
ednou z hlavných tém, kto-
rá v súčasných dňoch
oprávnene rezonuje  v Krás-

nej je kolaudácia tlakovej kana-
lizácie, jedna z najväčších stavieb
posledných rokov. V minulom
čísle som vyslovil nádej, že kolau-
dácia by mohla byť naším spo-
ločným vianočným darčekom,
no termín z rôznych dôvodov do-
držaný nebol. Hlavným dôvodom
je čiastočný nesúlad výkreso-
vých častí a vetiev s pôvodným
projektom z roku 1996 a ešte
vtedy plánovanej gravitačnej
kanalizácie s projektom novým,
ktorý rieši odkanalizovanie Krás-
nej už tlakovým systémom. Na
pracovnom rokovaní s Krajským
úradom životného prostredia,
ktoré sa uskutočnilo v posled-
ných februárových dňoch inves-

tor Východoslovenská vodá-
renská spoločnosť, a.s. Košice
sa zaviazal k dopracovaniu všet-
kých projektových zmien a k ich
predloženiu v čo najkratšom
možnom termíne. Ubezpečujem
vás, že kolaudácia kanalizácie je
pre všetkých zainteresovaných
prioritou číslo jeden. Príprava

nových území v Krásnej sa
v posledných troch rokoch
rozbehla míľovými krokmi. Loka-
lita pod cintorínom takzvaná Fe-
keteova pažiť, lokalita na hore,
pozemky v lokalite pri jazere sú
územia, ktoré žijú a budú žiť ču-
lým stavebným ruchom a sú
predzvesťou podstatne rýchlej-

šieho prílevu nových Krasňan-
čanov. V súvislosti s prípravou
územia a najmä s výkupom po-
zemkov zaznievajú v radoch oby-
vateľov rôzne otázky typu: Je
cena primeraná, bude mi vypla-
tená, nepodvedie ma domnelý
investor? V Krásnej sa v ostat-
nom čase roztrhlo vrece s inves-

tormi, ktorí oslovujú vlastníkov po-
zemkov s rôznymi ponukami na
odpredaj nehnuteľností. Preto
v tejto súvislosti chcem zdôrazniť
niektoré podstatné skutočnosti.
Samospráva a miestny úrad je tu
preto, aby zabezpečil rovnomer-
ný  územný  rozvoj  Krásnej, aby

„Existujú dva druhy šťastia v ži-
vote nás smrteľných ľudí“ – ho-
vorí spisovateľ R. H. Benson –
„Šťastie, ktoré je telesné a ne-
dokonalé. Závisí od okolnosti,
od zdravia, od úspechu či ma-
teriálneho zabezpečenia. Ale
existuje aj šťastie, ktoré je du-
chovne dokonalé, ktoré závisí

od poznania, že na tomto svete
človek nikdy nie je sám. Šťastie
pochádzajúce z viery, že Boh,
ktorý v Ježišovi Kristovi premo-
hol smrť a každé zlo nás má rád
a sľubuje, že bude s nami po
všetky dni až do skončenia sve-
ta.“Pôstne obdobie, ktoré sme
prežívali počas štyridsiatich dní,
je vyjadrením ľudskej túžby po
šťastí. Je znakom nášho hľada-
nia, strádania, bolesti a obety.
Je znakom chvíľ stíšenia, samo-

ty a odriekania. Nie samoúčel-
ného. Toto všetko má viesť k ra-
dosti, ktorá prýšti z Kristovho
zmŕtvychvstania. K radosti po-
chádzajúcej z viery, že nech sa
v našom živote prihodí čokoľvek,
nech sa cítime akokoľvek nanič,
nikdy v tom nie sme sami. Zá-
rukou tejto istoty je osoba Ježiša

Krista, Boha, ktorý kráčal po
našej zemi, tu trpel, zomrel a na-
pokon vstal z mŕtvych. Filozof
Leon Bloy hovorí: „Radosť v ži-
vote človeka je neomylný znak
Božej prítomnosti.“ Prajem vám,
aby táto radosť prichádzajúca
k nám vo Veľkonočné ráno, pre-
žiarila vaše dni a aby vo vás trvala
a rástla, lebo ten, ktorý nám ju
prináša povedal:“Ja som s vami
po všetky dni, až do skončenia
sveta.“                 Juraj Semivan

Veºká noc, prameÀ nádeje, radosti a pokoja
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Na nov˘ch lokalitách vládne ãul˘ stavebn˘ ruch

(Pokračovanie na 2. str.)

J

Ja som

vzkriesenie 

a život. 

Kto verí 

vo mňa, 

bude žiť 

na veky.

Neobdivuj cudzie šťastie. Vy-
čiarkni zo svojho slovníka také
a podobné výroky: „Tomu sa
darí . . .“ Budeš totiž stále ne-
šťastný, nech dostaneš čokoľ-
vek. V skutočnosti je všetko
inakšie: všetko, čím si, všetko
čo máš, celý tvoj život, každý
tvoj deň so všetkým, čo pri-
náša, je darom. Uznaj tento dar,
prijmi ho, doceň a buď vďačný.

Aby si bol plným človekom,
musíš sa naučiť prehrávať,
znášať neúspech, prijímať cho-
roby. Musíš uznať, že si omylný,
slabý, ohraničený. Bez hystérie.

Bez porazeneckých vzdy-
chov, že nie si schopný žiť,   že
sa na nič nehodíš, že nikomu
nie si potrebný. Jednoducho
musíš uznať, že si človekom.

Buď vďačný

Si človekom

Hºa, ja som s vami po v‰etky dni vá‰ho Ïivota,

a Ï  d o  s k o n ã e n i a  s v e t a

Zbavme sa pochybností

ú

ú

J U D r .  M a r e k  K A Ž I M Í R



V minulom čísle nášho spra-
vodaja sme uverejnili podmienky
pre poskytovanie obedov dôchod-
com. Od 1. februára 2008 do-
chádza k zásadnej zmene a to
k zrušeniu dovozu obedov z Do-
mova sociálnych služieb v Barci.
Tie budeme znova zabezpečovať
zo Školskej jedálne ZŠ s ma-
terskou školou sv. Marka Križina
v Krásnej. Cena jedného obeda je
57,– SK. Príspevky k obedom sa
budú poskytovať nasledovne:
Mesto Košice na základe „Zásad
poskytovania príspevku na stravo-
vanie dôchodcov“ v nadväznosti na
výšku dôchodku poskytne nasle-
dovný príspevok: výška dôchodku

do 6 500,-- Sk - príspevok 
25,-- Sk/obed, od 6 501,-- Sk 
do 8 000,-- Sk - príspevok 
20,-- Sk/obed. Uznesením Miest-
neho zastupiteľstva Mestskej časti
Košice - Krásna č.194 boli schvá-
lené zásady poskytovania prís-
pevku mestskou časťou. V zmysle
týchto bude mestská časť prispie-
vať na jeden obed sumou 15,-- Sk
pre dôchodcov s výškou dô-
chodku od 8 001,-- Sk do 
10 000,-- Sk. Zároveň si dovoľu-
jeme upozorniť poberateľov prís-
pevku na povinnosť nahlásiť na
Miestnom úrade Košice - Krásna
každú zmenu výšky dôchodku.

Mária Študencová

Koncom minulého roka Dopravný
podnik mesta Košice predstavil sa-
mospráve a verejnosti návrh nového
linkového vedenia mestskej hro-
madnej dopravy. Nový návrh vedenie
spoločnosti odôvodnilo zmenou filo-
zofie a koncepcie využívania dopravy
so zámerom: vylúčenia paralelnej do-
pravy autobusov, trolejbusov a elek-
tričiek rovnakým smerom, zvýšením
frekvencie odchodov hlavných nos-
ných spojov, šetrením a úsporou zby-
točných kilometrov, ktoré najazdili
nevyťažené dopravné spoje. Prvý
návrh zavádzal spojenie Krásnej
z OC Važec ( bývalý OC Bajkal ) lin-
kami 38 a 13 tzv. kyvadlovým spôso-
bom bez priameho spoja do centra
mesta. Po prestupe mali obyvatelia
Krásnej využívať prednostne električ-
kovú dopravu. Tento „nástrel“ doprav-
ného podniku bol pre nás krajne
neprijateľný a preto sme sa 5. de-
cembra 2007 stretli na spoločnom
rokovaní so zástupcami vedenia Do-
pravného podniku mesta Košice. Na
rokovaní sme sa (po predložení na-
šich nových alternatív riešenia do-
pravy do Krásnej zverejnené na
www.kosicekrasna.sk) dohodli pri
riešení nového linkového vedenia na
určitom kompromise. Tento bol za-
pracovaný do alternatívy č. 2, ktorá
bola predložená na rokovaní rady
starostov a na rokovaní miestneho

zastupiteľstva 26. 2. 2008. Od 1.
júna 2008 bude na trase Kultúrny
dom - Krásna - Námestie oslobo-
diteľov premávať nová autobusová
linka č. 52. Tento Krásňanský expres
bude výhradne určený iba pre oby-
vateľov Krásnej so všetkými zastáv-
kami v našej mestskej časti a zastáv-
kami na znamenie v mestskej časti
Nad Jazerom (OC Važec, Dneper-
ská, OC Branisko), ďalej so zastáv-
kami VSS, hotel Strojár a Námestie
osloboditeľov. V smere do centra

autobus na uvedených zastávkach
v mestskej časti Nad Jazerom zastaví
iba na požiadanie cestujúcich. Zo
smeru od centra expres zastaví iba
na znamenie cestujúcich na zastávke
(OC Važec, Dneperská, OC Bra-
nisko). Expres s novými autobusmi
bude v čase dopravnej špičky pre-
mávať každých 15 minút. Počiatočná
zastávka z centra sa presťahuje na
ulicu Bottovu. Nový expres by mal
takýmto spôsobom dopraviť cestujú-
cich do centra asi za 15 minút. Mimo
špičky od 8.00 do 12.00, bude
z Krásnej premávať kyvadlová dopra-
va po OC Važec, s konečnou
zastávkou na parkovisku pred
obchodným centrom. Zastávka pri

parkovisku bude zriadená z dôvodu
ochrany chodcov, aby deti a najmä
starší občania nemuseli prechádzať
cez prechod pre chodcov na rušnej
Slaneckej ceste.

Pre školopovinné deti navštevujú-
ce školy v mestskej časti Nad jaze-
rom a Vyšné Opátske Dopravný pod-
nik pripravuje zavedenie školského
autobusu, ktorý by mal z Krásnej od-
chádzať v čase od 7.00 – 7. 30 ho-
diny. V II. polovici roka 2008, po vý-
stavbe otočky autobusov, spoločne

s DPMK pripravujeme otvorenie no-
vej autobusovej linky, ktorá bude pre-
mávať z novej lokality IBV Pri mlyne
cez Minskú na OC Važec, v prípade
potreby aj do centra mesta Košice.

Nočná doprava je v súčasnosti
zabezpečená linkou N2 s odchodom
zo železničnej stanice o 01.00
a z Krásnej 01.31. Spoj, ktorý zachá-
dza do Krásnej, je označený malým
„e“. V priebehu mesiaca marec
2008, z úrovne mestskej časti plá-
nujeme vykonať dopravný prieskum
využívania nočných spojov, v prípade
potreby  navrhnúť potrebné zmeny.
Prvé vyhodnotenie týchto zmien sa
uskutoční v septembri tohto roka.

Marek Kažimír

nezabudol na občiansku vybavenosť
- školu, obchody, zdravotnú starost-
livosť, komunikácie - a pri príprave
území na výstavbu bol v tomto pro-
cese rozhodujúcim faktorom. Do-
hodnutá cena a podmienky kúpy, sú
výsostné veci, ktoré si musia dohod-
núť investor a vlastník v kúpnej zmlu-
ve. Po vzájomnej dohode s inves-
tormi miestny úrad pristúpil ako tretia
osoba pri kúpe pozemkov do týchto
zmluvných vzťahov a úschovou fi-
nančných prostriedkov na účte
v banke prevzal záruku, že peniaze
budú po splnení dohodnutých pod-
mienok vyplatené vlastníkom v do-
hodnutom termíne. 

Takáto úschova je pre vlastníkov
pozemkov garanciou toho, že inves-
tor peniaze do poslednej koruny
všetkým predávajúcim vyplatí. V prí-
pade, že potrebujete podrobnejšie
vysvetliť podmienky úschovy, či loka-
lizáciu pozemkov, všetko čo vieme,
na miestnom úrade vysvetlíme.
V iných prípadoch sa poraďte
s právnikom alebo s notárom. 

V súvislosti s prípravou výstavby
nového územia v lokalite IBV Na
hore, Útvar hlavného architekta, za
finančnej spoluúčasti investora firmy
LF Development s. r. o. dal vypraco-
vať trom skupinám architektov urba-
nistickú štúdiu územia s rozlohou
860 ha s pracovným názvom „Vý-
chodné mesto“. Navrhované Vý-
chodné mesto, ktoré je ohraničené
z východnej strany rýchlostnou
komunikáciou R2 a zo severnej
obcou Sady nad Torysou, by malo
byť domovom pre 40 až 60 tisíc
obyvateľov Krásnej.

V investičnej oblasti, sme začiat-
kom tohto roka ukončili výstavbu
osvetlenia nášho futbalového ihriska
s umelou trávou, čo významne
pomohlo predĺžiť tréningový proces
futbalistom všetkých vekových kate-

górií. Nezanedbateľnou a z časové-
ho hľadiska vysoko návratnou inves-
tíciou bola januárová rekonštrukcia
verejného osvetlenia na uliciach
Žiacka a Opátska. Rekonštrukciou
bolo vymenených 15 lámp za
úspornejšie s rovnakou intenzitou
svietenia.

Mrzí nás a výslovne hnevá, že kaž-
dú jar sa so železnou pravidelnosťou
v Krásnej opakuje nekonečný príbeh
vytvárania nelegálnych skládok
komunálneho a stavebného odpadu.
Najčastejšími chronicky zaťaženými
lokalitami sú odbočka na Rešov
majer, cesta okolo bývalého družstva
na V. Hutku, okolie železničného
mosta, priestor za protipovodňovým
múrom pri Hornáde v lokalite ulice
Za mostom. Pýtať sa a zisťovať kto to
robí je na mieste vždy a v každom
čase, ale tak ako každý rok vašim
voleným zástupcom neostáva nič iné
len skládky z našich spoločných
rozpočtových peňazí odstrániť.
V súčasnosti pri týždennom zbere
komunálneho odpadu, pravidelnej
organizácii zberu nadrozmerného
a nebezpečného odpadu, je dôvod
takéhoto konania tzv. „uvedomelých“
občanov neznámy a nepocho-
piteľný! Myslím si, že policajti a ulo-
žené sankcie všetko nevyriešia.
Poriadok, čistota a vzťah k prírode
musí byť zakorenený hlboko v nás.

Zbavme sa pochybností
(Dokončenie z 1. strany)

Zmena linkového vedenia MHD

„Krásňanský expres“

Nikdy nič nevysvetľujte! Priatelia to nepotrebujú a nepriatelia vám aj tak neuveria. •
2

Jedna zo šiestich predajní potravín je aj na Smutnej ulici, smerom na
cintorín                                                                                           Foto: (bič)

Košice - mestská časť Krásna
leží 191 m nad morom. Naj-
staršia písomná zmienka je
z roku 1143, kedy bolo vysvä-
tené krásňanské opátstvo - be-
nediktínsky kláštor s patrocí-
niom P. Márie. Už v čase jeho
rozvoja tu vznikli dve sa-
mostatné dediny Krásna
a Opátska, v stredoveku zná-
me vinohradníctvom. Krásna
nad Hornádom vznikla spo-
jením už spomínaných obcí
v roku 1945. Súčasťou mesta
Košice sa stala v roku 1976.
Heraldická komisia v roku
1997 potvrdila Krásnej erb 
a zástavu.

Z histórie obce

O b e d y  o p ä ť  z  n a š e j  š k o l y



Všeličo sme sa dozvedeli
z obsiahlej správy o činnosti
Mestskej polície za mesiac ja-
nuár 2008. Ukazuje sa, že ani
v našej mestskej časti nie je
všetko s kostolným poriadkom.

