
Vážení občania, málokto
z nás pozná pocit, keď stojí
s dieťaťom v kočiari pred brá-
nou a nemôže sa dostať do
svojho domu. Dôvod? Dom je
totiž postavený na záhrade,

kde žiadna cesta nevedie
a vlastník s rodinou musia po-
užiť dvory iných na ich dobré
slovo, alebo vrtuľník. Tieto prí-
pady niektorí poznáte, niektorí
nie a pre vysvetlenie ide o via-
ceré domy, ktoré sú posta-
vené a skolaudované asi od
roku 1985 na záhradách me-
dzi ulicami Keldišovou a Golia-
novou. 

Miestny úrad sa v roku 2003
podujal po dvadsiatich rokoch

pozemky vysporiadať a cestu
postaviť. Odvtedy sa nám po
vzájomných dohodách s vlast-
níkmi pozemkov podarilo vy-
sporiadať všetky pozemky
určené k výstavbe novej cesty

a ulice okrem jedného, ktorý
sme museli vo verejnom záuj-
me vyvlastniť. Proces vyvlast-
nenia je vždy tým najkrajnej-
ším riešením, ktoré nastupuje
až vtedy, keď zlyhávajú všetky
pokusy o dohodu. Nevýhodou
takého riešenia je, že naštrbí
vzájomné vzťahy a trvá po
všetkých odvolaniach a prieťa-
hoch niekoľko rokov.

Verím, že problém tejto ulice
po rozhodnutí Ministerstva

výstavby a regionálneho rozvo-
ja, ktoré potvrdilo rozhodnutie
Krajského stavebného úradu
v Košiciach o vyvlastnení po-
sledných 114 m2, je konečne
vyriešený. Našou ambíciou je
začať s výstavbou novej ulice,
s názvom ulica sv. Gorazda,
ešte koncom tohto roka po
určitej stavebnej príprave. Tou-
to cestou chcem poďakovať
všetkým vlastníkom, ktorí ces-
tu nepotrebovali a napriek to-
mu boli ochotní dohodnúť sa
s miestnym úradom a pomôcť
pri riešení tohto problému.

Viacerí sa prostredníctvom
poslancov pýtate, kedy bude
kanalizácia aj na uliciach Za
mostom, Keldišova, Goethe-
ho, Nová? Chybou bolo, že
táto lokalita nebola zaradená

Priniesť spravodajstvo z miesta
udalosti, menovite z prác na tla-
kovej kanalizácii, ktorá stojí v cen-
tre pozornosti Krasňančanov,
predpokladalo byť pri tom, vojsť
do víru stavebného ruchu, osloviť
kompetentných, ktorí toto dielo
riadia a realizujú.

Rozkopané chodníky, haldy
zeminy, zúžené priechody a vo-
zovky, zábrany, neutíchajúci sta-
vebný ruch a hukot stavebných
mechanizmov, to všetko je
charakteristické pre súčasné dni
v uliciach našej obce. Zainte-
resovaní iste vedia, čo sa okolo
nich deje. Nevedia to iba cudzí,

hlavne motoristi, ktorí chtiac-ne-
chtiac musia „prihamovať“ svo-
jich plechových tátošov, najmä
na hlavnej ceste. Áno, každý
musí brať zreteľ na to, že sa tu
čosi robí, pohýna dopredu, ku

prospechu dnešných i budúcich
generácií. Tým, ktorým to ešte
„nedošlo“ pripomínam, že od
druhého štvrťroka t.r. sa v Krásnej
realizuje stavebné dielo s ná-
zvom: „Kanalizácia – prvá etapa“,
ktorá pozostáva z vybudovania
hlavných vetiev tlakovej kana-
lizácie, tlakových kanalizačných

prípojok až po ukončenie na po-
zemkoch občanov s dodávkou
a montážou čerpacích staníc pri
rodinných domoch. Nuž a treba

vedieť aj to, že toto dielo je
financované z fondov Európskej
únie, zo štátneho rozpočtu SR
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K volebným urnám
2. decembra 2006

„Na Hore“ vyrastie
87 rodinných domov

Cirkevná škola
jubiluje

„FEMAN 2006“
v Krásnej

Bankomat už slúží
verejnosti

Motorest „Pri starom
mlyne“ pätnásťročný

„Spevom k srdcu,
srdcom k národu“

„Bronzová“
Patrícia

Výkopové práce pre tlakovú kanalizáciu na Ukrajinskej ulici

E n v i r o m e n t á l n a  s t a v b a  m á  „ z e l e n ú “

(Pokračovanie na 3. str.)

