
Okrem žien a mužov z Krásnej
účinkoval FS Hornád s cimbalo-
vou muzikou. 

Kameramanom bol R. Klik
a režisérom G. Glovacki. V roku
2001 sme natočili ,, Priadky"
v spolupráci s FS Hornád.

• Zúčastňujete sa aj na súťa-
žiach?  Získali ste už aj nejaké
ocenenia?
Spomínané pásma boli štartom

do ďalšej našej činnosti. Zaregis-
trovali sme sa vo Východoslo-
venskom folklórnom združení
a stali sme sa jeho členmi, od
toho času sa zúčastňujeme súťa-
že o Dargovskú ružu vo Svinici.
Prvýkrát to bolo v roku 2000 aj
v ďalšom roku. Od roku 2002 sme
sa zúčastňovali súťaže na Košic-
kej turni v Šaci, kde sme hneď

prekvapili prvým miestom a v ďal-
šom roku sme ho obhájili. Je to
podobná súťaž ako Dargovská
ruža, ale pre mestské časti Košíc.
V ďalších rokoch sme obsadili 2.
a 3.miesto. V roku 2005 sa
predstavili na súťaži samostatne
aj muži a v roku 2006 prekvapili
pekným druhým miestom.
• Okrem spevu sa zameriava

Krasňanka aj na iné činnosti?
Áno, zúčastnili sme sa súťaže

ľudových tradícií a zvykosloví
v Družstevnej pri Hornáde s pás-
mom  „Krstiny" a postúpili sme do

krajského kola v Michalovciach.
O rok neskôr sme vystúpili s pás-
mom „Karčma u Kaduka" a postú-
pili sme do krajského kola
v Trebišove.
• Čím sa ešte môžeš pochváliť?

V roku 2004 sa nám podarilo
nahrať prvé CD s názvom „A cez
Siplak dražka visipana...“. Je na
ňom nahratých štrnásť piesní
z našej obce. Uvedenie do života
bolo na folklórnom bále v Košickej
Polianke dňa 22. 1. 2005. S pás-
mom „Večar na valale“ sme vy-

stúpili na Galaprograme FEMAN
2006, ktorý sa uskutočnil v našej
obci v septembri 2006.
• Aké plány má Krasňanka do

budúcna?
Našim snom je natočiť druhé

CD a urobiť nový zborník piesní,
ktoré sme doteraz nazbierali. Je
ich naozaj dosť. Chceli by sme
v spolupráci s vedúcimi FS Hor-
nád urobiť školu tanca v Krásnej
a tak prilákať mladých pre ožive-
nie a omladenie nášho súboru.

Za rozhovor ďakuje: 
Mária Tomášová
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Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.     Lepšie žiť bez šťastia, ako žiť bez lásky.• •

Z vystúpenia na okresnom kole „Dargovská ruža“ vo Svinici, 2002

„Svadba“ je názov pásma, ktoré Krasňanka nahrala na kazetu za účasti
členov súboru „Sedmikráska“ a folklórneho súboru „Hornád“

A. Hégerová, M. Petrušová, T. Kotiková, M. Hegedüšová a I. Feketeová
počas vystúpenia na Hlavnej ulici v Košiciach v pásme „Pri jedličke“

S pásmom „Krstiny“ sa súbor prezentoval v Družstevnej pri Hornáde,
kde postúpil do krajského kola v Michalovciach

H o v o r í m e ss  vveeddúúccoouu  DDeeddiinnsskkeejj  ffoollkkllóórrnneejj  sskkuuppiinnyy  KKrraassňňaannkkaa  MMggrr..  IIrreennoouu  FFeekkeetteeoovvoouu

O ž i v u j ú  z v y k y ,  o b y č a j e ,  t r a d í c i e …



Rozličné typy rezu viniča

Krátky rez spočíva v skraco-
vaní rodivého dreva na1–5 pú-
čikové čapíky, ktoré pri dĺžke 
do 2 púčikov nazývame krátke, 
3 púčikov stredné a pri 4–5
púčikov dlhé. Krátke čapíky sa
používajú ako záloha pre vypes-
tovanie rodivého dreva na budú-
ce vegetačné obdobie. Najkrat-
ší rez viniča je tzv. hladký rez, pri
ktorom sa vinič reže až na ko-
nárový krúžok alebo jednoočko-
vý čapík.

Zmiešaný stredný rez je cha-
rakteristický ponechaním rodi-
vého dreva vo forme 6–8 púči-
kových poloťažňov a zálohového
čapíka. Vyhovuje väčšine u nás
pestovaných odrôd i tvarov ve-
denia viniča, ako sú kordóny
a palmety.