Z hliadkovej činnosti prísluš-
níka je zjavné, že nie vždy a nie
všade dodržujeme verejný
poriadok, ale ani literu zákona,
najmä však nerešpektujeme
všeobecné záväzné nariadenia.
Ukazuje sa, že viac ako doteraz
je potrebné venovať pozornosť
maloletým deťom, najmä pri
ceste do a zo školy, menovite
pri prechode ulicou Vyšný dvor
k ulici Ortoviská. Rovnako zne-
pokojuje a trápi okolnosť, že po
našich uliciach sa preháňajú
túlavé psi, samozrejme bez
dozoru, ktoré ohrozujú chodcov
všetkých vekových kategórií.

Nemenej to, že opäť sa k „slovu“
dostávajú Rómovia, (myslím
v tom negatívnom zmysle).
Jedna z ďalších nepríjemnosti
ako uvádza správa - je aj tzv.
„prebývanie rómskych obča-
nov“, hlavne na ulici 1. mája,
konkrétne v záhradkárskej
lokalite. Ďalej sa
dozvedáme, že
na Žiackej ulici
bolo poškodené verejné zaria-
denie. Vandali tu nechali svoj
skazonosný „rukopis“ v podobe
rozbitej sklenenej výplne
čakárne MHD, na inom mieste
evidujeme lúpežné prepad-
nutie, inde zas nedodržiavanie
zatváracích časov, či predaj
alkoholických nápojov v pohos-
tinstvách mladistvým, a na
dôvažok, v tom istom čase sa
udiala aj ďalšia šarapata, poško-

denie služobného motorového
vozidla mestskej polície, ale aj
ďalšie delikty.        

Nemalý podiel na nich majú
aj „dlhoprstí“, ktorí „úradovali “
v lokalite, kde je  v plnom prúde
individuálna bytová výstavba
a teda poruke aj stavebný ma-

teriál či iné sta-
vebné zariade-
nie. Rovnako je

to aj na Feketeovej pažiti, aj na
iných miestach našej mestskej
časti, nehovoriac o vytváraní
divokých skládok poblíž Hor-
nádu, dokonca aj na pozem-
koch urbariátu, kde spolu so
zeminou tu ktosi vyviezol kusy
betónového odpadu, železa
a tehál. Veselo sa opravuje, zvá-
ra, lakuje a teda neoprávnene
vykonáva živnostenská činnosť
na úseku opráv motorových

vozidiel. Časté sú aj prípady
odstavovania ojazdených auto-
vrakov a rad ďalších neduhov,
ktoré znepríjemňujú život obča-
nom.       

Verte, v správe toho bolo ešte
neúrekom, čo nás vonkoncom
nectí a nerobí nám dobré meno,
čo nás tlačí ku dnu! Zatiaľ však
o tom pomlčíme. Pýtame sa
však, dokedy ešte? Nebolo by
načase odzvoniť týmto nešvá-
rom a iným zlozvykom? Malo by
sa to stať bez otáľania, nástoj-
čivo tu a teraz, ešte dnes! Vy-
voľme si tú cestu a pripusťme,
že všetci potrebujeme zmenu
k lepšiemu. Napokon, už tretí
mesiac žijeme v novom roku
a tak je čas na vytváranie pries-
toru pre zmeny a nový spôsob
života.            

Ján Bičkoš

Aj v tomto roku v našej mest-
skej časti pokračujeme s odbe-
rom krvi. Miestny spolok Slo-
venského červeného kríža
a Miestny úrad mestskej časti
Košice - Krásna jeho dátum
stanovili na 18.apríla 2008,
v piatok o ôsmej hodine.
Bude to v poradí šiesta „Krás-
ňanska kvapka krvi“, na ktorej
očakávame nielen pravidel-

ných, ale aj nových prvodarcov
vzácnej tekutiny, zachraňujúcej
životy ľudí.

Nezabudnite teda, že pries-
tory miestneho úradu v uve-
dený deň budú pre vás otvo-
rené, a ako vždy, po odbere
vás pozveme na malé občer-
stvenie do reštaurácie Rubín 
v našom kultúrnom dome.

E. Fedorová a M. Kažimír

„KrásÀanska kvapka krvi“

V priebehu mesiaca decem-
ber roku 2007 sa uskutočnila
tzv. vianočná charitatívna
zbierka. Jej cieľom bolo získať
ošatenie a potraviny pre tých,
ktorí to najviac potrebujú
a následne ich rozniesť do det-
ských domovov a domovov
pre týrané deti, útulkov pre
bezdomovcov, krízových cen-
tier, pre matky s deťmi a v ne-

poslednom rade aj margina-
lizovaným skupinám obyva-
teľstva.

Vďaka pomoci dobrovoľní-
kov a pracovníkov červeného
kríža, sme potešili mnohé srd-
cia a dopriali ľuďom bez do-
mova a lásky aspoň trocha
tepla a ľudskosti počas via-
nočných sviatkov.

Veronika Takáčová

Je sviatočné  nedeľné popo-
ludnie. Kroky mnohých z nás
v sprievode našich detí viedli
do kostola sv. Cyrila a Metoda.
Tu sa nám predstavili svojím
vystúpením tí najmenší z ma-
terských škôl ako aj starší žiaci
s malou scénickou ukážkou

narodenia malého Ježiška. Bo-
lo to veľmi pekné a vďaka patrí
nielen malým umelcom, ale
najmä ich pedagógom, ktorí
vychovávajú naše deti a nená-
silným spôsobom ich učia zá-
kladom kresťanského života.

(kob)

V novembri 2005 nadobu-
dol účinnosť zákon NR SR 
č. 470/2005 o pohrebníctve
a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. v znení ne-
skorších predpisov.

Novinkou pre nájomcov hro-
bových miest na cintorínoch sa
tak stala skutočnosť, že nájomca
musí mať s prenajímateľom hro-
bového miesta uzavretú nájomnú
zmluvu o hrobovom mieste. Prá-
ve na základe tejto vzniká ná-
jomný vzťah medzi oboma stra-
nami, a tým aj právo nájomcu
užívať hrobku s prenajatým hro-
bovým miestom (§ 24 zák. 
č. 470/2005 Z.z.) podľa pravi-
diel Všeobecne záväzného na-
riadenia o správe cintorína,
schváleného miestnym zastupi-
teľstvom.

Mestská časť Košice - Krásna,
ako správca cintorína a súčasne
prenajímateľ hrobových miest,
začala uzatvárať nájomné zmluvy
s nájomcami hrobových miest,
ktorí doposiaľ zaplatili za prená-
jom alebo si prenájom hrobo-
vého miesta predĺžia priamo pri
uzatvorení zmluvy. Nájomcovia,
ktorí za hrobové miesto zatiaľ ne-
zaplatili, nemôžu mať uzatvorenú
s mestskou časťou nájomnú
zmluvu.

Dúfame, že tento článok po-
slúži občanom ako aktuálny
oznam, ktorý pripomenie, aby
podľa svojich možností zaplatili
prenájom hrobového miesta, prí-
padne sa aspoň informovali, či sú
vedení v databáze mestskej časti
ako platiteľ.

J. Matisová
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• Š ť a s t i e  j e  s t a v  m i l o s t i ,  k t o r ý  n i k d y  n e t r v á  v e č n e .

Pohľad na časť nášho cintorína. Vzdaj úctu každý, kto ideš popri ňom
tým, ktorí nás predišli do večnosti.                                               Foto: (bič)

ZMLUVY O PRENÁJME HROBOVÝCH MIEST

Vianočná charitatívna zbierka

Ke d y  ko n e č n e  o d z v o n í m e  n e š vá r o m ?

Naša poznámka

Š k ô l k á r i  n á s  p o t e š i l i



Medzi takmer dvesto účastníkmi
seminára o regionálnej tlači, ktorí sa
v bratislavskom Dome novinárov zišli
z celého Slovenska, sme nechýbali
ani my, starosta našej mestskej časti
a moja maličkosť. Bolo to užitočné
a osožné stretnutie s ľuďmi z bran-
dže, ktorí sa podieľajú na tvorbe
regionálnych novín, s profesormi
Filozofickej fakulty našej alma mater
UK, katedry žurnalistiky v Bratislave,
ktorí sa k nám prihovárali.

Práve z ich úst sme sa dozvedeli,
že regionálne noviny – akým ja aj náš
Krasňančan – nielenže zohrávajú
významnú úlohu, ale že sú najdyna-
mickejším systémom informovanosti
občanov. Lokálne periodiká totiž spá-
jajú, integrujú a ovplyvňujú určitú
skupinu ľudí. V tom je ich priorita
a silná stránka aj funkcia, ktorú plnia.
Spočíva v tom, že globálne, veľké
informácie a témy z centrálnej tlače
sa premieňajú na „drobné“ a premie-
tajú do miestnych pomerov. Tam je
teda ich lokálny priestor, od stredu
až po časť mesta, v ktorom oslovujú
a prihovárajú sa svojím adresátom –
občanom rôznych vekových a vedo-
mostných skupín. Informujú, vzdelá-
vajú, ale tiež povzbudzujú, inšpirujú

a motivujú ľudí k plneniu cieľov
a úloh.„Výpovede“, by však mali byť
erudované, stručné a výstižne spra-
cované do rôznych žánrových útva-
rov, aby upútali čitateľov. Týka sa to
diania v obci, meste ale najmä uzne-
sení miestneho zastupiteľstva, ktoré
sú často zdĺhavé, nezáživne pre
občanov. Treba ich analyzovať a uro-
biť z nich články, ktoré by zachytávali
aktuálne ciele a zámery mesta,
program, ktorý by mal spájať ľudí,

aby ich dynamizoval a aktivizoval pre
jeho plnenie. Noviny by mali byť
akýmsi servisom pre občanov, no ich
tvorcom nesmú chýbať dobré nápa-
dy, talent. Hľadať originalitu, viac sia-
hať do histórie, oživovať tradície. Dô-
ležitý je tiež výber témy, jej žánrové
spracovanie, grafické stvárnenie,
obohatené o dynamizujúce foto-
grafie. Za aktualitami a pozoruhod-
nosťami, ktorými oživíme svoje no-
viny, neváhať prekročiť aj brány
svojho chotára, tvrdili zhodne profe-
sori Tušer i Vatral.

A nám neostáva nič iné, len si
osvojiť čosi z ich myšlienok a odporú-
čaní pre seba a využiť to pri tvorbe
nášho spravodaja, pri napĺňaní jeho
obsahu.                                      (bič)

V súvislosti so zmenami
v dôchodkovom poistení
od 1. 1. 2008, ako aj va-
šimi dotazmi na túto tému

je tu niekoľko základných infor-
mácií. Pre relevantné informácie
som sa rozhodla osloviť odbor-
níčku na dôchodkové poistenie
JUDr. Evu Kucharíkovu, vedúcu
odboru dôchodkového poiste-
nia. Zaujímali vás informácie
hlavne o starobnom a predčas-
nom dôchodku. 

Zmeny v podmienkach ná-
roku na starobný dôchodok
a predčasný starobný dô-
chodok

Starobný dôchodok - po-
trebný počet rokov obdobia
dôchodkového poistenia na
vznik nároku na starobný dô-

chodok sa predlžuje z 10 na 15
rokov. To znamená, že ak pois-
tenec dosiahne dôchodkový
vek po 31. decembri 2007, ná-
rok na starobný dôchodok mu
vznikne len vtedy, ak bol dô-
chodkovo poistený najmenej 15
rokov. Predĺženie potrebného
odpočtu rokov obdobia dôchod-
kového poistenia sa nevzťahu-
je na poistencov, ktorí dôchod-
kový vek dosiahli v období od
1. januára 2004 do 31. de-
cembra 2007. Týmto poisten-
com stačí na vznik nároku na
starobný dôchodok naďalej zís-
kať aspoň 10 rokov obdobia dô-
chodkového poistenia.

Predčasný starobný dôcho-
dok - potrebný počet rokov
obdobia dôchodkového pois-
tenia na vznik nároku na pred-
časný starobný dôchodok sa
tiež predlžuje z 10 na 15 rokov.
Obmedzuje sa možnosť prizna-
nia starobného dôchodku v tom,
že predčasný starobný dôcho-
dok sa priznáva len poisten-
covi, ktorému odo dňa, od kto-
rého žiada predčasný starobný
dôchodok priznať, chýbajú naj-
viac dva roky do dovŕšenia dô-
chodkového veku. Naďalej sa
zachováva podmienka, že su-
ma predčasného starobného
dôchodku musí byť vyššia ako
1,2 násobok sumy životného
minima pre jednu plnoletú fyzic-
kú osobu (ak je poistenec záro-

veň platiteľom starobného dô-
chodkového sporenia, suma
predčasného starobného dô-
chodku sa porovná s 0,6
násobkom sumy životného mini-
ma pre jednu plnoletú fyzickú
osobu). Vypúšťa sa možnosť
nezníženia sumy predčasného
starobného dôchodku za obdo-
bie, počas ktorého by mal pois-
tenec nárok na výplatu dávky
v nezamestnanosti. Predčasný
starobný dôchodok sa teda
bude znižovať, bez ohľadu na
skutočnosť, či si žiadateľ uplatnil
alebo neuplatnil nárok na výpla-
tu dávky v nezamestnanosti.

Pripravila: Jana Bodová 

Zistiť pravdivé informácie
o pôvode názvu niektorých ulíc
v Košiciach je niekedy veľmi
zložité a môže sa stať, že infor-
mácie o ich názve sú neprav-
divé. Články o pôvode názvov
košických ulíc sa objavovali
v denníku Korzár asi od roku
2004 pričom sme dostávali aj
informácie o krásňanských uli-
ciach.

Je známe, že naša mestská
časť sa čoraz viac rozrastá
a teda ulíc pribúda a tie zatiaľ
nemajú svoj názov, svoje meno.
V Krásnej už sú pomenované
ulice podľa regiónov – Za mos-

tom, Pri Hornáde, Opátska, ale
aj podľa známych osobností –
Adamova, Lackova, Šuhajova.
Myslím, že novovzniknuté ulice
by sme mohli pomenovať aj
podľa iných pravidiel, ktoré by
schválila názvoslovná komisia.
Takže, ak má niekto na ich po-
menovanie nejaký návrh, bolo
by dobre doručiť ho na miestny
úrad poštou, osobne, alebo aj
elektronickou formou na adresu
kosicekrasna@kosicekrasna.sk 

Aj to bude príspevkom k to-
mu, aby sa Krásna stala ešte
krajšou.

Ing. Patrik Gordoň

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

N i e  j e  ž i a d n a  h a n b a  n i e č o  n e v e d i e ť .  H a n b o u  j e ,  b y ť  n a  t o  h r d ý .•
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Pekné februárové popoludnie sme využili aj na „zmapovanie“ ulice 
1. mája, kde sme okrem iného objavili nové detské ihrisko.     Foto: bič

AJ ULICE CHCÚ MAŤ SVOJE MENÁ

NOVINY – SERVIS PRE OBČANOV

Riaditeľstvo Materskej školy Žiacka 18 Košice- Krásna  v zmysle
Vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z. z. o predškolských
zariadeniach a v znení neskorších predpisov a doplnkov ozna-
muje, že prijíma záväzné prihlášky detí vo veku 
2–6 rokov na školský rok 2008/2009.

Pedagogické zameranie školy – dopĺňanie rodinnej výchovy o:
– výchovno-vzdelávaciu činnosť
– všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa
– sociálno-emocionálny rozvoj
– fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými
osobitosťami.

Okrem plnenia základného dokumentu –„ Programu výchovy
a vzdelávania detí v materských školách“, škola ponúka rozvíjanie
tvorivých  schopností v krúžkoch 
– výtvarný
– hudobno-pohybový
– technický /počítačový/ 
– literárno-dramatický
– oboznamovanie s cudzím jazykom

Bližšie informácie na t. č.: 055/6852119

Mgr. Ľudmila Sedláková
riaditeľka školy

Zápis detí do materskej školy



Schválilo:
návrh na zmenu územné-
ho plánu zóny „Pri cinto-
ríne“ na parcele č. 1689/2 
podľa predloženej situácie 
na IBV.