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

Z histórie obce

KEĎ ZLYHÁ POKUS O DOHODU
J U D r.  M a r e k  K A Ž I M Í R

Naša reportáž

(Pokračovanie na 2. str.)



do projektu, ktorý teraz reali-
zujeme v starej časti Krásnej
a je financovaný z prostried-
kov kohézneho fondu a VVS,
a.s. Z tohto dôvodu sme
v roku 2004 po konzultácii
s hlavným projektantom
zabezpečili vypracovanie
projektu „Kanalizácia II. eta-
pa, lokalita pred mostom“
a rozbehli prípravné práce
k vydaniu stavebného po-
volenia (stanoviská, vyjad-

renia, zmluvy o vecnom bre-
mene a podobne). 

V druhej polovici tohto roka
sme na túto enviromentál-
nu stavbu získali právo-
platné stavebné povolenie.
V súčasnosti cez enviromen-
tálny fond pripravujeme žia-
dosť o pridelenie finančných
prostriedkov v objeme päť
miliónov slovenských korún.
Výstavbu plánujeme začať aj
s našou finančnou spoluúčas-
ťou na jar budúceho roku.

V marci roku 1937 píše list
architekt Michal Milan Harminc
správcovi farnosti Michalovi
Adamovi, v ktorom sa píše:

„Pripojene Vám posielam pre-
robené plány Vašej školy
v kaštieli“. Ďalej sa uvádza, že
by sa malo všetkých šesť
tried zhotoviť na jednom

mieste. Z toho je zrejme, že
architekt Harminc pracoval
v Krásnej nad Hornádom aj po
dokončení kostola v roku 1935.

Listom z 29. júna 1938 po-
voľuje biskup ap.adm. Jozef
Čársky posviacku jubilejného
kultúrneho domu /na Opáckej/
taktiež i poľnú omšu.         (P.H.)

Všetko sa pomíňa...
V prírode je to zrejmé:
dni sa krátia, teplota
vzduchu klesá a aj keď
táto jeseň je očarujúca,
človek predsa cíti, že sa
niečo stráca. Tak, ako
každý rok. Ako každý
deň. Tak, ako celý život.
Nie nadarmo sa hovorí
o „jeseni života“. Opadá-
va lístie, niekedy sa vy-
tráca zdravie, z nášho ži-
vota odchádzajú ľudia...

Možno to celé znie
trochu smutne. Tak, ako
sviatky, ktoré nás čaka-
jú: Dušičky aj Všet-
kých svätých. Ne-
chcem pridávať smútok
do života. Je ho tak aku-
rát. Život je často smut-
ný – hlavne kvôli tomu, čo strácame. Dá sa do života vniesť aj nejaká
radosť? Aj napriek tomu, že strácame blízkych, zdravie, fyzickú krásu,
či majetok?

Ktosi múdry povedal: „Prijímaj láskavo útechu rokov, buď dobrý
k sebe aj k iným a pros Boha, aby ti do duše daroval pokoj“. Napriek
všetkým stratám, ktoré v živote prežívame – alebo práve kvôli nim –
prajem nám všetkým v Krásnej veľa Božieho pokoja.

Juraj Semivan

(Dokončenie z 1. strany)

Enviromentálna stavba má „zelenú“

Keď zlyhá pokus o dohodu
Napriek všetkým stratám…

Schválilo:
• návrh na zmenu ÚPZ v lokalite

„Pri cintoríne“ obytný súbor s pri-
pomienkami podľa predloženej
Urbanistickej štúdie

• kúpu pozemku p. č.: 768/2 –
záhrady vo výmere 6 m2 za cenu
1 000,- Sk za m2 od p. Jána
Feketeho a manželky Márie
Feketeovej, rod. Nagyovej, obid-
vaja bytom Košice-Krásna,
K majeru 8 v polovici a od Márie
Balintovej, rod. Feketeovej, by-
tom Košice-Krásna, Opátska 1
v polovici

• 2 volebné obvody a 13 poslan-
cov pre komunálne voľby 2006,
pre volebný obvod č. 1 – 7 po-
slancov a pre volebný obvod 
č. 2 – 6 poslancov  

• návrh podnikateľského zámeru
na prenájom KD a uzatvorenie
nájomnej zmluvy s nájomcom
0ndrejom Jedinákom, Pasien-
kova 23, Košice-Krásna za cenu
1,- Sk/rok s podmienkami:

1. predmetom nájmu je  sála, ku-
chyňa, foyer

2. doba nájmu je 15 rokov
3. cena nájmu je 1,- Sk za rok
4. nájomca uhradí náklady na

energie a za administratívne
servisné priestory MÚ

5. MÚ môže využívať priestory KD
pre vlastné kultúrne akcie zdarma

6. nájomca investuje do zariadenia
reštaurácie, kuchyne a sály    

Vzalo na vedomie:
• kontrolu plnenia uznesení
• správu o činnosti starostu, po-

slanca VÚC, mestského poslan-
ca, kontrolóra

• správu veliteľa mestskej polície
• správu o výstavbe KD, o sociál-

nej situácii sociálnych bytov na
ulici Golianovej  

• informáciu predsedu sociálnej
komisie 

• informáciu o príprave folklórneho
festivalu FEMAN v Krásnej

Schválilo:
• príspevok poslancov MZ MČ vo

výške dvojmesačnej odmeny po-
slancov do verejnej zbierky orga-
nizovanej MČ Košice - Krásna
na dostavbu kultúrneho domu

• III. úpravu rozpočtu s navrho-
vanou zmenou presunu finanč-
ných prostriedkov

• VZN č.1/2006 o určení miest na
vylepovanie volebných plagátov
vo voľbách do orgánov samo-
správy obcí v roku 2006

• účasť MČ Košice - Krásna v ne-
ziskovej organizácii „Zachráňme
kaštieľ v Krásnej, n. o.“ a jej za-
kladaciu listinu a štatút 

Menovalo do orgánov neziskovej
organizácie „Zachráňme kaštieľ
v Krásnej, n. o.“
a/ do správnej rady poslancov MZ

MČ Košice - Krásna Ladislava
Kočiša a Jozefa Gráca

b/ za revízora poslankyňu MZ MČ
Košice - Krásna Eriku Dolnú

c/ za riaditeľa starostu MČ Košice
- Krásna JUDr. Mareka Kažimíra

Požiadalo starostu Mestskej časti
Košice – Krásna:
a/ zabezpečiť úkony súvisiace so

vstupom MČ Košice-Krásna do
neziskovej organizácie „Zachráň-
me kaštieľ v Krásnej, n. o.“

b/ zabezpečiť v rozpočte na rok
2006 náklady spojené s člen-
stvom MČ Košice-Krásna v ne-
ziskovej organizácii „Zachráňme
kaštieľ v Krásnej, n. o.“

c/ aby pri jednaniach o dĺžke
prenájmu kaštieľa presadzoval
dĺžku prenájmu na 30 rokov

Vzalo na vedomie stanovis-
ko kontrolórky k III. úprave roz-
počtu.

V tejto rubrike vám prinášame
zaujímavé internet stránky pre
Poučenie (P) aj Zábavu (Z).

(Z) http://www.supermusic.sk
- hudobný server
(P) sk.wikipedia.org -  otvorená
slovenská online encyklopédia
so slobodným obsahom, ktorý

môže každý používať, pridávať
a meniť
(Z, P) http://www.multimap.com
- Cestujete? Nech sa páči super
mapa 
(Z) htp://www.art.net - ak chce-
te navštívte virtuálnu galériu 
(Z, P?) http://www.websudoku.com
- Máte radi Sudoku? 
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Z rokovania 11. mimoriadneho zasadnutia 
MZ MČ Košice-Krásna dňa 3. októbra 2006
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Rozvoj mesta je okrem inves-
tícií do vytvárania pracovných
príležitostí podmienený aj vytvá-
raním vhodných podmienok pre
bývanie. Pre záujemcov o výstav-
bu rodinných domov je najväčším
problém nájsť vhodný stavebný
pozemok s príslušnou infraštruk-
túrou. Mesto nemá možnosť
zabezpečovať prípravu staveb-
ných pozemkov z finančných ani
iných dôvodov a tak táto činnosť
zostáva na developerských spo-
ločnostiach - investoroch, ktorí
zabezpečia celý proces od vy-
kúpenia pôdy, cez spracovanie
príslušných projektov, staveb-

ných povolení až po výstavbu
infraštruktúry.

Krásna je mestská časť Košíc,
ktorá je z hľadiska polohy, mor-
fológie územia, enviromentalistiky
a najmä z potenciálneho rozvoja
v budúcnosti veľmi zaujímavou
destináciou pre výstavbu rodin-
ných domov. Uvedomuje si to aj
vedenie tejto mestskej časti
i miestne zastupiteľstvo a v spolu-
práci s vedením mesta je nápo-
mocné pri vytváraní vhodných
podmienok pre developerské
projekty. Ak je táto snaha spojená
s príchodom skúseného a se-
riózneho developera, zrodí sa
projekt, ako bol projekt Obytná

zóna 31 RD v severnej časti
Krásnej, kde developer LF
DEVELOPMENT v rekordne krát-
kom čase šiestich mesiacov za-
bezpečil kompletnú prípravu
územia pre výstavbu 31 rodin-
ných domov. Celá investičná
akcia začala v auguste 2005 vý-
stavbou inžinierskych sietí a dnes
už v tejto lokalite prebieha vý-
stavba rodinných domov. Miestny
úrad v Krásnej sledoval priebeh
celej akcie a vyslovil s jej prie-
behom absolútnu spokojnosť.
Všetky siete boli včas vybudo-
vané, skolaudované a odovzda-
né miestnej časti, alebo dodáva-

teľom jednotlivých médií. Aj
proces predaja pozemkov jed-
notlivým stavebníkom prebehol
veľmi seriózne a k spokojnosti
všetkých zainteresovaných.