Dlhý rez sa vyznačuje rodivým
drevom s ťažňami s dĺžkou 9
a viac púčikov vyväzovaných
vodorovne, do oblúka, alebo
i zvisle, podľa spôsobu vedenia
viniča. Čím je bujnejšie rastúca
odroda, tým má mať dlhší ťažeň.
Ponechávame ich na takých
miestach viničového kra, kde
ich budeme môcť v budúcom
roku z kra odstrániť. Dlhý rez sa
preto používa najmä pri pries-
torových tvaroch.

Zimný rez  možno vykonávať
už od januára, pokiaľ sa nevy-
skytujú zimné mrazy. Počas
mrazov je rodivé drevo krehké,
ľahko sa láme a práca sa nedá
robiť dôkladne. V rámci ktorého
sa odstráni pri viniči iba staré
nepotrebné  drevo a vlastný rez
sa urobí až na jar.

Jarný rez umožňuje najlepšie
zohľadniť vplyv klimatických
podmienok na vinič a tým pres-
nejšie stanoviť optimálne množ-
stvo potrebných zdravých púči-
kov pre každý ker viniča.
Včasnejším rezom zabránime
zbytočnému slzeniu viniča. Ne-
skorším rezom môžeme one-
skoriť pučanie viniča a tým
zabrániť, aby neskorý mráz po-
škodil letorasty. Vo vinohradoch
rozdielneho veku začíname
s rezom mladých vinohradov
a končíme starou výsadbou. Pri
možnosti výskytu jarného mrazu
začíname rezom neskoro pu-
čiacich odrôd a končíme skoro
pučiacimi odrodami.

Zimný rez vplýva čiastočne na
zvýšenie úrody, jarný na čias-
točne zvýšenie cukornatosti
hrozna.

Vedenie viniča
Podstatou vedenia viniča je

formovanie starého dreva a jeho
prispôsobovanie opornej kon-
štrukcii s cieľom zabezpečenia
optimálnych úrod hrozna.

Pripravil: Jozef Martinásek

Podľa najnovších pokynov Re-
gionálnej veterinárnej a potra-
vinovej správy je chovateľ (vlast-
ník, držiteľ), ktorý vykonáva
domácu zabíjačku, povinný túto
skutočnosť nahlásiť na Regio-
nálnu veterinárnu a potravinovú
správu v Košiciach najmenej
jeden pracovný deň vopred
v čase od 7.00 do 15.00 hod.
na tieto telefónne čísla: 

7961 811, 6337 184, alebo mobil:
0903 601335, 0903 640089

Pri nahlásení chovateľ uvedie
adresu chovateľa, plánovaný
dátum a čas zabíjačky a tele-
fónne číslo chovateľa. Odber
vzoriek zabezpečí ŠVaPÚ, vrá-
tane vyplnenia dokladov.

Podobne treba postupovať pri
nahlásení porážky hovädzieho
dobytka.

František Nagy,
ref. výstavby a ŽP

Závoj dejín, zrána aj hmla tvoju krásu halí
bájna sláva minulosti, kresťanstva tu leží
bdie v ruinách v jednom z prvých Monastirov známych
dôstojný erb pečať vtlačil aj predchodcom našim.

O úrodnú prsť sa Hornád aj Torysa stará
zo severu na juh cesta obchodná je známa
na tej ceste minulosti, kde kto sa zastavil
kláštor aj dedinu cennosťou zásobil.

Konkurencia Barce, Jasova či Myšle
či nájazdy cudzincov, neprajníkov, zášte,
prameň sily viery náporom odolal
pod patronátom Benedikta Síplak sa nepoddal.

Krásna a Košice veky so sebou súperili,
pokiaľ blízkosť záujmov ich v celok nespojili,
budúcnosť Krásnej je aspoň tak veľká
aká bola jej minulosť v dejinách Uhorska.

Za vrelé prijatie medzi občanov Košice – Krásna ďakujú Schmerovci.
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N e k o p  j a m u  i n ý m ,  a l e  r o z u m n e  v y u ž í v a j  t ú ,  k t o r ú  v y k o p a l i  t e b e .•

„Dvanásť statočných.“ Aj tak môžeme vyjadriť snahu a usilovnosť našich
mám či babičiek, ktorú vynakladali deň, čo deň pri zabezpečovaní
dostatku čerstvej zeleniny pre obyvateľov Košíc a okolia na vtedajšom
roľníckom družstve v Krásnej nad Hornádom. Foto: J. Bičkoš, 1974

Chystáte zabíjačku?