Vzalo na vedomie:
• kontrolu plnenia uznesení
• správu veliteľa Mestskej polí-

cie, stanica Košice - Juh
• správu o činnosti kontrolórky,

starostu a poslanca KSK

• návrh nového linkového ve-
denia DPMK

• informáciu o postupe pri ma-
jetkoprávnom vysporiadaní lo-
kality „Vyšný dvor"

• informáciu o stave kolaudácie
tlakovej kanalizácie MČ Ko-
šice – Krásna k napojeniu
lokality IBV „Na Hore“ na gra-
vitačnú kanalizáciu na Golia-
novej ulici.

Uznesenia z IX. zasadnutia MZ MČ 
Košice-Krásna, dňa 26. februára 2008

Schválilo:
• zámer odkúpenia pozemkov

a stavieb ZŠ s MŠ sv. Marka
Križina :
– parc. č. 5046, súp. č. 236

vo výmere 501 m2, zasta-
vené plochy a nádvoria

– parc. č. 5047, súp. č. 236
vo výmere 458 m2, zasta-
vané plochy a nádvoria

– parc. č. 5048, súp. č. 236
vo výmere 1388 m2, zasta-
vané plochy a nádvoria

– parc. č. 5049, súp. č. 236
vo výmere 305 m2, zastava-
né plochy a nádvoria

– parc. č. 5050, súp. č. 236
vo výmere 747 m2, 
zastavané plochy a nádvo-
ria

– parc. č. 5051, vo výmere
5904 m2, zastavané  plochy
a nádvoria

– parc. č. 5052, vo výmere
7301 m2, ostatné plochy

– parc. č. 5053, vo výme-
re 10 953 m2, ostatné
plochy

– parc. č. 5054, vo výmere
468 m2, ostatné plochy

za 1,- Sk od predávajúceho SR -
Krajský školský úrad v Košiciach
• návrh zámeru na zmenu územ-

ného plánu MČ Košice-Krásna
podľa predloženej grafickej prí-
lohy

• cenu za predaj parciel pozem-
kov 6124, 6127, 6130, 6134,
6137, 6141, 6144, 6147, 6150,
6153 za cenu 758,40 Sk/m2

Schválilo: 
• plán práce kontrolórky na rok

2008
• prijatie daru, pričom predmetom

darovania je parcela č. 5139/19
registra „C“ o výmere 1315 m2 -
druh pozemku ostatná plocha
a parcela 5206/1 registra „C“
o výmere 454 m2 - druh
pozemku ostatná plocha,
v katastrálnom území Krásna,
zapísané na LV č. 5160, Správa
katastra Košice. Súčasťou daru
je komunikácia, chodník a ve-
rejné osvetlenie, ktoré sa na-
chádza na uvedenej parcele,
ako aj na parcele č. 1693/97.
Verejné osvetlenie pozostáva
z 33 stĺpov verejného osvetlenia,
podzemných NN rozvodov a roz-
vodných skríň vybudovaných
podľa projektu pre stavebný
objekt SO 10 - Verejné osvet-
lenie

• dodatok č. 1 k zásadám posky-
tovania príspevku na stravovanie
dôchodcov podľa predloženého
návrhu

• pomenovanie ulíc v lokalite IBV
Na Hore v nasledujúcom znení:
1. Gojdičova, 2. Nad Belogra-
dom, 3. Meškova, 4. Harmin-
cova, 5. Benediktínska, 6. Kláš-
torná, 7. Polesná

• odmenu dvoch mesačných
platov pre starostu MČ Košice -
Krásna za rok 2007

• ročnú odmenu pre kontrolórku
MČ Košice-Krásna vo výške 
20 000,- Sk

• ročnú odmenu pre zástupkyňu
starostu MČ Košice-Krásna vo
výške 30 000,- Sk

• ročnú odmenu pre poslancov
MZ vo výške 3 000,- Sk pre
jedného poslanca

• ročnú odmenu pre členov ko-
misií MZ - neposlancov vo výške
1 000,- Sk pre jedného
neposlanca

• návrh na ocenenie Mgr. Ireny
Feketeovej - vedúcej DFS Kras-
ňanka Cenou primátora mesta
Košice

• návrh na ocenenie DFS Kras-
ňanka Cenou mesta Košice

Vzalo na vedomie:
• kontrolu plnenia uznesení
• správu veliteľa Mestskej polície,

stanica Košice – JUH
• správu o činnosti starostu, po-

slanca KSK, poslanca mesta
Košice a kontrolórky

• správu o stave uzatvorených
nájomných zmlúv na miestnom
cintoríne

• žiadosť investora Ing. Jána
Andrejkoviča k investičnému
zámeru Výstavby RD - Obytný
súbor Krásna

• informáciu o nákladoch na vý-
stavbu mini futbalového ihriska
40x20m firmou Hydro - Eko -
Stav

• informáciu o stave prípravných
prác pri tvorbe kroniky mestskej
časti

• informáciu o výstavbe inžinier-
skych sietí v IBV Na Hore a v MČ
Košice-Krásna

• informáciu o verejnom obstará-
vaní osobného motorového
vozidla Škoda Roomster pre
potreby miestneho úradu

• správu o činnosti samosprávy za
rok 2007

• správu o činnosti komisií MZ za
rok 2007.

Požiadalo:
• Ing. Jána Andrejkoviča - inves-

tora k investičnému zámeru
„Výstavba RD - Obytný súbor
Krásna“ doplniť štúdiu

• starostu MČ o zvolanie rokova-
nia týkajúceho sa parcely č.
1689/2 a súvisiaceho s rieše-
ním zmeny územného plánu
zóny v lokalite „Pri cintoríne“, do
najbližšieho zastupiteľstva

• starostu mestskej časti o po-
zvanie riaditeľa závodu VVS, 
a. s., Ing. Fedáka na najbližšie
zasadnutie MZ, k systému rie-
šenia napojenia lokality IBV Na
Hore na gravitačnú kanalizáciu
Golianovej ulice.

Zamietlo: 
požiadavku obyvateľov ulice
Feketeova pažiť o sprístupne-
nie miestnej komunikácie na
otvorenie vchodu zo zadnej strany
cintorína.

Uznesenia z VIII.  zasadnutia MZ MČ Košice-Krásna, dňa 18. decembra 2007

Schválilo: 
• dohodu o vzájomnej spoluprá-

ci Obce Mikulovice - Česká
republika a MČ Košice -
Krásna - Slovenská republika

• II. úpravu rozpočtu pre rok
2007 s doplňujúcim návrhom

• Všeobecne záväzné nariade-
nie č. 1/2007 o zákaze poží-
vania a predaja alkoholických

nápojov na verejne prístupných
miestach s pripomienkami

• zmenu účelu poskytnutej
dotácie pre Základnú školu
s materskou školou - na opra-
vy sociálnych zariadení

• žiadosť Magistrátu mesta
Košice o zrušenie zmluvy č.
743/06 zo dňa 26. 7. 06 pre
Mesto Košice a zveruje krízo-

vé centrum „Oceľová nádej“ do
správy Strediska sociálnej
pomoci so zachovaním všet-
kých predošlých dojednaní
v zmluve č. 743/2006 zo dňa
26. 7. 2006 s účinnosťou od
1. 1. 2008.

Vzalo na vedomie:
• stanovisko kontrolórky k II.

úprave rozpočtu pre rok 2007

• stanovisko Východoslovenskej
energetiky, a. s. k oprave NN
vedenia s výmenou stĺpov a do-
mových prípojok na ul. Goet-
heho, Križinova a Ukrajinská 
so zaradením do plánu vlast-
ných investícií na 2. Q. 2010
s pripomienkou, že VSE, a. s.,
berie na seba zodpovednosť
v prípade havárie. 
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Je  lepš ie  ľutovať ,  že  sme niečo preži l i ,  ako ľutovať ,  že  sme nepreži l i  n ič .•

Uznesenia z V. mimoriadneho zasadnutia MZ MČ Košice-Krásna, dňa 27. novembra 2007

Uznesenia zo VI. mimoriadneho zasadnutia MZ MČ Košice-Krásna, dňa 14. februára 2008

V minulom čísle Krasňan-
čana sme pri prepisovaní člán-
kov omylom zmenili meno
autorky príspevku „Jubileum
svätej Alžbety“. Nenapísala ho
Mária Kobezdová, ale Anabela
Obyšovská, ktorej sa touto
cestou ospravedlňujeme.

(Redakčná rada)

OSPRAVEDLNENIE



Mária Gaľašová-Véberová

Na prvú otázku Vám neodpo-
viem, lebo už nežijem v Krásnej,
ale v Barci. Stretnúť človeka je
pre mňa vždy potešením a mne
to umožňuje moje zamestnanie
dennodenne v našom rodinnom
relaxačnom zariadení (Slender
centrum na Štefánikovej 20).
Práve tu som objavila, medzi
ostatnými, aj váš spravodaj Kras-
ňančan. Predpokladám, že nám
ho tam nechal jeden z našich
klientov. Ak bol s našimi služba-
mi spokojný, zaiste sa vráti, ak
nie, ďakujem mu za tento dar-
ček. Pri jeho čítaní som nado-
budla pocit, že som opäť stretla
ľudí, ktorých poznám, moju ne-
terku, ktorá žije v Krásnej s ro-
dinou, aj osobnosti s ktorými ma
spája moja mladosť. Vybavila sa
mi zdravá rivalita medzi krasňan-
skými a myšľanskými futbalistami
/môj starší brat tiež hral futbal/.

Na fotografii seniorov som po-
znala ľudí, ktorí robili na JRD,
kde som pracovala na perso-
nálnom oddelení. Je chvályhod-
né, že aj takouto formou im
dávate úctu, ktorú si právom
zaslúžia. Želám vášmu časopisu
dlhovekosť, aby sa mu darilo,
aby svojimi krásnymi príhovormi
a myšlienkami – pri ktorých je
potrebne sa pozastaviť, poroz-
mýšľať a vracať sa k ním – obo-
hacoval svojich čitateľov. A tiež,
aby sa prostredníctvom neho
ľudia zbližovali a tešili sa jeden
na druhého. 

Monika
Kliková

Páči sa mi,
že v Krás-
nej nepre-
šľapujeme
na jednom
mieste, že
je tu po-

hyb, stavebný ruch. Je ho cítiť
na každom kroku, i keď všetko
nejde ako by sme si to priali. Ne-
páči sa mi počínanie niektorých
nespratníkov z radov mladých,
ktorí si nevedia so sebou rady.
Chvíle si krátia tým, že okolo
seba nechávajú skazu, kde sa
len pohnú. Nedajbože - ak neprí-
du včas smetiari - aby kuka ná-
doby so smetím ostali pred brá-
nou! Do rána je ich plná ulica.
Čo by som navrhovala? Nič iné
len to, aby rodičia viac kontro-

lovali svoje „ratolesti“ a vždy ve-
deli kde sú, čo robia? Vlastne
všetci by sme si mali vstúpiť do
svedomia a predchádzať takým-
to neduhom, snažiť sa viac zve-
ľaďovať to, čo už máme a nie ni-
čiť a pustošiť, viac dávať a menej
žiadať!

„Krasňančan“? Ten čítam od
prvej do poslednej strany. Ško-
da len, že nevychádza častejšie.
Je to vlastne môj - skoro jediný -
zdroj informovanosti o dianí
v obci, pretože ako žeriavníčka,
niekedy aj obchodníčka, ne-
mám čas chodiť na žiadne schô-
dze. Som vďačná, že ho máme
v takej podobe, pretože je tam
veľa zo súčasnosti, ale aj z his-
tórie, myšlienky múdrych, ale 
aj tie z duchovnej stránky, ku
ktorým sa vo voľnom čase vra-
ciam a oživujem v pamäti za-
budnuté.

Zo slovníka cudzích slov vieme, že anketa je hromadné zisťovanie mienky verejnosti o určitej
otázke či veci. Robíme to aj my v našom spravodaji, aby sme sa dozvedeli „zdola“, aj „zhora“
čo sa ľuďom páči a čo nepáči a čo navrhujú urobiť pre zmenu k lepšiemu v našej mestskej
časti. Súčasne sa pýtame ako sa im páči „Krasňančan“, čo čítajú najradšej a čo by odporučili
pre obohatenie jeho obsahu. 
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V Krásnej žijem dvadsaťšesť
rokov. So súčasným stavom
v obci som v zásade spokojný,
myslím tým na to, čo sa stačilo
porobiť za pôsobenia novej gar-
nitúry. Výhrady a súdy nad prá-
cou našich poslancov a staros-
tom nebudem vynášať, pretože
nie som celkom zasvätený do
problémov. Tie, ktoré sa vyskyt-
nú, sa snažím vyriešiť na mieste
k spokojnosti susedov či ostat-
ných spoluobčanov. Nielen
mne, ale aj iným sa nepáči, že
aj v našom okolí „rastú“ čierne
skládky, konkrétne medzi Min-
skou a Kladenskou smerom na
Vyšnú Hutku. Je to veľká opo-
vážlivosť doviesť až sem suť,

sklennú vatu, zvyšky obklada-
čiek, pneumatiky a bohvie čo
ešte! Tiež si nemyslím, že
najlepším miestom pre „stretká“
našej mládeže je krčma. Skôr by
sme ich mali stretnúť na ihrisku,
v telocvični alebo pri nácviku
divadla, tanca, piesní, teda pri
zmysluplnšom využívaní voľného
času.

V našej mestskej časti sú síce
dve ihriská, ale chýba mi jedno
viacúčelové ihrisko v centre
obce, ktoré by vytiahlo mladých
od počítačov a záhaľky, aby
spoznali krásu a osvieženie tela
i ducha pri športe. Tiež by ma
veľmi potešilo úspešné dokon-
čenie parku v centre obce.

Pokiaľ ide o náš spravodaj ten
je prínosom pre mňa i pre moju
rodinu. Pri mojom pracovnom
zaťažení nestačím všetko vnímať,
čo sa v obci deje a tak čerpám
informácie z jeho stránok poč-
núc investičnou výstavbou,
chodom miestnej samosprávy,
článkami na pohladenie duše
kultúrno-športovej činnosti, až
po výroky slávnych. V ostatnom
čase ma potešilo aj to, že
nezabúdate na život a kultúru
našich predkov, z ktorých vždy
čerpáme ponaučenie a inšpi-
ráciu pre dnešok.   

Ján Hriczišon

Páči sa mi, že Mestská časť
Košice-Krásna si váži svoju histó-
riu a snaží sa zachrániť svoje
klenoty, ako je Kúria, či kaštieľ,
i keď niekedy jej vlastné sily
nestačia, je otvorená aj iným mož-
nostiam. Tiež sa mi páči spolu-
patričnosť obyvateľov, ako aj cel-
kový kolorit obce a zachovávanie
niektorých zvykov. Myslím, že sta-
rosta, sa stavia k obci, ako k svo-
jej srdcovej záležitosti, aby platilo,
že Krásna je krásna. Zaujíma sa
o potreby občanov i keď vyhovieť
a naplniť požiadavky všetkých je
nemožné. Ako všade, sú veci
nielen pekné a dobré, ale aj
horšie, napríklad vandalizmus na
konečnej zastávke autobusu, kde

nespratníci rozbili sklenenú výplň
okamžite po jej výmene. Aj moja
predajňa bicyklov a opravovňa na
Opátskej ulici sa snaží prispieť
svojou troškou pri zabezpečení
opráv, hlavne pre starších, menej
zručných zákazníkov. Predávame
aj náhradné diely, kopírujeme
a najnovšie robíme poradenstvo
o možnosti stavebného sporenia
a úveroch pre klientov i neklientov
Prvej stavebnej spoločnosti a tak
občania nemusia chodiť do mes-
ta, čím si ušetria čas, aj peniaze.

Časopis „Krasňančan“, ktorý si
rada prečítam je na veľmi dobrej
úrovni aj vďaka šéfredaktorovi 
J. Bičkošovi a celému kolektívu,
ktorý pripravuje jeho vydanie.
Snaží sa zaujímavo a nápadito
informovať spoluobčanov o dianí
v obci, či už ide o stavebný ruch
okolo kanalizácie, ale aj na poli
duchovna uspokojiť článkami od
skvelého človeka, akým je du-
chovný otec J. Semivan.