Po ukončení tohto projektu
Miestny úrad v Krásnej spolu
s LF DEVELOPMENT hľadali
ďalšie možnosti pre prípravu
územia určeného na IBV. Dnes
je na svete projekt, kde s využitím
skúseností investora, jeho pre-
pracovaného know-how sa pri-
pravuje územie pre možnosť vý-
stavby 87 RD vo veľmi peknej
lokalite „Na Hore“. Celý proces
sa rozbehol a jeho ukončenie sa
predpokladá v III. štvrťroku 2007.

Budúci stavebníci RD sa môžu
tešiť na výnimočnú lokalita s pre-
krásnym výhľadom na Slanské
vrchy, v tichom prostredí v blíz-
kosti lesa, s dobrým prístupom
k MHD a do centra miestnej čas-
ti. Referencie z prvého projektu
a celý postup developera dáva
záruku kvalitného ukončenia pro-
jektu. Takáto príprava územia je
v Košiciach zatiaľ ojedinelá a veľ-
mi vítaná zo strany mesta i záuj-
emcov o stavebné pozemky.

Projekty totiž zabezpečujú roz-
voj mesta aj samotnej mestskej
časti Krásna. Tento prinesie aj
ďalší rozvoj služieb a dopravnej

infraštruktúry. V blízkej budúc-
nosti sa bude riešiť aj rekon-
štrukcia Slaneckej cesty cez
sídlisko Nad jazerom a tiež oča-
kávané ukončenie rýchlostnej
cesty R1, čo významným spôso-
bom zlepší dopravné spojenie
s centrom mesta, ale aj napo-
jenie na diaľničnú sieť smerom
na Prešov, Miškolc alebo južnú
rýchlostnú cestu na Bratislavu.

Kombinácia rozvoja podmie-
nok pre výstavbu s rozvojom
infraštruktúry robí z obce veľmi
zaujímavú destináciu budúcnosti
a dáva všetky predpoklady, že
Krásna bude naozaj krásna.

František Nagy

i z prostriedkov Vsl. vodárenskej
spoločnosti v Košiciach a reali-
zuje sa podľa odsúhlaseného
finančného a vecného harmo-
nogramu výstavby. Pripomeniem
aj to, že na tejto sú zaintereso-
vané štyri firmy – investorom sú
Vsl. vodárenská spoločnosť,
generálnym dodávateľom Inži-
nierske stavby, dodávateľom
technológie firma PRESSKAN
a napokon stavebno-obchodná
firma MTIS. Každá z nich má
svoje poslanie. Nás však zaují-
malo, či každá z nich si plní úlohy
tak, aby bol dodržaný termín
ukončenia, november 2006.

Ako som sa dozvedel od kom-
petentných pracovníkov miest-
neho úradu, tempo stavebných
prác brzdia predovšetkým dodáv-
ky materiálu, čo majú na svedomí

Inžinierske stavby. Spomalenie
nastáva tým, že často meškajú
s prísunom hadíc, odbočiek, či
navŕtávacích pásov, čo hatí nad-
väznosť prác stavebníkom MTIS.
Nie menší podiel viny na istej
stagnácii majú aj samotní obča-

nia, ktorí na svojom pozemku
nezabezpečujú včas výkopové
práce pre kanalizačné prípojky.
Ťažko pochopiť, že poniektorí
ignorujú nielen ústne upozor-
nenia, ale bagatelizujú aj výzvu
MÚ, v ktorej ich starosta nabáda
k urýchlenej realizácii príprav-
ných prác, nevyhnutných pre
osadenie čerpacích staníc. Vari
si neuvedomujú, že tým spôso-

bujú značné organizačné starosti
a problémy stavebníkom, ktorí sa
musia premiestňovať bagrami
z jednej ulice na druhú, čím je
narušený harmonogram napája-
nia kanalizačných prípojok
k rodinným domom?