Srdečná vďaka za kvetinové dary,
ktoré skrášľujú interiér MÚ v Krás-
nej patrí J. Sedlákovej, T. Figurovej 
a F. Puzderovi. Jeden z kvetov
vidíme aj na tomto zábere.

Potrebujete vytiahnuť žumpu? VVS a.s. v rámci projektu „Čisté obce“
ponúka likvidáciu odpadu v objeme 11 m3 v ČOV Kokšov-Bakša len
za 551,– Sk. Tel.: 720 78 51-3, 622 31 29

K o š i c e –  K r á s n a

Radíme našim záhradkárom

FOLKLÓRISTI V NOVOM
Dom ľudového tanca, sídlia-

ci na sídlisku KVP na Staroza-
gorskej ul. č. 10, začal svoju
činnosť 1.januára 2005. Hlav-
né sídlo v ňom má Súkromná
základná umelecká škola, za-
meraná na ľudový tanec, hud-
bu a spev, folklórne súbory
ŽELEZIAR, HORNÁD, HANIČ-
KA, OMLADINA, Súbor Írskych
tancov, Košický detský spevác-
ky zbor, ďalej stavovské orga-
nizácie a občianske združenia.

V Dome ľudového tanca je
plnohodnotne vybavených 5 ta-
nečných sál, 2 učebne teórie
hudby, učebne výtvarnej výcho-
vy a umeleckých remesiel
a klubové priestory.

Plná prevádzka začína po-
poludňajším vyučovaním po
14.00 hod. V dopoludňajšom
čase nie je naplno využitá kapa-
cita objektu. Dom ponúka
priestor na prenájom pre tých,
ktorí vykonávajú svoje aktivity
v dopoludňajších hodinách.
Záujemci sa môžu informovať
na adrese Starozagorská 10,
e-mailom: kultobin@zeleziar.sk,
alebo na t.č. 7894717.



Spestrite si sviatočné dni dekoráciou z jarných kvetov
• Do vhodnej nádoby vložíme navlhčenú aranžovaciu hmotu oasis. Ak sa

rozhodneme pre výzdobu prúteného košíka, musíme ho vyložiť igelitovou
fóliou.

• Do aranžovacej hmoty postupne napichávame konáriky vždyzelených
rastlín. V našom prípade sme použili konáriky modrozeleného eukalyptu
a panašované Pittosporum.

• Potom pridávame kvety na rôzne dlhých stopkách, napríklad narcisy,
tulipány a kosatce. Prizdobíme konárikmi krútenej vŕby, kraslicami, prípadne
stuhou.
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Človek je krásny tým, čo robí. Veľký človek prejavuje svoju veľkosť tým, ako sa chová k nepatrným ľuďom.•

www - INTERNET NÁŠ KAŽDODENNÝ – www 
V tejto rubrike vám prinášame zaujímavé internet stránky pre Poučenie aj

Zábavu.

Web adresa/Popis Oblasť Vek Jazyk
http://artpad.art.com/artpad/painter/ Zábava 7 - 14 rokov AJ
Ak si chcete skúsiť skutočné maľovanie, 
nech sa páči...
http://www.newhits.net/ Zábava od 14 rokov AJ
Nech sa páči MP3 nahrávky 
http://infovek.sk/predmety/ Poučenie od 7 rokov SK
Máte hlad po vedomostiach? Máme pre Vás 
miesto vo virtuálnej triede.
http://www.ferryhalim.com/orisinal/ Zábava od 6 rokov AJ
Pre najmenších – hry a zábava 
(lepšia ako TV !!! – tu musíte aj rozmýšľať)
http://www.woman.sk/ Poučenie od 20 rokov SK

Zábava
Nekupujte časopisy pre mamy a ženy...

Ľ U D O V Á  P R A N O S T I K A

vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície 
Interný finančný poradca

Náplň práce:
• poradenstvo v oblasti predaja bankových produktov

– hypotekárne a spotrebné úvery
– podielové fondy, účelové sporenie
– stavebné sporenie a stavebné úvery                                   

Ponúkame:
• atraktívny spôsob odmeňovania 
• odborné produktové školenia        
• podporu silnej a stabilnej ČSOB Finančnej skupiny
Požadujeme:
• cieľavedomosť, ambicióznosť, samostatnosť
• komunikačné a prezentačné zručnosti
• skúsenosti s predajom finančných produktov výhodou

Termín nástupu: dohodou.