Nemenej zaujímavé sú aj výjavy
zo spoločných akcií a podujatí, či
už folklóru, alebo športových zá-
polení, ktoré nie sú v obci opo-
menuté, ako výstavba cyklistic-
kého chodníka, futbalové ihrisko
a rad ďalších zaujímavosti.

Danuše Terénová



Na medzinárodnej certifi-
kačnej skúške sedel oproti mne
mladík zo Slovenska, ktorý pred
rokom či dvoma skončil vysokú
školu. Na otázky členov komisie
odpovedal jasne a s prehľadom.
Bolo vidieť, že tému skúšky má
zvládnutú. Informácie čerpal
z rôznych odborných zahranič-
ných publikácií, aj z interne-
tových portálov.

Pri záverečnej odpovedi na-
stala zaujímavá situácia. Študent
„si dovolil“ mať odlišný názor na
riešenie ako skúšajúci (vec na
našich školách nie tak častá).
Bolo pre mňa povzbudivé po-

čúvať pokojnú, na vysokej úrovni
znalostí vedenú výmenu argu-
mentov medzi týmto mladým
mužom a skúseným odborní-
kom z komisie. Rovnako bolo
pre nás príjemné vidieť mladého
človeka, ktorý má SVOJ názor
na odborný problém. Na skúške
bol úspešný. Myslím, že je dobre
pripravený na profesionálne
smerovanie jeho života na
Slovensku, či v zahraničí. Všetci
máme rovnaké šance a otvorené
„hranice“ svojich dispozícií
a možností.

Ing. Rudolf Takáč

Na základe požiadavky náš-
ho miestneho úradu, firma
ASPRON s. r. o., ktorá má pre-
vádzku v našej mestskej časti,
vykonáva opravy ciest na uli-
ciach po ktorých premáva
mestská hromadná doprava
z financií mesta Košice. Ide 
o ulice Lackova, Žiacka a Opát-
ska. 

Na opravu ostatných komuni-
kácií na uliciach Kertésova,
Smutná, 1. mája, Benkova a Kla-
denská sa v súčasnom období
vyhodnocujú „Výzvy na podanie
cenovej ponuky“. Ak bude do-
statok financií uvažujeme s po-
kladaním nového asfaltového
koberca na uliciach Smutná,
prípadne Minská.           F. Nagy

Nezačínaj čítať noviny od nekro-
lógov a od správ z vojen. Nevzru-
šuj sa štatistikami o úmrtnosti na
rakovinu a infarkt. Nedaj sa
privaliť povinnosťami, funkciami,
neodkladnými záležitosťami.
Nehorekuj, že už neveríš v ľudskú
poctivosť a dobrotu, nehovor, že
si život už prežil a že už od neho
nič nečakáš.
Len zdvihni hlavu a zacítiš jarný
vietor do tváre a zistíš, koľko je
okolo teba svetla. Dôveruj.

Z Mojžišovej
víťaznej piesne

Nesúďte, a nebudete súdení,
neodsudzujte, a nebudete
odsúdení.
Odpúšťajte, a odpustí sa vám.
Dávajte, a bude vám dané,
mieru dobrú, natlačenú,
natrasenú, pretekajúcu
dajú vám do lona,
akou mierou totiž budete merať,
takou sa (aj) vám namerá. 

Jeden z dvoch blokov na Goliano-
vej ulici je už takmer hotový. Rekon-
štruoval sa doslova od podlahy. Po
vysťahovaní rodín zostali pôvodné len
holé steny. Dokončená je strecha,
kde pribudnú podkrovné byty, vymu-
rované sú priečky, vymenené okná,
rozvody kúrenia a vody a postavená
je už aj kotolňa na tuhé palivo. Do
polovice apríla by sa mali byty kolau-

dovať. Na tomto objekte sa urobili
práce za 22 miliónov korún.

Na Golianovu by sa mali vrátiť len
rodiny s trvalou pracovnou zmluvou.
Mala by to byť záruka, že nájomníci
sú schopní platiť za bývanie. Kto
nový byt dostane, rozhoduje sociálny
referát magistrátu.

(V Korzári 31. 1. 2008)

Quo vadis, homo? Odkiaľ pri-
chádzaš, čo tu hľadáš, kam krá-
čaš ? To sú otázky, ktoré nás
zaujímajú od nepamäti. Odpo-
vede na ne hľadajú mnohí, no
iba niekoľko šťastlivcov nájde
správne miesto v živote. Človek
ako živá, mysliaca, tvorivá a cítia-
ca bytosť celkom prirodzene
inklinuje k poznaniu vlastnej
osobnosti, ale aj k poznaniu
okolitého sveta. Zamýšľali ste sa
už niekedy nad tým, akí sme, čo
chceme a akí by sme chceli
byť? Kdesi som čítal, že len vte-
dy, keď spoznáme svoje najvnú-
tornejšie “ja“, princípy, ciele,
potreby, záujmy, vlastné klady či
zápory - hoci sú to kategórie
relatívne - sme na najlepšej ces-
te ako to dosiahnuť.

Keď prídeme na tento svet,
samozrejme sme závislí na rodi-
čoch, príbuzných, neskôr nás
ovplyvnia učitelia, priatelia.

Z bezstarostného detstva, keď
svet vnímame cez „okuliare dos-
pelých“, keď pasívne prijímame
všetko, čo nám predkladá svet
našich otcov a matiek, postupne
vyrastáme, dospievame. Preve-
rujeme, dokonca negujeme

apriori všetko, čo nám od malič-
ka vštepovali, ako nás viedli.
Učíme sa prijímať zodpovednosť
za vlastný život a keď pominú
“vzbury“ dospievania zisťujeme,
že sme práve takí ako tí, proti
ktorým sme tak ostro vystu-
povali. Napriek tomu, že máme
mnoho spoločného, sme roz-
dielni, formovaní a formovateľní
v mladosti viac, neskôr už me-
nej. (Ohýbaj ma mamko...)

Keďže je reč o našej mladej
generácii, teda najzraniteľnejšej
vekovej kategórii, je na mieste,

aby sme skúmali jej vnútorné
životné princípy, prípadné hod-
notové orientácie. Zistiť aká je
predstava mladého človeka
o sebe samom, o spoločnosti
v ktorej žije, študuje alebo pra-
cuje.  Ale aj to, čo pre neho
znamená úspech, akú úlohu zo-
hráva v jeho živote viera v Boha
a napokon aké hodnoty sú pre
neho prioritou?

Čo poviete, mamy, otcovia,
učitelia, funkcionári, nemali by
sme to skúsiť vo vlastnej rodine,
v škole, všade, kde sa stretá-
vame s našimi mladými, ale aj so
staršími študentmi, ktorí si už
zarábajú na chlieb? Samozrej-
me dominantná by mala byť tvor-
ba hodnôt. A keďže táto pre-
bieha po celý život, nikdy nie je
neskoro na ich ovplyvnenie, aby
sme ich upriamili na hľadanie
správneho miesta v živote.

(b)

V tomto čísle Krasňančana
sme mali v úmysle uverejniť
„výpovede“ aj ďalších respon-
dentov. Žiaľ naďabili sme (aj)
na takých, ktorí nenašli odva-
hu odpovedať na naše otázky
so zverejnením svojho mena
a fotografie. Náš dialóg s nimi
nás predsa o niečo obohatil.
Ak to zosumarizujeme, naj-
viac ich trápia neukončené
chodníky, cesty, rigoly, ale aj
divoké skládky, vandalizmus
mladých, tiež neukončená
kolaudácia kanalizácie, zakla-
danie ohňa v záhradách (prá-
ve vtedy, keď si vyvesili čisté
prádlo) atď, atď...

O to viac nás potešilo, že
náš spravodaj je vítaný, že vraj
je super a teda, že sme správ-
ne nastavili „zrkadlo“ dianiu
v obci čerstvými informácia-
mi, ale aj výchovnými člán-
kami, ktorými rozširujeme
obzor poznania ľuďom
a vzbudzujeme v nich väčší
záujem o verejný život.

Za pripomienky a za po-
vzbudzujúce slová ďakujeme
a veríme, že nabudúce už
nebudete mať zábrany vyjad-
riť svoj názor aj takou formou,
akú sme vám ponúkli, aj so
svojím menom a fotografiou. 

šéfredaktor
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Pracovníkov firmy Aspron sme zastihli pri oprave cesty na Žiackej ulici,
oproti farskému úradu a materskej školy.                                 Foto: (bič)

P r i a t e ľ s t v o  s  h l u p á k o m  j e  n a j v ä č š i e  z o  v š e t k ý c h  z i e l .  L e p š í  j e  m ú d r y  n e p r i a t e ľ .

DD ÔÔ VV EE RR UU JJ

O P R A V A  C I E S T

N a  m a r g o  n a ‰ e j  a n k e t y

Poznaj sám seba

O t v o r e n é  „ h r a n i c e “



Devätnásty januárový deň toh-
to roku bol od skorého rána
upršaný, usmoklený, zahmlený,
čo nikomu nepridávalo na ná-
lade. Skôr naopak. Všetko sa
však zmenilo podvečer, vo chvíli,
keď sme prekročili prah nášho
kultúrneho domu, dejiska Folklór-
neho bálu, ktorý už piaty rok
pripravuje Miestny úrad Mestskej
časti Košice - Krásna. Úderom

19. hodiny sa do posledného
miestečka zaplnili priestory hľa-
diska, ale aj reprezentačnej reš-
taurácie „Rubín“. Našu pozornosť
zaujal už samotný vstup do
foyeru a neskôr do vkusne vyzdo-
benej sály - zaiste dielo šikovných
a dôvtipných hláv a rúk personálu
pod taktovkou Ondreja Jedináka.
Do biela odeté stoly a stoličky,
navyše ovinuté ružovými stuhami,

pestrofarebné balóniky hompáľa-
júce sa nad hlavami účastníkov,
ale aj na javisku, to všetko vytvá-
ralo neopakovateľnú atmosféru
chystaného večera. Nemenej
sympatické bolo, že pri vstupe
hostí vítal sám starosta so svojou

suitou - Erikou Dolnou, Máriou
Študencovou, Ferom Klikom
a ďalšími organizátormi miestne-
ho zastupiteľstva, ktorí sa posta-
rali o to, aby bál konečne na
domácej pôde, dopadol čo naj-
lepšie. To sa aj stalo...

Niečo po devätnástej hodine
otvárací ceremoniál začali členo-
via našej Folklórnej skupiny Kras-
ňanka. Najprv na parket vstúpili

statní chlapi a po nich v prekrás-
nych krojoch aj ženičky. Ich spo-
ločný spev, ktorým sa „prihovorili“
k milovníkom a obdivovateľom
ľudovej piesne bol ako balzam na
dušu. Aj na tomto bále nás uistili,
že neupadli do zabudnutia kle-
noty, ktoré Boh dal Slovákom do
vienka spolu s tancami, zvykmi
a obyčajmi ani v našej obci.
V tomto duchu v poradí piaty

Folklórny bál oficiálne otvoril sta-
rosta Mestskej časti Košice -
Krásna Marek Kažimír. Popri do-
mácich návštevníkov, privítal na
ňom aj milých hostí zo sused-
ných mestských častí, účinkujú-
cich jednotlivých súborov a tiež

štedrých sponzorov. Všetkým po-
prial bohatý kultúrny zážitok,
šťastie v tombole a príjemný,
ničím nerušený večer. Potom sa

už na plné obrátky roztočil kolo-
toč spevu, hudby a veselého
slova známej skupiny „Drišľak“.
K slovu sa vzápätí dostali aj spevy
a tance Detského folklórneho
súboru „Čarnička“ a napokon
žezla sa ujala hudobná skupina

„Nobi“ pod vedením Laca Kerté-
sa, ktorá doslova zdvihla zo sto-
ličiek takmer všetkých účastníkov
bálu. Tanečný parket sa stal
akousi módnou prehliadkou ve-
černých šiat mladých, ale i star-
ších dám, ktoré sa až do ne-
skorých večerných, lepšie do
skorých ranných hodín zvŕtali so
svojimi partnermi jedna radosť. 

Oživením večera plného spe-
vu, vravy, tanca i humoru bola
neodmysliteľná tombola, z ktorej
si hodnotné vecné ceny odniesli
tí, na ktorých sa usmialo šťastie.
Vari všetci sme milé potešenie
výhercom priali - a možno niektorí
ani nie, kto vie? - Jedno je však
isté, že z nevšedného večera
spriaznených duší, z folklórneho
podujatia Krasňančanov, sme
odchádzali s úsmevom na tvári
a pokojom v srdci. 

Ján Bičkoš,
snímky: autor
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Po zlom nenastupuje vždy nutne dobré; môže ho vystriedať i nové zlo, horšie ako predošlé.•

Krátky humorný dialóg „Drišľačan“ viedol aj so speváčkou DFS
„Krasňanka“ Máriou Petrušovou.

R e p o r t á ž

Večer plný spevu, tanca

a humoru

Na malé jubileum „Folklórneho bálu“ zavítali aj hostia zo susedných mestských častí. Na veselej strune
prebiehalo „interview“ s našim starostom, ktorého vyspovedal člen skupiny Drišľak Paľo Antuš

Popri našej „Krasňanke“ a skupiny „Drišľak“, nádhernými tanečnými variáciami a  ľubozvučným  spevom účastníkov bálu potešili aj tínedžeri
Detského folklórneho súboru „Čarnička“.

P i a t y  F o l k l ó r n y  b á l  p r v ý k r á t  n a  d o m á c e j  p ô d e



edinský folklórny súbor
Krasňanka vznikol v roku

1998. Podnetom pre jeho vznik
bol folklórny umelecký súbor
Hornád, ktorý v tom čase po-
strádal nové ľudové pesničky
a nápady. V tomto období v Cir-
kevnej základnej škole fungoval
detský súbor Sedmikráska, ktorý
viedli Marcela Vargová a Irena
Feketeová. Po jeho zániku skrsla
myšlienka založiť následovníka,
aby pekné ľudové piesne, zvyky
a obyčaje z Krásnej a jej okolia
neupadli do zabudnutia. Súbor
v jeho začiatkoch navštevovalo
iba deväť žien, ktoré sa stretávali
v rodinnom dome raz v týždni.
Keďže v tom čase v Krásnej chý-
bala akákoľvek podpora a neboli
vytvorené priestorové podmien-
ky, ich prvé „stretká“ boli skôr
o zvykoch a tradíciách, no neza-

obišli sa nikdy bez írečitého naš-
ského spevu. Možno práve to ich
priviedlo k myšlienke vypracovať
zoznam piesní z Krásnej, pred-
tým známej ako „Siplak“. Postup-
ne sa ich stretnutia stali pravidlom
a pri jednom z nich vznikol nápad
natočiť „Svadbu v Krásnej“, čo
sa aj stalo v auguste 1999 a túto
poslali aj do archívu Matice slo-
venskej.

Ďalšie pásma, ktoré súbor na-
hral a prezentoval sa nimi doma
aj v iných obciach regiónu boli
„Kersciny“, s ktorými v roku
2002 na regionálnej prehliadke
v Družstevnej pri Hornáde postú-
pil do krajského kola v Micha-
lovciach. Ďalej to bolo pásmo
„Karčma u Kaduka“, s ktorým
v roku 2005 postúpil do krajské-
ho kola v Trebišove. Za zmienku
stojí aj pásmo „Priadky“, ktoré

natočil v roku 2001, nehovoriac
o ďalších súťažiach a vystúpe-
niach. Z nich treba spomenúť
najmä „Dargovskú ružu“ vo
Svinici, kde zožal niekoľko
ocenení.  V roku 2001 to bolo
tretie miesto, o rok neskôr druhé.
Od roku 2002 sa jeho členovia
zúčastňujú aj súťaže pod názvom
Na košickej turni v Šaci, kde
hneď na úvod prekvapili prvým
miestom, ktoré v ďalšom ročníku

aj obhájili. V rokoch 2004 až
2006 klesli síce na tretie, no
v minulom roku sa opäť vyšplhali
na prvú priečku medzi súbory
z jednotlivých častí Košíc. 