Nikto nikoho nestraší, ale ak si
ktorýkoľvek budúci vlastník a uží-
vateľ tlakovej kanalizácie nesplní
ani elementárnu povinnosť v sta-
novenom termíne, kanalizačnú
prípojku si bude musieť vybu-
dovať na vlastné trovy. Navyše
náklady, zahrnuté v projekte
stavby na jej spolufinancovanie,
sa  musia vrátiť späť do rozpoč-
tu EÚ a nebude ich možné

opätovne využiť! A to si určite
nikto neželá. Či áno? Napokon
všetci Krasňančania si mali
možnosť osvojiť „Výzvu“, v ktorej
sa o.i. hovorí aj o tom, že každý
občan je povinný napojiť sa na
verejnú kanalizačnú sieť a ná-

klady na zriadenie kanalizačnej
prípojky sú samostatnou inves-
tíciou každého obyvateľa. Teda
nie je na mieste žiadne otá-
ľanie! Múdrejšie bude, neod-
kladne a vo vlastnom záujme
vysúkať rukávy a využiť každú
hodinu prekrásnej jesene na
úspešné zavŕšenie diela, za kto-
ré nám budú vďační naši potom-
kovia.

S t a v e b n í c i  s a  m a j ú  n a  č o  t e š i ť
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LOKALITA „NA HORE“ POJME 
87 RODINNÝCH DOMOV

(Dokončenie z 1. strany)

Voľby do orgánov samosprávy
obcí boli vyhlásené predse-
dom NR SR rozhodnutím číslo
63/2006 Z. z. Na základe toho
miestne zastupiteľstvo v zmysle
platných predpisov prijalo na svo-
jom zasadnutí dňa 22. augusta
2006 uznesenie, kde určilo, že
miestne zastupiteľstvo v našej
Mestskej časti bude mať 13 po-
slancov, ktorí budú volení v dvoch
volebných obvodoch.

Vo volebnom obvode číslo 1
bude volených 7 poslancov a vo
volebnom obvode číslo 2 bude
volených 6 poslancov.

Komunálne voľby sa budú
konať dňa 2. decembra 2006 

v čase od 7.00 do 20.00 hodiny 
na poschodí Miestneho úradu,
Opátska 18, Košice – Krásna.

Oprávnení voliči na voľbu sta-
rostu, poslancov do miestneho
zastupiteľstva, primátora mesta
Košíc a poslancov do Mestského
zastupiteľstva budú oboznámení
o čase a mieste konania volieb
doručením oznámenia. V prípade,
že nedostanú oznámenie, majú
možnosť overiť si na Miestnom
úrade Mestskej časti Košice –
Krásna, Opátska 18, či sú zapí-
saní do zoznamu voličov (opráv-
nených občanov na hlasovanie vo
voľbách) na sekretariáte starostu
číslo dverí 2.       

Mária Hakeová

2. decembra 2006

K VOLEBNÝM
URNÁM

K t o  c h c e ,  h ľ a d á  s p ô s o b y ,  k t o  n e c h c e ,  h ľ a d á  d ô v o d y .•

V  c e n t r e  p o z o r n o s t i  –  k a n a l i z á c i a

BRZDOU SÚ DODÁVKY MATERIÁLU



Miestne zastupiteľstvo dňa 3. 10. 2006 schválilo tretiu úpravu
rozpočtu v roku 2006 a to z dôvodu potreby riešiť niektoré výdaje,
ktoré sme nepredpokladali  pri zhotovovaní  rozpočtu na rok 2006
a vznikli v priebehu účtovného roka. 

V príjmovej časti navýšenie spočíva z príjmov z kultúrnej akcie
FEMAN 25,0 tis. Sk, z predaja tovarov 50,0 tis. Sk, z ostatných

príjmov /vrátených preplatkov/ 450,0 tis. Sk, teda z celkového
príjmu +525,0 tis. Sk.

Výdavkova  časť sa skladá z kapitálových a bežných výdavkov. 
Kapitálové výdavky sa dotýkajú najmä týchto položiek:

• dokončovacie práce kultúrneho domu si vyžiadajú ešte investíciu
cca 3,800 mil. Sk, v tejto úprave sme schválili 759,0 tis. Sk a uva-
žujeme aj s možnosťou úveru • výstavba kanalizácie a vodovodu 
+ 320,0 tis. Sk, je použitá na opravu a výmenu čerpadiel tlakovej
kanalizácie a výstavba nového vodovodu na Krajnej ulici • Oceľový
dom: plynový kotol a oplotenie vo výške 110,0 tis. Sk • znížili sme
rozpočet v položke komunitný park, ktorý zrealizujeme v ďalšom

období, o -760,00 tis. Sk, položku oplotenie futbalového ihriska 
o - 480,0 tis. Sk

Bežné výdavky:
• príspevok pre futbalový klub  Krásna + 200,0 tis. Sk
• oprava budovy Barón  /el.rozvody/ +   70,0 tis. Sk
• odvoz odpadu, kosenie         +   70,0 tis. Sk
• dotácia FEMAN    +   20,0 tis. Sk
• verejné osvetlenie   + 200,0 tis. Sk 

Znižujeme rozpočet v položkách: 
• dopravné  značenie      - 50,0 tis. Sk
• ostatné výdaje                     - 80,0 tis. Sk

Celkom  výdaje navýšime o + 525,0 tis. Sk
Schválený rozpočet na rok 2006 je vyrovnaný. 