Písomné prihlášky obsahujúce žiadosť a štruktúrovaný životopis
zašlite do 14 dní od uverejnenia tohto inzerátu na adresu:
ČSOB distribution, a.s.
Regionálne riaditeľstvo Košice
Nám. Osloboditeľov 5, 040 11 Košice
alebo mailom na adresu: ingrid.kasperova@csob.sk
Bližšie informácie na tel. č.: 0902 908 626, 055 611 18 40

Chcete predať alebo kúpiť nehnuteľnosť???
TOM REAL – partner v riešení bývania…

Profil spoločnosti
Hlavným predmetom činnosti realitnej kancelárie TOM REAL je
sprostredkovanie v oblasti predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností,
nevynímajúc poskytovanie komplexného balíka služieb súvisiacich
s realitnou činnosťou. 
Ponuka služieb:
• sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností 
• spravovanie bytov a nebytových priestorov 
• kompletné spracovanie Vašej ponuky a bezplatné zaradenie do ponuky

realitnej kancelárie 
• komplexné právne poradenstvo 
• služby spojené s prevodom nehnuteľností 
• zabezpečenie znaleckých posudkov, aktuálnych listov vlastníctva a kópií

katastrálnych máp 
• vypracovanie nájomných, kúpnych, prípadne iných zmlúv 
• poradenstvo v oblasti hypotekárnych úverov v spolupráci s významnými

bankovými inštitúciami 

Kontakty: www.tomreal.sk

JUDr. František LUKAČKO Mgr. Tomáš LUKAČKO
Konateľ Realitný maklér

Mobil: 0905853441 Mobil: 0904563783
E-mail: lukacko@tomreal.sk E-mail: lukacko@tomreal.sk

CENTRUM AUTOBOXOV A STREŠNÝCH NOSIČOV

• držiaky lyží • nosiče výbavy na vodné športy
• strešné boxy • prepravné koše a špeciálne nosiče
• nosiče bicyklov • základné nosiče

POTREBUJETE PREZUŤ VAŠE AUTO?
prezúvame osobné aj nákladné automobily

Ukrajinská 58, Košice (Sídlisko n/Jazerom)
tel.: 674 79 79, 0905 747 979, www.stresnenosice.eu

JARNÝ ARANŽMÁN 
KROK ZA KROKOM



V poradí už tretí ročník fut-
balového turnaja o pohár staros-
tu Krásnej sa 17. marca 2007,
za účasti ôsmich mužstiev,
uskutočnil v priestoroch Hote-
lovej akadémie v Košiciach. Na
turnaji sa zúčastnili mužstvá:
KATALÁNCI, GOLIANOVA, AS
ROMA, PEVA, VETERÁNI, FC
COCA COLA, ROTTERDAM
GP, OPÁTSKA. Sympatický bo-
jovný výkon predviedli VETERÁ-
NI s najvyšším vekovým prieme-
rom, ktorý postúpili až do
semifinálových bojov, čo bolo
v konkurencii mladších (aj

o niekoľko desiatok rokov)
príjemným prekvapením. V po-
radí tretie skončilo mužstvo AS
ROMA. Na úspešné účinko-
vanie v celoslovenskej súťaži
COCA COLA CUP úspešne
nadviazalo mužstvo juniorov FC
COCA COLA, ktorý postúpili až
do finále a skončilo na druhom
mieste. Víťazom turnaja sa stalo
mužstvo PEVA, v ktorom hral aj
najlepší strelec turnaja Ľubomír
Beregszázi s počtom gólov 13.
Najlepším brankárom sa podľa
rozhodcov stal Vladimír Kra-
marčík.
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Počas zimnej prestávky došlo
v našom futbalovom klube
k podstatným zmenám v hráč-
skom kolektíve a k ešte väčším
zmenám na funkcionárskych
miestach. K 31. 12. 2006  abdi-
koval na funkciu prezidenta
klubu jeho dlhoročný prezident
František Jurčo. Ďakujeme mu
za jeho oddanosť a obetavosť,
s akou pristupoval k práci vo FK
a jeho finančnú podporu. Praje-
me mu pevné zdravie, rodinnú
pohodu a radosť, ako členovi
nového výboru, z postupu náš-
ho mužstva do IV. ligy.

Keďže FK je klubom našej
mestskej časti, starosta JUDr.
Marek Kažimír iniciatívne zvolal
prípravný výbor FK. Novým pre-
zidentom FK sa stal Ing. Ján
Trnovský, ktorý v minulosti už
tento dôležitý post s úspechom
zastával, keď pod jeho vedením
náš FK postúpil do III.ligy -
najvyššej regionálnej súťaže
v sezóne 1999/2000.