Rámec mesta  náš folklórny
súbor prekračuje aj v nesúťaž-
ných prehliadkách ako je Anto-
lógia folklóru v Spišskej Novej
Vsi, na festivale v Dargove, na
Rozhanovských slávnostiach,
ale aj v Cassovia folkfest
v košickom amfiteátri a inde.
Spomeňme ešte, že v roku 2004
súbor nahral a vydal svoje prvé
CD pod názvom „A cez Siplak
dražka visipana“, no a v minu-
lom roku ďalšie pod názvom
„Polamaľi še hušle“. Potešilo
nás aj odvysielanie klipu Kras-
ňanky v Slovenskej televízii v re-
lácii Kapura v októbri 2007.
Dodajme, že súbor, ktorého hlav-
ným zámerom je prinášať ľuďom

radosť, oživovať zabudnuté pes-
ničky i tance, je aj členom Vý-
chodoslovenského folklórneho
združenia. V súčasnom období
združuje sedemnásť žien, jede-
násť mužov a jedného harmo-
nikára. 

Pri okrúhlom jubileu našej
Krasňanky hodno spomenúť
aspoň v stručnosti aj o zakla-
dateľke tohto telesá Mgr. Irene
Feketeovej, rodáčke z Košíc,
kde aj prežila svoje detské roky.
Už v škôlke sa v nej začalo pre-

búdzať spevácke nadšenie
vďaka svojim učitelkám, ktoré ju
k tomu viedli. Ľudové umenie,
tradície, obyčaje, zvyky, ale naj-
mä ľudové piesne ju nadchýnali
najviac. Vyrastala totiž v rodine,
v ktorej každý jej člen vedel nielen
spievať, ale aj tancovať. Osobne
si predsavzala, že tieto „drahoka-
my“ zdedené od naších dedov,
otcov, matiek i babičiek neza-
vrhne a nedovolí, aby upadli do
zabudnutia. Toto sa napokon sta-
lo jej krédom a za pomoci ochot-
ných a obetavých ľudí sa jej po-
darilo založiť Dedinský folklórny
súbor Krasňanka, ktorý sa vďa-
ka nej čoraz viac dostáva do
povedomia širokej verejnosti.
Dôkazom toho sú početné vystú-
penia, ktorými prispieva k oboha-
teniu poznania našej minulosti,
nemenej k dobrému menu našej
obce.           Janko Krásňansky

Podaním projektu na rekon-
štrukciu kaštieľa na Úrad vlády
SR, sme minulý rok končili s ná-
dejou, že komisia určená na jeho
vyhodnotenie tento posunie bliž-
šie k realizácii. Správa z Úradu
vlády SR, z januára tohto roka
však nebola pre nás pozitívna.
Napriek tomu, že po administra-
tívnej  a formálnej stránke  projekt
nemal nedostatky, v celkovom
hodnotení nezískal potrebný po-
čet bodov. Pre poriadok pripo-
meniem, že projekt sme podali
za účelom získania finančných
prostriedkov na vypracovanie
projektovej a archeologickej do-
kumentácie v celkovej výške  je-
den milión osemsto tisíc sloven-
ských korún. Zámerom bolo
zrekonštruovať priestory kaštieľa
pre opustené deti a vytvoriť im
náhradný domov s profesionál-
nymi rodičmi. Napriek zlej sprá-
ve, miestny úrad zadal firme
Stavoprojekting, a. s. úlohu vy-

pracovať a predložiť kalkuláciu
rozpočtových nákladov na reali-
záciu archeologického priesku-
mu a vypracovanie archeolo-
gickej štúdie. 

Správna rada neziskovej orga-
nizácie Zachráňme kaštieľ
v Krásnej na svojom rokovaní vo
februári  posúdila návrh rozpočtu
a odporučila miestnemu úradu
vykonať len najnevyhnutejšie prá-
ce na strešnom odkvapovom
systéme kaštieľa. Po prieskume
strechy, v najbližších dňoch zač-
neme opravovať žľaby a zvody,
aby sme zabránili  ďalšiemu roz-
rušovaniu obvodových múrov.
Neostáva nám teda nič iné iba sa
nevzdávať a byť pripravení na po-
danie ďalšieho projektu .

Prvotné prípravné a záchran-
né práce môžete podporiť svoji-
mi 2 % z dane na vyplnenom
tlačive, ktoré je prílohou Kras-
ňančana.

Marek Kažimír
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Ponúknuť priateľstvo tomu, kto chce lásku, je ako darovať chlieb tomu, kto umiera smädom.•

Takto vyzerá schátralý kaštieľ, ktorý čaká na svoju záchranu.

Rekonštrukcia kaštieľa musí počkať

D

JUBILEUM KRASŇANKY

Ako venovať dve percentá z dane?
Ak ste zamestnanec:
– Požiadať o potvrdenie o zaplatení dane mzdového účtovníka

u Vášho zamestnávateľa do 15. februára, vybrať si organizáciu, ktorú
podporíte /veríme, že nás/, vyplniť vyhlásenie o poukázaní sumy
zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane, potvrdenie spolu s vyhlásením
doručiť na svoj daňový úrad do 30. apríla, alebo organizácii, ktorú
chcete podporiť.

Ak ste živnostník:
Vyplnené vyhlásenie môžete odovzdať spolu s daňovým priznaním
alebo najneskôr do 31. marca na daňovom úrade.

D e s a ť  r o ko v  r o z d á v a  r a d o s ť,  o ž i v u j e  t r a d í c i e



Na našej mediálnej komisii
som okrem iného poďakoval
všetkým, ktorí čo len malým die-
lom prispeli k dosiahnutiu súčas-
nej štandarnej úrovni nášho spra-
vodaja. No jedným dychom som
ich vyzval, aby aj v tomto roku
vytvárali väčší priestor pre zmeny,
aby zavial občerstvujúci závan do
našej tvorivej činnosti.

Ako a čím? Predsa svojími prís-
pevkami a neoddeliteľnými
dokumentárnymi fotografiami,
ktoré majú úžasnú silu a dyna-
mičnosť. Opäť sme vstúpili do
nového časového úseku, čo sa
zákonite musí premietnuť aj do
nového spôsobu života a teda aj
nášho tvorivého. Stále  myslím na
toľko raz spomínané zmeny
zmýšľania a konania našich spo-
luobčanov, najmä našich tíne-
džerov. Chtiac-nechtiac, aj my
sme deťmi tejto prekotnej doby,
aj my máme podiel na častom

znevažovaní hierarchie hodnôt,
čoho sme žiaľ svedkami deň čo
deň! Vari to nevidíme, alebo ne-
počujeme, čo sa deje v našom
okolí? Najviac však absentuje lás-
ka jedného k druhému, súdrž-
nosť, prevláda rozhádanosť, zá-
visť aj nenávisť! O zodpovednosti
nehovoriac! Navyše v niektorých
rodinách chýba mravný základ,

často aj harmonické spolužitie -
a ako to už býva - aj manželské
„minikrízy...“

A tak si myslím, že už by bolo
na čase preklenúť „hluchotu“,
vzchopiť sa a dať iný smer nášmu
konaniu, pričom už nestačí iba
konať svoju povinnosť, ale aj čosi
navyše! Skúsme teda vniesť do
nášho života novú vitalitu aj v no-
vinách, prispejme k hlbším zme-
nám a hierarchii hodnôt ľudí v na-
šej mestskej časti, v našom
„mikrosvete“.

Váš šéfredaktor
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H o d n o t a  d a r u  s a  m e r i a  l á s k o u  d a r c u .•

Veľká noc, rovnako ako Via-
noce je sviatkom, ktorý má
pre ľudí dva rôzne významy.
Pre veriacich je najväčším
sviatkom v roku, pre ostat-
ných sviatkom jari – vzniku
nového života.

Rovnako ako u nás aj v USA
si veriaci pripomínajú smrť
a vzkriesenie Ježiša Krista.
Svätý týždeň, ako ho nazýva-
jú, začína palmovou nedeľou
(u nás je to Kvetná nedeľa),
na Zelený štvrtok si pripomí-
najú poslednú večeru, v pia-
tok umučenie a smrť a Veľká
noc pokračuje až nedeľou,
kedy sa omše slávia skoro
ráno pri východe slnka. Pre
tých, ktorí na Veľkú noc slávia
sviatok jari, sú tradičnými
symbolmi veľkonočné vajíč-

ka, zajačiky a kuriatka, ktoré
deťom nosí Veľkonočný zajac
– niečo na spôsob Santa
Clausa. Ten im vajíčka skrýva
po dome a v záhrade a deti
majú za úlohu ich nájsť. Stov-
ky detí každý rok privítajú
v Bielom dome, kde majú pri-
pravené hľadanie veľkonoč-
ných vajíčok. Deti vo Veľkej
Británii sa zase tešia na veľko-
nočnú nedeľu, kedy dostá-
vajú maľované aj čokoládové
vajíčka.

Ak si to zhrnieme, prídeme
na to, že najkrajšie sviatky
Veľkej noci sú predsa len
u nás na Slovensku. Veď ako
už len môže vyzerať Veľká
noc bez pondelňajšej oblie-
vačky?

Jana Bodová

Veľká noc trochu inakšie

Opäť jedna fotografia z albumu. Tak sa spoznávajte šiestaci zo
školského roku 1957–58. Prezradíme len, že triednou vám vtedy bola
učiteľka A. Petríková a riaditeľom J. Kováč.

Prekleňme „hluchotu“, vzchopme sa!

Krasňančan pre vás

pre členov mediálnej komisie a dopisovateľov

– Kým niekomu niečo povieš, polož si tieto otázky: je to pravda?
je to milé? je to nevyhnutné?

– Šetri so sľubmi, ale ak niečo sľúbiš, dodrž to.
– Využi každú príležitosť povedať druhým niečo milého, povzbu-

divého.
– Odmietaj hovoriť o druhých negatívne, neohováraj, ohováranie

nepočúvaj.
– Odpúšťaj druhým, ver, že ostatní vydávajú zo seba vždy to naj-

lepšie, čo môžu dať.
– Buď otvorený, nediskutuj, nehádaj sa (je možné s niekým ne-

súhlasiť, ale nie je nutné byť pritom zlý)    
– Zabudni na počítanie do sto, ale počítaj aj do tisíc, len aby si

niekomu nepovedal niečo, čo by mu mohlo ublížiť.
– Nechaj tvoje cnosti nech hovoria same za seba. Nechváľ sa

sám.
– Ak ťa niekto kritizuje, zamysli sa nad tým, či je to pravda. Ak áno,

snaž sa o zmenu, ak ide o kritiku nespravodlivú, nenechaj sa
ňou vyviesť z miery, ži ďalej po svojom a nikomu neubližuj.

-  Maj zmysel pre humor. Smiech skracuje vzdialenosť medzi ľuď-
mi. Nechci len byť utešovaný, ale sám utešuj, nechci len byť
chápaný, ale cháp druhých, nechci len byť milovaný, ale aj miluj.
Až sa to naučia všetci, bude menej opustených, zlých a ne-
prajných ľudí. Buď prvý. Ukáž cestu k spokojnosti a šťastiu.

Pripravila: M. Miľová

Pravdy, ktoré ti pomôžu…

V prvej dekáde mesiaca január,
na ulici 1. mája, vyhorel rodinný
dom. Všetci členovia rodiny vy-
viazli, našťastie, bez akýchkoľvek
zranení, vďaka rýchlemu zásahu
príslušníkov hasičského zboru pri
ich evakuácii. Obec poskytla mla-
dej šesťčlennej rodinke náhradné

ubytovanie v sociálnom byte na
Sládkovičovej ulici v Košiciach.
Následne potom bola vyhlásená
a usporiadaná charitatívna zbier-
ka oblečenia. Všetkým, ktorí
prispeli preto patrí jedno veľké ...
ĎAKUJEM     

Veronika Takáčová

B e z  u j m y  n a  z d r a v í

„Dňa 13. mája 1981, v deň
atentátu na pápeža počas
audiencie na Námestí svätého
Petra ma Božia prozreteľnosť
zázračným spôsobom uchrá-
nila od smrti. Ten, ktorý jediný je
Pánom života a smrti, mi sám
môj život predĺžil, istým spô-
sobom mi ho znova daroval.“

Z „Testamentu Jána Pavla II“

• Rob vždy dobre blížnemu.
Každému  rob dobro tak, ako
chceš, aby ho iní robili   tebe.

• Neromýšľaj o tom, čo má nie-
kto urobiť pre teba, ale o tom,
čo máš ty urobiť pre  niekoho.

• Pracuj poctivo, lebo plody tvo-
jej práce používajú iní, ako aj ty
používaš plody ich práce.

(S. Wyszynski, Milujte sa!)

Jedna ruka držala pištoľ, 

❋ ❋ ❋

druhá viedla guľku …

Na aktuálnu tému



Pred krátkym časom sme sa do-
zvedeli, že od 3.januára 2008 mo-
nitoruje situáciu v Krásnej pracovník
Mestskej polície v Košiciach - stanica
Juh.

Kvitujeme, že je to ďalší dobrý
krok k upevňovaniu všeobecného
poriadku v našej mestskej časti. Pri
tejto príležitosti spomeniem aspoň
v najhrubších rysoch postavenie
a význam obecnej polície ako to
vyplýva zo Zákona SNR č.
564/1991 O obecnej polícii v znení
neskorších predpisov.

Obecná polícia je poriadkový útvar
pôsobiaci pri zabezpečovaní obec-
ných vecí verejného
poriadku, ochrany ži-
votného prostredia
v obci a v plnení úloh vyplývajúcich
zo všeobecne záväzných nariadení
obce, obecného zastupiteľstva
a z rozhodnutí starostu obce. Zabez-
pečuje verejný poriadok v obci, chrá-
ni majetok obce a občanov pred
poškodením a zničením, stratou ale-
bo zneužitím. Dbá o dodržiavanie
poriadku, čistoty a hygieny v uliciach
a na iných verejných priestranstvách
a verejne prístupných miestach.
Ukladá a vyberá v blokovom konaní
pokuty za priestupky ustanovené
osobitnými predpismi a tiež za pries-
tupky proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky spáchané neupo-
slúchnutím zákazu, ktorý vyplýva
z miestnej úpravy cestnej premávky.
Za účelom splnenia týchto úloh je
pracovník obecnej polície oprávnený
vyzvať osobu, aby upustila od ko-
nania, ktoré narušuje verejný poria-
dok alebo od iného protiprávneho

konania, zadržať osobu pristihnutú
pri trestnom čine, presvedčiť sa či
ten, ktorého zadrží, nie je ozbrojený
alebo nemá u seba inú vec, ktorou
by mohol ohroziť život alebo zdravie
občanov, prikázať každému, aby na
nevyhnutný čas nevstupoval na urče-
né miesto alebo sa na ňom nezdržia-
val, pokiaľ to vyžaduje účinné za-
bezpečenie plnenia úloh obecnej
polície alebo obce. Je oprávnený po-
žadovať preukázanie totožnosti a po-
žadovať od osoby vysvetlenie, má
oprávnenie otvoriť byt, ak je dôvodná
obava, že je ohrozený život alebo
vážne ohrozené zdravie osoby alebo

ak hrozí závažná škoda
na majetku. Môže
odňať vec, o ktorej sa

možno dôvodne domnievať, že v ko-
naní o priestupku môže byť vyslo-
vené jej prepadnutie alebo môže byť
zhabaná, ak osoba neuposlúchne
výzvu na vydanie veci. Pri svojej čin-
nosti je však povinný dodržiavať práv-
ne predpisy začlenené do právneho
poriadku Slovenskej republiky.

Pracovník obecnej polície za úče-
lom splnenia svojich povinností môže
používať, ak vyzvaná osoba, proti
ktorej zakročuje neupustí od proti-
právneho konania, aj donucovacie
prostriedky alebo služobného psa
a pri pracovnej činnosti nosí zbraň.
Obec zodpovedá za škodu spô-
sobenú pracovníkom obecnej polí-
cie v súvislosti s plnením svojich úloh.
Pevne veríme, že pracovník obecnej
polície bude prínosom pre obyva-
teľov našej obce.