Ďalej poslanci miestneho zastupiteľstva schválili príspevok dvoj-
mesačnej odmeny poslancov za mesiac október a november 2006
do verejnej zbierky organizovanej našou mestskou časťou na do-
stavbu Kultúrneho domu a vzali na vedomie príspevok starostu vo
výške mesačnej poslaneckej odmeny samosprávneho kraja. 

Erika Dolná 

TRETIA ÚPRAVA ROZPOČTU V ROKU 2006

DOSTAVBA KULTÚRNEHO DOMU SI VYŽIADA
EŠTE TAKMER ŠTYRI MILIÓNY KORÚN

Na základe podnetov obyva-
teľov Krásnej začala mestská
časť minulého roku prvé rokova-
nia s firmami, ktoré v Košiciach
poskytujú internetové služby po

rádiovej sieti. Všetky rokovania
stroskotali na vhodnom výbere
miesta pre inštaláciu prijímacej
a vysielacích antén v Krásnej.
Firma Antik, ani za pomoci
miestneho úradu a poslancov
miestneho zastupiteľstva, sa
z rôznych dôvodov nevedela
dohodnúť s vlastníkmi vytypo-

vaných najvyšších budov v Krás-
nej. V septembri sa po ústreto-
vom kroku rodiny Antalovej
a Gorejovej z Kladenskej ulice
podarilo pokryť internetovou sie-

ťou za prijateľný poplatok aj
značnú časť Krásnej. Za ústre-
tovosť a pomoc ďakujeme. 

Biližšie informácie o cenách
a podmienkach pripojenia náj-
dete na internetovej adrese
www-antik-sk, e-mailovej adre-
se sabol@antik.sk alebo tele-
fonicky na čísle 055/623 44 00.

Milí Krasňančania, tohto roku
si pripomína naša škola pätnásť
rokov svojej existencie. Od svo-
jich začiatkov prešla cestou skú-
šok a dnes už môžeme s istotou
povedať, že Základná škola
s materskou školou sv. M. Križi-
na má pevné kore-
ne v systéme košic-
kých škôl.

Svoje pätnáste narodeniny
sme oslávili za účasti otca bisku-
pa Mons. Stanislava Stolárika
a významných hostí 7. sep-
tembra 2006 na sviatok Troch
Košických mučeníkov.Pri tejto
príležitosti si učitelia a žiaci pri-
pravili program v elektronickej

podobe. Bol to prierez pätnás-
timi rokmi života školy pod ná-
zvom „Nech slnko svieti, kde si
ty“, ktorý bol prezentovaný v ten-
to deň v miestnom kostole.
Okrem gratuláciií, ktoré nás po-
tešili sme prijali aj milý darček

otca biskupa - obraz
sv. M. Križina, ktorý
pochádza z rodiska

nášho patróna z chorvátskeho
Križevca.

Celý nasledujúci školský rok
sa bude niesť v znamení tohto
výročia, preto prijmite od nás
pozvanie na podujatia, ktoré pre
Vás chystáme.

Jana Sabolová, riaditeľka 

J U B I L E U M  C I R K E V N E J  Š K O LY

RÁDIOVÁ INTERNETOVÁ SIEŤ

A J  V  K R Á S N E J

15.  výročie
• INZERCIA • INZERCIA • INZERCIA • INZERCIA • 

Ako je známe, naša obec oslávi v tomto roku už 863. narodeniny. Pri
tejto príležitosti Miestny úrad MČ Košice – Krásna intenzívne pripravuje
vydanie prvej knihy o histórii obce. A tak nečudo, že komisia na prípravu
knihy má plné ruky práce pri zhromažďovaní a výbere archívnych
materiálov – článkov, fotografií a ďalších zaujímavosti – týkajúcich sa
spôsobu života, práce, kultúry, či zvykov našich predkov. Snahou je, aby
sa do jej stránok dostalo to, čo zaznamenali historici, etnografi, kronikári,
archeológovia a za ostatné roky aj novinári, či pamätníci.

Text a foto: J. Bičkoš 

A j  c e s t a  d l h á  t i s í c  m í ľ ,  z a č í n a  p r v ý m  k r o k o m .•

Pozývame vás na príjemné posedenie na letnej terase v cukrárni
Včielka na Opátskej ulici v budove u Baróna. Teší sa na vás príjemný
personál.