Vďaka pochopeniu a ochote
majiteľa firmy PEVA Petra Vargu
sa nám podarilo úspešne vyrie-
šiť aj otázku hlavného sponzora
a ustanovili sme nový výbor FK
v tomto zložení:

Ing. Trnovský Ján, predseda,
Beregsási Imrich, športový ria-
diteľ, Tóth František, materiálno-

technické zabezpečenie chodu
klubu, Klik František, člen výbo-
ru zodpovedný za styk s mest-
skou časťou, Varga Peter,
vedúci zástupca hl. sponzora,
Estočin Peter, zástupca hl.
sponzora, Medve Miroslav, zá-
stupca hl. sponzora, Jurčo Fran-
tišek, člen výboru, Grác Jozef,
vedúci usporiadateľskej služby,
Ing. Orosz Eliáš, člen výboru
zodpovedný za styk s médiami
a zapisovateľ, Wantruba Vladi-
mír, člen výboru hlásateľská
služba.

Toto zloženie výboru má ga-
rantovať bezproblémový chod
klubu s dôrazom na hlavný cieľ
tejto jari – postup nášho muž-
stva do IV. ligy. Je to úloha ťažká,
ale nie nesplniteľná. To vyža-
duje, aby členovia FK, realizač-
ný tím mužstva a hráči ťahali za
jeden povraz.

V príprave na jarnú časť V. ligy
sme v rámci zimného pohára  v
skupine 2  skončili na 3. mieste.

Pozývame všetkých priazniv-
cov futbalu na zápasy našich
družstiev. Príďte a povzbuďte
našich chlapcov v boji o postup
do IV. ligy, ktorá by našej obci
svedčala a vzhľadom na futba-
lovú históriu aj patrila.
V. Wantruba a Ing. E. Orosz

členovia výboru FK

Po minuloročnej sezóne
2005/2006, keď naše mužstvo
nesplnilo očakávania, nastúpil
do funkcie trénera A mužstva
staronový tréner Alexander
Péter. V spolupráci s výborom
FK na čele s prezidentom Fran-
tiškom Jurčom vhodne doplnil
káder mužstva, ktoré v tejto

sezóne určite zabojuje o postup
do IV.ligy.

„FK Hornád Košice-Krásna
na vzostupnej vlne“, takýmto
mottom výstižne vyjadril vzostup
futbalu v našej obci novinár
a publicista Eugen Magda po
majstrovskom zápase s Krásno-
horským Podhradím.

JESENNÁ ČASŤ FUTBALOVEJ SEZÓNY 2006/2007

PEVA, víťazom tretieho ročníka
futbalového turnaja o pohár starostu

Poďakovan ie  r i ad i t e ľa  tu rna ja

P R Í P R A V A  N A  J A R N Ú  Č A S Ť  S Ú Ť A Ž E

Záber zo zimného futbalového turnaja počas zápasu Krásna – Medzev
na ihrisku v Čani.

Tabuľka V. ligy JZ po jesennej časti
1. Margecany 14 8 4 2 31:12 28
2. Nálepkovo 14 8 3 3 39:20 27
3. KRÁSNA 14 8 3 3 28:15 27
4. Kr. Podhradie 14 6 4 4 27:18 22
5. Sp. Vlachy 14 7 1 6 27:24 22
6. V. Folkmar 14 6 3 5 24:14 21
7. Koš. N. Ves 14 5 6 3 24:18 21
8. Helcmanovce 14 5 5 4 18:19 20
9. Harichovce 14 5 3 6 21:22 18

10. Prakovce 14 5 2 7 16:25 17
11. Jaklovce 14 4 3 7 17:31 15
12. Chrasť 14 3 4 7 18:24 13
13. Plešivec 14 3 4 7 11:33 13
14. Ťahanovce 14 1 3 10 9:35 6

Ako riaditeľ turnaja chcem
v mojom mene i v mene členov
kultúrnej komisie poďakovať za
pomoc a spoluprácu pri orga-
nizácii a zabezpečení turnaja
predsedovi kultúrnej komisie
Františkovi Klikovi a Jarke Vy-
brancovej, ktorá mala na starosti

zdravotnícke zabezpečenie tur-
naja. Pevne verím, že sa stret-
neme aj na IV. ročníku v roku
2008 a najväčšou motiváciou
pre nás bude si zahrať futbal
a prevziať si pekné ceny, tak ako
i tento rok.

Rastislav Balog