JUDr. V. Žuffa-Kunčo

Nezisková organizácia EuroKONZULT Slovakia, n.o. v spolupráci
s 36 partnermi začala realizovať na území okresov Košice, Košice
- okolie a Trebišov projekt s názvom „Rozvoj komunitnej sociálnej
práce a komunitných centier v obciach, mestách a mestských
častiach východného Slovenska.“ 

Do projektu sa zapojilo 31 obcí, mesto Medzev a 3 mestské časti,
vrátane našej - spolu 35 miestnych samospráv (zo 7 regiónov) a tiež
Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s Koordinačných
centrom komunitných a osvetových aktivít (KOCKA ). Projekt je
financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Realizácia
aktivít začala v novembri 2007 a bude pokračovať až do novembra
2008.

Hlavným cieľom je „Zlepšiť zamestnateľnosť znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie a rozvíjať sociálny kapitál vidieckych
komunít.“

Špecifické ciele sú zamerané: na rozširovanie komunitnej sociálnej
práce v obciach, okresoch východného Slovenska, rozvoj a sieťo-
vanie komunitných centier mikroregiónov, organizovanie vzdelá-
vacích a poradenských aktivít, osveta, propagácia a informovanosť
o komunitnej spolupráci a skvalitňovanie  komunitného života na
miestnej a regionálnej úrovni.

Doposiaľ naša obec vykonala tieto aktivity: V decembri zorga-
nizovala vianočnú charitatívnu zbierku, finančne  prispela pre rodinu
v hmotnej núdzi, v januári  zorganizovala zbierku ošatenia pre rodinu
z ul. 1. mája postihnutou požiarom a tiež pomohla pri hľadaní náhrad-
ného ubytovania. 

Na tunajšom miestnom úrade v kancelárii I. kontaktu sídli komu-
nitná sociálna pracovníčka EuroKONZULTU Slovakia, n.o. Veronika
Takáčová, ktorá sa zaoberá touto problematikou. 

V prípade poradenstva, týkajúceho sa sociálnej pomoci, sa na
nás obráťte buď osobnou konzultáciou na tunajšom úrade, resp.
na t.č. 0918 856 721. Radi vám pomôžeme.                         (V. T.)
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Tie najkratšie s lová,  tot iž  „áno“ a „nie“,  vyžadujú najväčšie premýšľanie.•

Napriek chatrnému bývaniu, ktoré majú obyvatelia časti Vyšného dvora,
pani Iveta Badžová dbá, aby bielizeň a šatstvo šesťčlennej rodiny bolo
vždy čisté.                                                                          Foto: Ján Bičkoš

P r o j e k t  2 0 0 7  –  2 0 0 7

Ď a l š í  p o z i t í v n y  k r o k

Slovo má právnik

Dňa 2. 2. 2008 sa konala hod-
notiaca členská schôdza Klubu
dôchodcov pri MÚ MČ Košice -
Krásna. V bohatom programe,
okrem hodnotiacej časti boli voľ-
by výboru na roky 2008 – 2012.
Novozvoleným predsedom sa stal
staronový predseda Jozef Hege-
düš. Na schôdzi schválili aj nový
názov klubu a to: Klub seniorov.

V programe pokračoval bla-
hoželaním k jubileám svojich

členov a po malom občerstve-
ní nasledovala tradičná tom-
bola. Klub seniorov u nás sku-
točne pracuje, o čom svedčí
veľký nárast ich členskej zá-
kladne za rok 2007. Je to dob-
ré a pochvalné. Sme radi, že 
ich tú máme a, že aj oni sú
súčasťou nášho spoločenského
života v mestskej časti Košice-
Krásna.   

(kob)

N O V Ý  N Á Z O V  K L U B U

Zima je obdobie , kedy príroda
odpočíva a ľudské telo je v tom
čase vystavené nebezpečiu. Je to
v dôsledku nedostatku príjmu vita-
mínov a minerálov, ktoré každý
z nás potrebuje nezávisle od výš-
ky svojho veku. V obchodoch má-
me vitamíny vo forme ovocia dosť
drahé a tak sa vraciame k umelej
forme – tabletám. Reklamy sú
plné  zvodných fráz, ako nás prá-
ve tie ich tablety
zložené z ideálne-
ho množstva vita-
mínov a stopových prvkov po-
stavia opätovne na nohy. Ale od
pradávna z kuchyne našich mám
a starých mám vieme, že v zime
boli základnými surovinami: kyslá
kapusta, bylinkový čaj a med.
Tieto by mali ostať aj dnes na
našom stole a v zimnom období
viacej ako inokedy. Kapusta sa dá
pripraviť vo forme šalátov s olivo-
vým olejom, cibuľkou, či pórom.
Med ako súčasť čaju a bylinkové
a ovocné čaje na dopĺňanie pit-
ného režimu. Nezabúdajme na

otužovanie a to postupné, pomaly
a po troške. A nakoniec dnes ,
keď sa hovorí o vzniku chrípkovej
epidémie je potrebné pouvažovať
triezvo a dať sa zaočkovať proti
chrípke a to pred zimným obdo-
bím do konca októbra, nakoľko
chrípkové ochorenia začínajú
niekedy koncom novembra a kul-
minujú až do prvých marcových
dní.  Chrípku sprevádzajú bolesti

svalov, bolesť hla-
vy, bolesti kĺbov
a vysoké teploty.

Nebezpečnou komplikáciou
chrípky sú zápaly priedušiek a zá-
pal pľúc. Dôležité je aj  dodržiava-
nie hygienických návykov a v čase
chrípkovej epidémie nielen zákaz
návštev v nemocniciach, ale aj
vyhýbanie sa veľkým spoločen-
ským, či športovým akciám, kde
je veľa ľudí a reálna možnosť vzni-
ku prenosu infekcie. Nezabúdaj-
me, že naše zdravie je jediná
hodnota, ktorá je uznávaná všet-
kými.

M. Kobezdová

J a r n á  ú n a v a

Zdravotné okienko



NEPROSÍM O ZÁZRAK,
Pane, ale o silu pre všedný
život. Nauč ma umeniu ma-
lých krokov. Sprav ma vy-
naliezavým a vynachádza-
vým, sprav ma sebaistým
v správny čas. Obdar ma
jemnocitom, aby som doká-
zal odlíšiť prvoradé od

druhoradého. Prosím o silu
disciplíny a miery, aby som
len tak neprekĺzol životom
a svoje dni si rozumne
rozdelil, aby som neprespal
záblesky svetla a vrcholy,
a aby som si aspoň tu a tam
našiel čas na umelecký
zážitok. Dovoľ mi utvrdiť sa

v tom, že snívať o minulosti
či budúcnosti mi nepomôže.
Pomôž mi čo najlepšie
zvládnuť to, čo je najbližšie,
pomôž mi pokladať práve
prežívanú hodinu za naj-
dôležitejšiu.

Ochráň ma pred naivnou
vierou, že v živote musí ísť
všetko hladko. Daruj mi triez-
ve poznanie, že ťažkosti, po-
rážky, neúspechy a sklama-
nia sú prirodzenou súčasťou
života, že vďaka nim rastie-
me a dozrievame.

Pripomínaj mi, že srdce sa
často stavia proti rozumu.
Pošli mi v pravej chvíli nie-
koho, kto má odvahu pove-
dať mi pravdu s láskou.
Chlieb každodenný daj mi
pre telo i dušu, prejav Tvo-
jej lásky, priateľské echo,
a aspoň tu a tam náznak, že
budem užitočný.

Viem, že veľa problémov
sa rieši nekonaním, aby som
dokázal čakať. Nech vždy
nechám Teba i ostatných
dohovoriť. To najdôležitejšie
si človek nehovorí sám, to
najdôležitejšie mu býva
povedané. 

Ty vieš, ako veľmi potre-
bujeme priateľstvo. Daj, aby
som dorástol tejto najkraj-
šej, najťažšej, najriskant-
nejšej a najnežnejšej zá-
ležitosti života. Vnukni mi
pravú chvíľu a pravé miesto,
kde môžem zanechať balí-
ček dobra, slovami či bez
slov. 

Chráň ma pred strachom,
že by som mohol premárniť
svoj život. Nedaj mi to, čo si
želám, ale to čo potrebujem.

Nauč ma umeniu malých
krokov. 

A. DE SAINT-EXUPÉRY 

„Mne še dobre tancuje aj v gumá-
koch... Ne Pali?“            Foto: (bič)

Na našej fotografii z domáceho archívu vidíme časť nášho cirkevného
spevokolu na prelome tridsiatych až štyridsiatych rokov

Tešili sme sa mnohí, najmä
mnohé z nás, že konečne bude
bál v domácich priestoroch, v no-
vom kultúrnom dome. Dočkali
sme sa. V priestoroch reštaurácie
a v sále boli krásne naaranžované
stoly a úžasná balónová výzdoba.
Spoločensky vyobliekaní prítomní
a najmä šaty dám sa niesli s tren-
dom módy, jednoducho bolo
načo sa pozerať.

„Nech sa tu každý z nás cíti tak
dobre ako doma“, povedal na zá-
ver uvítacieho príhovoru starosta
Marek Kažimír.

Na jeho slová okamžite reago-
val Paľo Antuš - člen skupiny
Drišľak, ktorý nám povedal, že on

sa tu cíti naozaj ako doma a pre-
to si obul papuče. Celá skupina
ako vždy zabávala hudbou a svo-
jou typickou rétorikou.

Moderátorom večera bol Ri-
chard Hergott. Popri iných, vďa-
ka patrí aj majiteľovi  reštaurácie
a jeho zamestnancom, ktorí svo-
jou profesionálnou prácou tiež
prispeli k úspešnému priebehu
tohto bálu. Nakoniec treba pove-
dať, že vysoko kultúrne správanie
všetkých prítomných na bále je
dôkazom zvyšovania kultúrnej
uvedomelosti a toho, že kultúra sa
dá robiť aj u nás, a nielen v meste.

M. Kobezdová

Môj postreh z Folklórneho bálu

• Deň, keď som sa nezasmial,
pokladám za stratený.

• Nešťastní sú len tí ľudia, čo
nemajú zmysel pre vtip.
Nemajú zmysel ani pre
vážnosť.

• Starí Gréci mali veľa kultúry
a nijaký benzín. My máme
veľa benzínu.

• Historik je dozadu obrátený
prorok.

• Raj patrí tomu, kto svojho
druha rozosmeje.

Ing. Július BEHUN, Pollova 5, KAPA-PRESS, Košice, Ing. Rudolf
Takáč - 2BCOGNITUS, Mikuláš NAGY, Kladenská 52, ASTEX, 
s. r. o, Košice, HYDRO-EKO-STAV, Mestská časť Krásna, starosta
MČ Košice - Barca, starosta MČ Košice - V. Opátske, Starosta
Košickej Polianky, Svadobný salón JANETTE, František JURČO-
JUKOV, Margita MAKOVÁ, Vyšná Hutka, K-2 TOUR - Marta
Bodnárová, Ing. Ján TRNOVSKÝ, Valent KUĽBAGA,Minská 39,
ASPRON, s.r.o., SLOVKOREKT, spol. s r.o., PRESSKAN, s. r.o.,
MČ Košice - Krásna, PEVA, s.r.o., Ladislav KOČIŠ, CONTICAR-Ing.
Július Koczur, ENVIROCENTRUM, s.r.o., Mikuláš HEGEDÜŠ, ROJA,
s.r.o., Vendelín Novysedlák - PD Olšanka.

Vďaka za hodnotné vecné dary, ktorými ste potešili výhercov
tomboly na piatom Folklórnom bále dňa 19. januára 2008. 

Š t e d r í  s p o n z o r i

Zrnká múdrosti:

Mnohí ľudia si myslia, že majú dobré srdce, a zatiaľ majú len slabé nervy.•

U m e n i e  m a l ý c h  k r o k o v
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S príchodom jari a teplej-
šieho počasia, sa opäť otvá-
rajú nové možnosti trávenia
voľného času. V tomto článku
sa vám pokúsim priblížiť záľu-
bu, „ktorá vám dáva krííídla“!

Leteckým modelom lietadiel
sa venujem už nejaký ten rok
a stále objavujem ich čaro
a radosť, ktorú pri nich človek
prežíva. Modely sú vhodné aj
ako prvý krok pre niekoho, kto
by sa chcel venovať skutočné-
mu lietaniu. Je však zaujímavé,
že aj mnohí piloti reálnych lieta-
diel sa po čase k modelárstvu
opäť vracajú. 

Naša modelárska partia sa
venuje hlavne rádiom ovláda-
ným tzv. RC modelom. Skratka
RC pochádza z angl. Remote
Control. Tie najlepšie “stroje“
sú vernou zmenšeninou svojej
predlohy - skutočného lietadla.
Poháňané sú spaľovacím ale-

bo elektrickým motorom. Do-
kážu lietať presne tak ako sku-
točné lietadlá, niekedy aj
lepšie. RC model sa dá vyrobiť
takpovediac od piky a jeho
stavba môže trvať i niekoľko
stoviek hodín,  alebo si možno
kúpiť stavebnicu, ktorej obsa-
hom sú už predpracované die-
ly. V takomto prípade sa dá
model  postaviť niekedy aj za
jeden večer. Tento koníček
prináša so sebou nepriamo aj
získavanie mnohých nových
vedomostí a zručností. “Starí“
modelári sa stali postupne
odborne zdatní v mnohých
oblastiach. Sú nimi práca
s drevom, kovom, lepidlami,

elektronikou, motormi a pre
samotné lietanie sú potrebné
aj znalosti z aerodynamiky
a meteorológie.   

Vysielač, ktorý drží pilot v ru-
kách má často väčší dosah
než je vzdialenosť na ktorú je
možné model vôbec ešte vi-
dieť. Pri vhodne zvolenom po-
hone a batériách je možné
s modelom lietať na jedny ba-
terky aj 40 minút. S vetroňom
pri vhodnom termickom prú-
dení vie šikovný pilot dosiah-
nuť bez motora čas letu aj
niekoľkých hodín.

V rámci porovnávania si
schopností, či už pri stavbe
alebo v lietaní sa organizujú
rôzne preteky a stretnutia mo-
delárov po celom Slovensku.
Okukávajú sa vzájomne nové
modely, obloha je plná lieta-
diel, varí sa guláš, diskutuje sa,
skrátka relax a pohoda s pria-

teľmi. A ak si myslíte, že chlapi
si oddychujú a manželky doma
zatiaľ nadávajú, veľmi sa mý-
lite. Ich drahé polovičky a deti
sú tam s nimi tiež. Podporujú
ich, klebetia vzájomne s ostat-
nými dámami a majú radosť
z toho, že ich deti majú po
otcovi tiež toto nádherné
hobby. Takáto akcia sa mení
teda na rodinnú a môže byť
niečo lepšie ako keď sú všetci
spolu?

V minulom roku sme sa zú-
častnili piatich akcií na ktorých
sme s našimi modelmi vždy
zaujali. Dokonca sa nám po-
darilo získať víťazstvo a putov-
ný pohár v súťaži elektroletov

„Cassovia ampér cup“, kde
som obsadil prvé miesto
a Maroš Karabáš tretie. Nik
z pretekajúcich ani organi-
zátorov to nečakal, pretože
sme lietali s modelom, ktorý
bol výkonnostne nevhodný pre
takúto súťaž. Naše modely sa
objavili aj v príspevku z mode-
lárskeho leteckého dňa v Raž-
ňanoch, ktorý v novembrovom
„magazíne o lietaní“ odvysie-
lala Slovenská televízia. 

Našu modelársku „letku“
sme tvorili najprv iba dvaja a te-
raz sa zídeme niekedy aj sied-
mi. S modelom RC vrtuľníka si
s nami chodí zalietať aj jeden
učiteľ zo Slanca. Väčšinou
chodíme lietať na agroletisko
pred Vyšnou Myšľou. S vetroň-
mi a malými modelmi sa dá
lietať aj na lúkach za Krásnou
v smere na Košickú Polianku.
Práve tam nás môžete pri pek-
nom počasí zastihnúť. Často
sa stáva, že sa pri nás niekto

pristaví, popozerá a povypy-
tuje. My mu radi odpovieme,
ak má záujem poradíme, zo-
ženieme model, prípadne ho
aj zaučíme. Práve sa   chystám
zaučiť jedného pána zo Slo-
venskej galérie, ktorý odma-
lička sníval o tom, že bude
modelárčiť, ale akosi sa k tomu
nevedel dostať. Nedávno sme
za Krásnou zastihli aj pána
Karola Šándora, rodáka z Krás-
nej, ktorý je známy hlavne
výrobou výkonných vetroňov.
Modelárstvu sa venuje  takmer
50 rokov a postavil už bezmála
päťsto modelov, ktoré lietajú
po celom Slovensku.