* * *
Nemáš prachy, ťažko je, ja Ti rada pomôžem. Pôžičky bez ručiteľa.
Prijímame nových spolupracovníkov.
Kontakt: p. Mikulová 0903 714 394

* * *
Hľadáme fotografie kňazov, ktorí pôsobili v Krásnej v minulom storočí.
Kontakt: 0910 658 985, 6852 874.

4

•

•

•



5

V našich novinách sme sa
už zmienili o vokálnom telese
z Evanjelického gymnázia v Ko-
šiciach v súvislosti s jeho účin-
kovaním v našom kostole. Na-
priek tomu sme sa chceli
dozvedieť čosi viac o spevác-
kom zbore mladých v čase,
keď slávi svoje okrúhle jubi-
leum. Na otázky, týkajúce sa
umeleckej činnosti súboru,

nám dala odpoveď rodáčka
z Krásnej, ambiciózna dirigent-
ka a umelecká vedúca spevo-
kolu Alena Popovičová.
• Kedy vznikol váš spevácky

zbor, ktorý nesie meno
J.A.Komenského a s akým
ohlasom sa stretávate pri
svojich koncertoch. V sú-
vislosti s tým sa natíska
otázka, aký repertoár po-
núkate verejnosti?

A.P.: Spevácky zbor Chorus
Comenius vznikol pred 10 rok-
mi. Najprv to bola malá sku-
pinka študentov, kde spievalo
pätnásť dievčat a dvaja chlap-
ci. Boli to jednoduché piesne
a náš bývalý riaditeľ Mgr. Ján
Kunca nám umožnil vystúpiť
hneď po začatí činnosti, na via-
nočnej akadémii, čo bol vlast-
ne našim odrazovým mostí-
kom pre dnešné sto členné
teleso. Po každom vystúpení
sa hlásilo stále viac študentov
a v súčasnosti už nie je prob-
lém s členskou základňou.

Veľmi záleží, aký repertoár
spevokol má, pretože dneš-
ná mládež je veľmi náročná
a odmieta vážnu, či ľudovú
hudbu a lákať niekoho spievať,
to sa žiaľ v dnešnom čase už
akosi nenosí! Letí len popu-
lárna hudba a práve preto som
hrdá na svojich študentov, ktorí
majú chuť prezentovať pies-
ne sakrálne, spirituály, aj iné

upravené populárne piesne.
A ohlas publika? To vie vždy
oceniť zbor vďačným potles-
kom. Je to zážitok nielen pre
divákov, ale aj pre mňa, keď sa
pred toto teleso mám postaviť
a rozospievať ho.
• Máte za sebou desať ro-

kov činnosti, teda dôvod

na oslavu, aj na bilan-
ciu, nevynímajúc udelenie
„Ceny mesta Košice“ (máj
2001). Za čo sa vám do-
stalo také ocenenie?

A.P.: Ocenenie sme získali
za šírenie dobrého mena mes-
ta Košice doma i v zahraničí,
za umeleckú činnosť a zacho-
vávanie kultúrneho bohatstva,
tiež za upevňovanie ekume-
nického života a duchovné
obohacovanie ľudí, nemenej
za vedenie mladej generácie
k zachovávaniu tradícií.
• Čo chystáte na najbližšie

obdobie doma, prípadne
za hranicami Slovenska
a aké vystúpenia vás čaka-
jú v najbližšom čase?

A.P.: V septembri sme sa
vrátili z Chorvátska, kde cho-
díme každý rok. Kultúrne druž-
stvo Makarskej riviéry NAPRE-
DAK nám organizuje koncerty
tam aj v blízkych letoviskách.
Naše koncerty sa tu stretávajú
s nevšedným úspechom, tlies-
kajú nám ľudia takpovediac
z celého sveta. Stalo sa po
jednom vystúpení, že strhávali
plagáty zo stĺpov a dávali ich
podpisovať našim sólistom.
Bolo to milé a súčasne zavä-
zujúce, čo ma núti nacvičovať

vždy niečo nové, čo zaujme
spevákov aj divákov.

Čo nás čaká? V novembri sa
koná sakrálny festival, na ktorý
sme pozvaní a december je
plný vystúpení a vianočných

koncertov. Chceli by sme už
po štvrtýkrát potešiť svojim
spevom aj obyvateľov Krásnej,
kde nás vždy prijali vľúdne
a tlieskali nám.