Hádam toľko stačí, vonku je
pekne a práve mi nabíjačka
oznamuje, že mám nabité ba-
térie! Zvolať partiu, vybrať mo-
del, zbaliť vysielač, náradie
a ide sa. Dúfam že dnes neha-
varujem! Niekedy totiž o napä-
té situácie a adrenalín  nie je
núdza.            Ing. Marián Miľo
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Vydarený pokus sprítomniť 
históriu a ozrejmiť súčasnosť
Krásnej.

Pekným edičným počinom
Miestneho úradu Mestkej časti
Košice - Krásna je vydanie po-
zoruhodnej monografie pod náz-
vom Krásna. Autorskému tímu
spolu s odbornou spoluprácou sa
podarilo prostredníctvom znač-
ného množstva faktov a fotodo-
kumentácie spracovať ucelené
dielo o Krásnej tak, aby textová
časť a obrazový materiál sa vzá-
jomne prelínali v záujme, čo naj-
komplexnejšieho pohľadu na

Krásnu, jej zrod, a vývoj až po
súčasnosť. Potom nasleduje po-
drobné rozobratie monografie,
podľa jednotlivých častí.

Dnes najstaršia mestská časť
Košíc sa úspešne zviditeľnila
svojou snahou prezentovať sa na
verejnosti. Pokus sprítomniť his-
tóriu a ozrejmiť súčasnosť sa teda
vďaka kolektívu nadšencov vy-
daril. Monografia bohatstvom
sprítomnených faktov i spôsobom
spracovania  má naozaj každému,
čo povedať.

Anna Papiežová, 
(Matica Slovenská)

N e m ô ž e m e  m ú d r o s ť  s t á l e  l e n  z b i e r a ť ,  m u s í m e  j u  t i e ž  v y u ž í v a ť .•

N a p í s a l i  o  n á s

Naša modelárska „letka“ na konci minuloročnej sezóny. Zľava: 
Ing. P. Gonda, Mgr. J. Staš, S. Ulík, M. Karabaš a Ing. M. Miľo.

Stanislava Ulíka sme zastihli pri skúške motora modelu značky Tréner.

Poìme spolu lietaÈ…

R e c e p t  n a  v y u Ï i t i e  v o º n é h o  ã a s u  a  r e l a x á c i u



P o v e d a l i  m ú d r i
– Deň zo dňa mi je stále lepšie a lepšie, iba dobre mi stále nie je.

– Malý omyl na začiatku sa stáva veľkým.                                (G. Bruno)

– Zbojníci žiadajú od teba peniaze alebo život. Ženy  oboje.
(S. Butler)

– Beda tej žene, o ktorej každý muž povie len dobre.           (A. Camus)   

– Všetko sa zrýchľuje preto, aby bolo viacej času  a napriek tomu je
času   menej. (E. Canetti)

– Najstrašnejší  sú ľudia, ktorí všetko vedia a sú o tom svätosväte
presvedčení.                                                                             (E. Caneti)

– Jednou z najväčších civilizačných pohrôm je učený hlupák.
(K. Čapek )

– Vyhľadávanie ľudských chýb, je jediná zábava, z ktorej sa možno
tešiť zadarmo.                                                                         (M. Gorkij)
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M u s í š  s a  m n o h o  u č i ť ,  a b y  s i  p o z n a l ,  a k o  m á l o  v i e š .•

V roku 2013 sa európskym
hlavným mestom kultúry stane
jedno slovenské a jedno fran-
cúzske mesto. „Prínos pre mestá
a ich región, ktoré sa stali hlavným
mestom kultúry bol neodškrie-
piteľný,“ argumentuje umelecký
dramaturg kandidatúry Košíc
Roman Sorger. Košice sa pri-
pravujú v roku 2013 privítať pol-
milióna návštevníkov, pre ktorých
bude pripravených viac ako 300
projektov a 1000 podujatí.

V prvom výberovom kole, v de-
cembri minulého roka, Košice
zaujali medzinárodnú porotu
v konkurencii ďalších deviatich
miest novátorským projektom -
INTERFACE 2013. Mesto chce
vytvoriť priestor, v ktorom sa oby-
vatelia a návštevníci metropoly
východu nedelia na tvorcov a di-
vákov, ale aktívnych účastníkov
kultúrneho, umeleckého a spo-
ločenského diania. 

„Dvere historickej radnice na
Hlavnej ulici v Košiciach sú otvo-

rené pre každého, kto má záujem
o akékoľvek informácie o pro-
jekte. Musíme však myslieť na to,
že ide o najprestížnejšiu súťaž za
posledných niekoľko desiatok
rokov. Isté know-how projektu si
preto musíme chrániť,“ vysvetľuje
Sorger, ktorý jedným dychom do-
dáva, že dvere pre zaujímavé
kultúrne projekty sú stále otvo-
rené. 

Aktuálne informácie okolo
kandidatúry Košíc je možné
sledovať na webovej stránke
www.kosice13.sk, kde na jar pri-
budne nová služba Hlasový odka-
zovač, zameraná na postrehy
a námety verejnosti.

V investičných projektoch mes-
to uvažuje o ôsmich konkrétnych
priestoroch. Novú tvár by mala do-
stať stará mestská krytá plaváreň,
ulička remesiel či amfiteáter. Stará
krytá plaváreň by mala fungovať
ako spojenie umenia a športo-
vého relaxu. 

Zuzana Lehotská

Na potulkách Európou stretne
človek mnoho potešenia, ale aj
útrapy. Cesta zo severného Por-
tugalska späť na Slovensko bola
náročná, únavná. Auto striedal
rýchlovlak idúci 230 kilometrovou
rýchlosťou, potom niekoľko hodi-
nové čakanie na odlet z Lisabonu
do Viedne. Bledí, unavení sme sa
opierali o steny lisabonského letis-
ka, uvažujúc ako vydržíme ešte

štyri hodiny čakania, bez jedla,
pitia, s vypnutým kúrením. Život
zastal o 22. hodine. Keď nám za-
hlásili, že lietadlo bude mať meš-
kanie dve hodiny, odlet až okolo
tretej nadránom. Únavu vystrie-
dala zlosť, nadávky na leteckú
spoločnosť, a podobné„milé“ pre-
javy. Cestujúci pobehovali po le-
tištnej hale, akoby tým urýchlili
plynutie času. Zrazu som si všimla

nenápadnú ženičku, staršiu rádo-
vú sestru v sivo-bielom habite
s troma veľkými cestovnými taška-
mi. Pokojne tam stála, dokonca
sa usmievala. Podišla som k nej
a ona mi hneď milo vysvetľovala,
že ide zo Sardínie, kde bola po-
zrieť rodinu, letela do Ríma, odtiaľ
do Lisabonu, a teraz tu musí čakať

deväť hodín na let do San Paula.
Neveriacky som na ňu hľadela. Po
nekonečnom čakaní  mala pred
sebou ešte viac ako desaťhodi-
nový let a ona to všetko prijímala
s pokojom, ba s skôr s úsmevným
očakávaním. Opýtala som sa jej,
či nie je hladná? Prikývla. V taške
som mala sendvič z raňajok,
hrušku a kúsok čokolády, ako
posledné záchranné prostriedky.
Ponúkla som jej. S rozžiarenými
očami sa poďakovala a s chuťou
sa pustila do jedla. Potom mi vy-
svetľovala ako sa teší na „svoje“
deti v San Paule. Učí ich písať,
čítať, láske k Bohu, učí ich žiť.

Nehovorila o každodennom ne-
bezpečenstve pri zachraňovaní
detí žijúcich v slumoch, často
zdrogovaných, zdivočilých. Ne-
hovorila o útrapách nekonečné-
ho cestovania, ani o častom
hladovaní. Žiaril z nej jas na-
plnenosti poslania, zmysluplnosti
života, radosť z cesty k Bohu. A ja

som sa zrazu cítila „malá“, i na-
priek mojej práci s ľuďmi a že-
lala som si, aby som raz mohla
priblížiť k tejto skromnej krásnej
dušičke. 

O pár hodín ohlásili náš let.
Objali sme sa a rozišli ako staré
dobré priateľky, želajúc si navzá-
jom úspešné pokračovanie cesty,
na ktorú sme sa vydali. Lebo
cesta je dôležitá, nie cieľ. Odchá-
dzajúc som sa ešte dlho za ňou
obzerala, ako tam pokojne postá-
vala, úplne samučičká v obrovskej
letištnej hale. Ostala mi navždy
v srdci.

( ew )
Na Folklórnom bále, ako vidieť, úsmev na tvári nechýbal ani predsedovi
kultúrnej komisie F. Klikovi a jeho spolusediacej L. Jedinákovej.      Foto: (bič)

Vedľa novostavby nášho kultúrneho domu a miestneho úradu pred-
časom „vyrástla“ táto pekná budova počítačovej firmy Radixon, ktorá
skrášlila centrum našej mestskej časti.                               Foto: J. Bičkoš

Ko š i c e  –  k a n d i d á t
n a  p r e s t í ž n y  t i t u l

Tolerantná atmosféra spolu so vzdelaním, kultúrou a ori-
ginalitou dlhodobo radí metropolu východu medzi prirodzené
kultúrne centrá východnej Európy. V súčasnosti sa uchádza
o zisk prestížneho titulu -- Európske hlavné mesto kultúry
(EHMK) 2013. Ide o jedinečnú udalosť, ktorá sa v nasle-
dujúcich desaťročiach pre Košičanov už nezopakuje.

M ô j  z á ž i t o k  z  p o t u l i e k  p o  E u r ó p e

C E S T A …
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Stále nariekame, že nemáme dosť času, ale žijeme tak, ako by sme ho mali na rozdávanie!•

Rezom ovocných stromov veľ-
mi ovplyvňujeme rodivosť. Tým,
že v predchádzajúcich rokoch
sme nesprávnym rezom, t.j. skra-
covaním jednoročných výhonkov
o jednu tretinu poskracovali kon-
cové prírastky, vytvorili sa na kon-
coch ovocných stromov ešte
väčšie rozvetvenia, získali sme
tzv. metlu s bohatým rozkonáre-
ním, pričom na týchto výhonkoch
nemáme kvetné púčiky, len listo-
vé, takže tieto výhonky nerodia.
Ak rez opakujeme každý rok,
sme z toho nešťastní pretože
stromy tvoria rok čo rok stále viac
výhonkov bez rodivosti.

Nesprávny rez výhonkov, t.j.
skracovanie, prináša len tvorbu
ďalších výhonkov bez plodnosti.
Týmto tzv. skracovaním konco-
vých prírastkov, vytvárame a za-
husťujeme koruny stromov, pri-
čom sme sa snažili znížiť
dosiahnutú výšku výhonkov a ko-
nárov. Dosiahli sme však pravý
opak, stromy rastú ešte rýchlej-
šie a nerodia. Pri jednoročných
výhonkoch týchto druhov, ak
chceme aby sa vytvorili kvetné

púčiky, to znamená, aby listové
púčiky na výhonkoch sa preme-
nili ne kvetné, nesmieme jed-
noročné výhonky skracovať, ale
ponecháme ich jeden rok bez
skrátenia, a tým vytvoríme na
jednoročných výhonkoch plodo-
nosný obrast, to znamená, že
ovocné stromy vytvoria kvetné
púčiky a rodia.
• Ako znížime výšku stromov,

ktorú sme dosiahli pravidel-
ným, nesprávnym skracova-
ním?
Rozkonárenie, to znamená vy-

tvorenie 3–5 výhonkov po pred-
chádzajúcom nesprávnom skra-
covaní, upravíme takto:

Rez na bočný výhonok - na
každom rozkonárenom konáriku,
rezom odstránime úplne od zá-
kladu všetky 3–4 výhonky a po-
necháme len jeden bočný výho-
nok, ktorý však nesmieme skrátiť,
jeden rok ho ponecháme úplne
bez skrátenia, pričom výhonok
za jeden rok vytvorí z listových
púčikov plodonosné kvetné púči-
ky, čím sa vytvorí budúca úroda.

Pripravil: Jozef Martinásek

Naša snímka je síce urobená o čosi skôr, no jar bola taká istá ako dnes.
A tá nás opäť láka do záhrad, aby sme urobili čosi pre budúcu úrodu.
Kto ovláda rez ovocných stromov, ten orezáva, aj poúča. Kto to nevie,
počúva a ryľuje.                                                                                Foto: (bič)

Aj z tejto aktuálnej fotografie je zrejmé, že napriek organizovanému
zberu komunálneho odpadu, stále sa ešte nájdu nedisciplinovaní
občania, ktorí znečisťujú okolie našej obce.                    Foto: Fero Matik

Spoločnosť Kosit a. s. Košice v snahe vyjsť v ústrety občanom
organizuje od 06. 03. 2008 celoročný zber komunálneho
odpadu.

Na určených stanovištiach budú pristavené veľkokapacitné
kontajnery v týchto dňoch a na týchto miestach vždy vo štvrtok a po
naplnení budú odvezené a znova pristavene na pôvodné miesto.

06. 03 – 13. 03 – Žiacka 2 10. 04 – 17. 04 – Nová 1
Edisonova pri hrádzi Vyšný dvor
Golianova pred lávkou K majeru 17

08. 05 – 15. 05 – Edisonova pri hrádzi 05. 06 – 12. 06 – Golianova  
pred lávkou

Bezručova 25 Opátska  7
Kladenská 31 Pri Hornáde 1

brod

03. 07 – 10. 07 – Štrková 5 31. 07. – 07. 08 – Smutná 19 
Prašná 6 Lackova 26
1. mája 41 Žiacka 2

28. 08 – 04. 09 – Kladenská  52 25.09 – 02.10 – Golianova pred
lávkou

Kladenská 47 Edisonova pri
hrádzi

Opátska 17 K majeru 17

23. 10 –  30. 10 – Bezručova 25 20. 11 – 27. 11 – Žiacka  2
Štrková 5 Prašná 6
Kladenská 47 Štrková 25

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

Na tento nebezpečný odpad je stanovený  termín zberu na 
12. 04. 2008 od 10,00 hod. do 17,00 hod. na  starom úrade na
ulici K majeru č. 3 /pekáreň/.

A tiež 29. 09. 2008 od 10,00 hod. do 17,00 hod. na ulici
Opátska 13 /dvor Baron/.  

František Nagy

Z r n k á  m ú d r o s t i
Si taký, aké je tvoje myslenie!                                  J. Kirschner
Budúcnosť patrí tomu, kto verí v krásu svojich snov! 

E. Rooseveltová
Neúspech nás učí,že porážka sa dá prežiť. Neuspieť nie je
hanba. Hanba je báť sa vstať a skúsiť to znova! B. Barber
Zo všetkých živočíchov sa vie smiať iba človek, hoci má na to
najmenej dôvodov!                                               E. Hemingway
Rastieme iba vtedy, ked sa snažíme dostať ďalej, než sú
hranice toho,kde už stojíme!                                                    Anonym
Ked bola výrobným prostriedkom pôda štáty o ňu bojovali.
Dnes sa vedie zápas o talentovaných ľudí!                       S. Davis

R e z  j a b l o n í  a  h r u š i e k
R a d í m e  n a š í m  z á h r a d k á r o m

Zbavme sa nadrozmerného odpadu

Chráňme si svoje životné prostredie
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Konštantín - vyhlásil kresťanstvo
za oficiálne náboženstvo. V roku
330 presťahoval hlavné mesto
do Byzancie a nazval ho Konštan-
tínopol.
Karol Veľký - bol franským krá-
ľom, podporoval rímsku cirkev, za
čo ho pápež v roku 800 koru-
noval za prvého svätého rímske-
ho cisára. 
Katarína Medicejská - bola hlav-
nou iniciátorkou Bartolomejskej
noci, keď jej syn, francúzsky kráľ

Karol IX. prikázal zavraždiť okolo
25 tisíc hugenotov.
Ivan Hrozný - položil základy
moderného Ruska, ako neľútost-
ný a šikovný panovník obmedzil
moc aristokracie, vlády a kupcov.
Na jeho príkaz bolo popravených
tisíce Rusov, ba v záchvate zúri-
vosti zavraždil aj vlastného syna.
Alžbeta I. - prvá protestantská
kráľovná Anglicka presadila v ro-
ku 1559 zákon o náboženskom
zmierení, podľa ktorého sa  pro-
testantizmus stal právoplatným
náboženstvom v krajine.

Ľudovít XIV. - za  francúzskeho
kráľa bol korunovaný ako štvor-
ročný, vládol 72 rokov, čo bola
najdlhšia vláda spomedzi všet-
kých kráľov a kráľovien v Európe. 
Peter Veľký - bol ruským cárom
od roku 1682, rozšíril hranice
svojej krajiny a uplatnil v Rusku
moderné západné myšlienky.
Wiliam Shakespeare - drama-
tik, básnik a herec  Wiliam Sha-
kespeare bol považovaný za
najväčšieho anglického drama-
tika. Už jeho prvé hry, ako Rómeo
a Júlia, mali v Londýne obrovský
úspech. Napísal 37 tragédií, ko-
médií a historických hier a vyše
150 sonetov.
John F. Kennedy - bol naj-
mladším a prvým katolíckym
prezidentom, ktorý prišiel s no-
vým politickým programom. 
V  r. 1963 ho zavraždil údajne Lee
Harvey Oswald.
Matka Tereza - vlastným menom
Agnes Bojažinová, sa naro-
dila v macedónskom Skopje. 
V r. 1950 založila rehoľu Misioná-
rok kresťanskej lásky s cieľom za-
bezpečiť útulok chorým, ktorí by
inak umreli na ulici. (1910 - 1997)

Abraham Lincoln - stal sa prvým
republikánskym prezidentom
USA. Oslobodil amerických otro-
kov a zvíťazil v americkej občian-
skej vojne, ktorá bola v rokoch
1861 - 1865.
Bertold Brecht - je považovaný
za najväčšieho nemeckého mo-

derného dramatika. Najznámej-
šie sú jeho hry Žobrácka opera,
Matka Guráž a jej deti...
Martin Luther - zakladateľ pro-
testantizmu. Nesúhlasil s pre-
dávaním odpustkov, ktorými sa
ľudia mali vykúpiť z hriechov.
(1483 -1546) Pripravil: (bič)

Keď nemáme úspešnú minulosť, nie je to dôvodom k tomu, aby sme nemali úspešnú budúcnosť!•

POTRAVINY – ZMIEŠANÝ TOVAR

FIGUROVÁ TERÉZIA
R O Z Š Í R I L A  S V O J E  S L U Ž B Y :

• predaj údených
výrobkov

(každý utorok)

• predaj zákuskov
(každý piatok a sobotu)

• kopírovacie služby

KONTAKT:
Tel./fax: 055/6852125

Edisonova 4A, Košice-Krásna

Koloman Berko je tiež obyvateľom časti Vyšný dvor a jeho rodina má
jedenásť členov. Miestny úrad intenzívne rokuje s vlastníkmi pozemkov
a investorom s cieľom odkúpenia tejto lokality a presťahovania jej
obyvateľov.                                                                             Foto: J. Bičkoš

Dotyky s históriou

âo sme vyrie‰ili v „Naj ‰védskych kríÏovkách“?
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Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera a vlasť naša bude veľká a slávna.•

Už tretí rok hrá naše žiacke
družstvo FK Hornád Košice-
Krásna (v tejto sezóne pod hla-
vičkou MFK N. Myšľa) najvyššiu
žiacku krajskú súťaž pre spo-
ločné družstvá starších a mlad-
ších žiakov, ale naši súperi už
poznávajú kvalitu tohto družstva.

V sezóne 2005/2006 žiacke
družstvo ako nováčik súťaže vy-
hralo jesennú časť, na konci se-
zóny obsadilo konečné 2. miesto
v treťoligovej tabuľke. Na jar roku
2006 sa chlapci prebojovali až
do bratislavského finále školskej
súťaže Coca Cola školský pohár.

V sezóne 2006/2007, v ktorej
dochádzalo k zmenám aj vo ve-
dení klubu a v ktorej hralo druž-
stvo v úplne novom zložení, sa
nakoniec podarilo družstvu skon-
čiť na peknom 7. mieste.

Do terajšej sezóny 2007/2008,
kedy sa súťaž premenovala na 
IV. Ligu sk. A, vstupovalo znovu
obmenené družstvo s cieľom
hrať vyrovnané zápasy so všet-
kými súpermi .

Tento cieľ sa našim žiakom
v jesennej časti podarilo splniť,
keď pred marcovým začiatkom
jarnej časti sú na 7. mieste so zis-
kom 19 bodov (6 – 1 – 6). 

V jarnej časti zohrajú celkovo
13 zápasov z toho 7 vonku 
a 6 doma. V družstve je momen-
tálne 22 mladých futbalistov
z Krásnej (väčšina - 13), Nižnej
Hutky, Sídliska Nad Jazerom

a jeden z Nižnej Myšle: Erik
Pačut, Peter Berezňak, Tomáš
Fedor, Patrik Marcin, Ján Hudák,
Mário Balla, Martin Cúr, Ľuboš
Kimler, Oliver Kunca, Maroš Be-
rezňak, Mário Hudi, Stanislav
Pástor, Tibor Jakab, Pavol Hake,
Martin Kertés, Matúš Rybár,
Daniel Človečko, Samuel Beňa,
Viktor Vojvoda, Radoslav Ro-
zenberg, Marek Takáč, Martin
Jakab.

Ako motiváciu a zároveň odme-
nu pre chlapcov pripravila mest-
ská časť Košice – Krásna v spo-
lupráci s vedením futbalového
klubu, cestu na medzinárodný
futbalový turnaj starších žiakov.
Tento sa uskutoční v dňoch 
19. – 21. júna 2008 v obci
Mikulovice v Českej republike. 
S Mikulovicami má naša mestská
časť Košice – Krásna podpísanú
dohodu o vzájomnej spolupráci.
Usporiadatelia hradia ubytovanie
a stravu pre všetkých zúčast-
nených, v každej výprave bude
dvadsať osôb. Dopravu si za-
bezpečuje každý účastník sám.
Na turnaji sa predstaví celkom 
8 družstiev z týchto pozvaných:
Sparta Praha, Bohemians Praha
1905, Jeseník, (ČR), Košice -
Krásna, Bojnice, Žiar nad Hro-
nom, VFA Bratislava,(SR), Prud-
nik, Swietochlowice, (PL), Kun-
hegyes ,(HU), Charkov(UA).

Mgr. Marek Beregsázi

Nohejbal je nenáročný šport,
ktorý sa dá hrať na volejbalo-
vom, alebo tenisovom ihrisku.
Na Slovensko sa dostal v 60-
tych rokoch minulého storočia
z Čiech, ako doplnkový šport
aktívnych futbalistov a vojakov.
V súčasnosti absolútnu svetovú
špičku predstavujú hráči DPMK
Košice, niekoľkonásobní majstri
sveta a Európy.

V Krásnej sa nohejbal pravi-
delne začal hrať v roku 2000
z podnetu futbalistov – amatérov
na asfaltových ihriskách pri ZŠ
Marka Križina. Do tajov pravidiel
tohto krásneho športu prvých
nadšencov z Krásnej /F. Škrak,
J. Bodnár, S. Blaško, P. Petruš,
J. Poloha, T. Petruš, J. Grác, 
F. Rybár, J. Hriczišon/ zaúčal do
dnešných dní pravidelne hrajúci
Marián Šimčo, bývalý ligový
hráč. Po dvoch sezónach sa títo
hráči začali zúčastňovať príleži-
tostných turnajov v rámci mesta
Košice a blízkeho okolia. Úspe-
chy sa dostavili v krátkom čase.
Spomenieme víťazstvá na tur-
najoch v Haniske, Ždani, Gyňo-
ve, dvojnásobné víťazstvo z tur-
naja o putovný pohár starostu
MČ sídlisko Ťahanovce pri príle-
žitosti dňa Košíc, dvojnásobné
víťazstvo na turnaji seniorov
usporiadanom bývalým učiteľom
ZŠ Krásna Mikulášom Tomčom.
Medzi najkrajšie športové zážit-
ky patrí turnaj v Krásnej, Memo-
riál Pavla Vébera v Čani a turnaj

v Čechách. Do Čiech nás po-
zval úspešný rodák z Krás-
nej Štefan Surovič, zanietenec
nohejbalu v obci Sloupno neďa-
leko Hradca Králové. Jeho priči-
nením sa nám dostalo srdeč-
ného privítania a pohostenia
počas celého trojdňového tur-
naja. Okrem samotného nohej-
balu, sme tam propagovali aj
život a kultúru našej obce
odovzdaním CD Folklórneho
súboru Krasňanka zúčastneným
mužstvám, organizátorom a sta-
rostovi, ako aj našou aktív-
nou účasťou na sprievodných
kultúrnych a spoločenských
akciách tohto turnaja.

V tomto roku pripravujeme
turnaj v Krásnej pod patronátom
MÚ. V záujme propagácie no-
hejbalu pozveme na predve-
denie nohejbalových lahôdok
majstrov sveta z klubu DPMK
Košice. Ďalšia perspektíva no-
hejbalu v našej mestskej časti
závisí od záujmu mladej gene-
rácie, vytvorení podmienok
a podpory športu zo strany MČ
Košice-Krásna. Rozvoju by
prospelo vybudovanie viacúče-
lového ihriska v centre obce.

Za doterajšiu podporu nohej-
balu v Krásnej ďakujeme MÚ-
MČ Košice-Krásna, ZŠ Marka
Križina a hospodárovi FK Krás-
na za prepožičanie športového
výstroja.

Ján Hriczišon 
s kolektívom nohejbalistov 

Rozvoju by pomohlo viacúčelové ihrisko

Nohejbal v Krásnej

V čanianskej telocvični počas prestávky nohejbalového turnaja na
počesť Pavla Vébera.

A takto nás privítali rodáci z Krásnej Fero Surovič so synom Štefanom
(vľavo s Janom Hriczišonom) v dedine Sloupno neďaleko Hradca Králo-
vé v Čechách.

Zviditeľňujú sa aj  naši
najmladší  futbal is t i



Okrem tréningov odohralo naše mužstvo niekoľko prípravných
stretnutí a to v rámci zimného pohára. 

Šaca – N. Myšľa 2:2
Lok. Košice – N. Myšľa 3:1
N. Myšľa – MFK Košice 1:7
Turňa n/B – N. Myšľa 3:1       
Mimo zimného turnaja sme odohrali prípravný zápas s dorastom

MFK s výsledkom 2:3.

V rámci zimného pohára odohrajú ešte naši hráči tieto stretnutia:
N. Myšľa – Medzev
N. Myšľa – MFK dorast
N. Myšľa – V. Opátske
N. Myšľa – Haniska - toto stretnutie je mimo zimného turnaja.

Pevne veríme, že naše mužstvo si bilanciu vo zvyšných zápasoch
vylepší a do jarnej odvety nastúpia hráči v lepšej pohode ako v jeseni.
Podmienky pre prípravu mali dobré, hlavne vďaka vybudovanému
ihrisku s umelou trávou. Pre pripomenutie uvádzame tabuľku súťaže
po jesennej časti:

Dorastenci začali prípravu 15. 1. 2008 pod vedením trénera
Mareka Rodáka, ktorého od 1. 3. 2008 vystrieda Marián Surgent.
Prvý zápas odohrajú 6. 4.2008 s Popročom.

Žiaci začali prípravu 4. 2.2008 s trénerom Marekom Beregssásim
začínajú so Svinicou 29. 3. 2008. 

Ing. Eliáš Orosz, člen výboru MFK N. Myšľa

Vydáva: Miestny úrad mestskej časti Košice-Krásna. Povolil: Odbor všeobecnej vnútornej správy OÚ Košice IV. pod číslom 6/03. Adresa:
MÚ MČ Košice-Krásna, Opátska 18, 040 18.  Telefón: 685 21 28, 685 28 74. Príprava tlače a tlač: TypoPress Košice-Myslava.
Šéfredaktor:  Ján Bičkoš, tel.: 729 10 40 a 0918 277 478. Redakčná rada: Pavol Hake, JUDr. Marek Kažimír a Ing. František Takáč.

Náš záber je zo striedačky počas prípravného zápasu MFK Nižná Myšľa,
ktorý sa hral na umelej tráve.

Jarná časť III. futbalovej ligy klope na dvere

Majú  im ão  v racaÈ

1.  Poprad  33
2. Lok. Košice    31
3. Bardejov         28
4. Giraltovce     27
5. Brekov      27
6. V. Tatry      24     
7. Svidník        23
8. Sobrance 20

9. V. Šariš         20
10. Sp. Podhradie   19
11. Topoľany        18
12. Barca          17
13. N.Myšľa     13
14. Turňa n/B. 12
15. Kr. Chlmec    9
16. Žakarovce      5 

• Kedysi sme cestovali tam, kde bolo možno vidieť niečo pekné. Dnes
cestujeme tam, kde možno parkovať.                         (Fernandel)

• Strom je predmet, ktorý dlhé roky stojí na jednom mieste a potom
zrazu vyskočí pred automobilistu.                            (R. Lemezis)

• Kto má peniaze, kúpi si auto. Kto ich nemá, zomiera ináč.
(Fernandel)

Na dôvažok čosi pre motoristov

Po dlhej zimnej prestávke sa
16. marca otvoria brány fut-
balových ihrísk III. ligy. Naši fut-
balisti otvoria odvetnú jarnú časť
súťaže s mužstvom Svidníka na
ihrisku ktorého sme na jeseň
podľahli 1:8. Máme im čo vracať.

Zimnú prípravu začali naši hráči
9. 1. 2008 pod vedením trénera
Alexandra Csatlósa a Mariána
Surgenta s cieľom zachrániť III.
ligu pre našu obec. Na mieste
vedúceho mužstva bude od

jarnej časti súťaže František
Bičkoš. Príprava mužstva pre-
biehala na našom ihrisku
s umelou trávou pričom raz
v týždni tréningy boli v telocvični.
Do jarnej časti súťaže sme získali
posily pre družstvo a to brankára
Tkáča z Giraltoviec, Kaššaia
z Barce, vo výhľade sú ešte hráči
Novák zo Slivníka, Lakatoš zo
Šace, Turčík, Krupa a Sarka
z MFK Košice, Trembeckí
z Perína.

JARNÁ ČASŤ SÚŤAŽE III. LIGY
ZÁPASY MFK N. MYŠĽA

Kolo  zápas dátum hodina

16 N. MYŠĽA -  SVIDNÍK 16.03.2008 10.30
17 SOBRANCE -  N. MYŠĽA 23.03.2008 15.00
18 N. MYŠĽA -  POPRAD 30.03.2008 10.30
19 V. ŠARIŠ  -  N. MYŠĽA 06.04.2008 15.30
20 N. MYŠĽA -  BREKOV 13.04.2008 10.30
21 SP. PODHRADIE  -  N. MYŠĽA 20.04.2008 16.00
22 N. MYŠĽA -  KR. CHLMEC 27.04.2008 10.30
23 LOK. KOŠICE -  N. MYŠĽA 01.05.2008 16.00
24 N. MYŠĽA -  BARCA 04.05.2008 10.30
25 TURŇA n/Bodvou -  N. MYŠĽA 11.05.2008 16.00
26 N. MYŠĽA   -  TOPOĽANY 18.05.2008 10.30
27 BARDEJOV -  N. MYŠĽA 25.05.2008 16.00
28 N. MYŠĽA  -  ŽAKAROVCE 01.06.2008 16.00
29 N. MYŠĽA -  GIRALTOVCE 08.06.2008 16.00
30 V. TATRY   -  N. MYŠĽA 15.06.2008 16.00