• Ako viem, aj v Krásnej sa
formuje spevácka skupina,
ktorú vedieš. Koľko má
členov a ako sa vám darí?
A.P.: Áno, vediem skupinku

mladých nadšených dievčat,
ale veľmi sa nám nedarí rozšíriť
ich rady. Lákavejšie pre mno-
hých sú iné záujmy, ale verím,
že otvorením nového kultúrne-
ho stánku v Krásnej sa to napra-
ví a že mladí, aj starší sa k nám
pridajú. Teším sa už teraz.
Za rozhovor poďakoval: J. Bičkoš

s dirigentkou spevokolu Chorus Comenianus Mgr. Alenou Popovičovou

Vianočný koncert v evanjelickom kostole na Mlynskej ulici v Košiciach
(2005)

Takýto bol záver sakrálneho fes-
tivalu v kostole sv. Gorazda mi-
nulého roku v Košiciach

Spevokol počas účinkovania v Bratislave v roku 2002, ktoré sa nieslo
pod heslom: „Lux in tenebris“ (Svetlo v temnotách)

Mládež je vždy krásna, ak sa správne vychováva, správne žije, správne pracuje, správne sa raduje.•

„ S P E VO M  K  S R D C U,

SRDCOM K NÁRODU“

Malý rozhovor

• Bez entuziazmu sa vo svete nič veľkého nevykonalo.         (Kant)
• Hnev je krátke šialenstvo.                                              (Horatius)
• Nenávisť je zastaraný hnev. (Cicero)
• Nikdy nemrhajte hnevom. (France)
• Radosť musíme čerpať nie z iných, ale zo seba.         (Sokrates)
• Najväčším hriechom je plytkosť.                                        (Wilde)
• Veselosť je druhom odvahy. (Hemingway)
• Humor je najvznešenejšou formou ľudských citov.     (Björnson)
• Príliš sa hnevať, znamená mstiť chyby iných na sebe.   (Pope)
• Vtip je kýchanie mozgu. (Polgar)

A K T U Á L N E  M Y Š L I E N K Y

•

•

•

•



Tak znel text pozvánky uspo-
riadateľov tohto nevšedného po-
dujatia - v poradí siedmeho roč-
níka Európského kultúrneho
festivalu národov a národností,
ktorý sa konal v Košiciach od
28. augusta 2006 a 2. septem-
bra t.r. ukončil svoje pôsobenie
v našej obci záverečným Gala-
koncertom pod názvom Európ-
ska noc národov.

Ako spomenul vo svojom prí-
hovore riaditeľ Femanu Ing.
Eduard Buraš, každý festivalový
ročník prináša so sebou novinky
a prekvapenia. Stalo sa. Veď kul-
túrny program záverečného ve-

čera bol zostavený z najlepších
vystúpení folklórnych súborov
z Rakúska, Grécka, Talianska,
Poľska i z ďalekého Hong-
Kongu. 

Nečudo, že v prvú septem-
brovú sobotu organizátori tohto
nevšedného podujatia v obci,
mali plné ruky práce s prípravou
lavíc, osvetlenia, stánkov, pódia,
ale aj rampy na ohňostroj a ďal-
ších úloh, spojených s prípravou
ojedinelého kultúrno-spoločen-
ského podujatia. Pochopiteľne,
každý z organizátorov-poslan-
cov, najmä členov kultúrnej ko-
misie, si priali, aby neprekvapil
dážď a obavy neskrýval ani pán
starosta, ako to všetko dopad-
ne, či príde dostatok ľudí, či sa
všetko vydarí tak, ako si želáme.
Našťastie všetky obavy sa roz-
plynuli, keď na plánovaný začia-

tok sa začali zapĺňať všetky
miesta na sedenie mladými,
strednou i najstaršou generá-
ciou, samozrejme deťmi. Poča-
sie prialo a tak úvodne „slovo”
dostala naša folklórna skupina
Krasňanka, ktorá sa predstavila
novými pesničkami, ba aj nový-
mi, mladšími tvárami.

Po jej vystúpení sa k prítom-
ným prihovoril primátor mesta
Košice Ing. F. Knapík, ktorý mal
záštitu nad festivalom, po ňom
vystúpil riaditeľ Združenia Fe-
man Ing. F. Buraš a náš starosta
JUDr. M. Kažimír. Po želaniach
príjemného umeleckého zážitku

sa začal napĺňať kultúrny pro-
gram „Európskej noci národov“.
Najprv zazneli rezké tóny dycho-
vej hudby z rakúskeho mesteč-
ka Absam, po nich aj tance toh-
to umeleckého súboru. V poradí
druhý bol súbor Grupo Fox zo
San George z južnej časti Talian-
ska, ktorý bol zastúpený 47
členmi, z toho 31 členným
tanečným súborom, tretím
folklórny súbor z Poľska - Nova
Roda, ktorý sa v mnohom
podobal našej kultúre. Potom
nasledovali umelci z Grécka -
súbor Tesalonic zo Solúnu, ktorí
prítomných zaujali svojskými
tancami, najmä však pesničkou
Zorbu, alias Deti z Pírea, ktorou
nám priblížili more a koniec
krásnych letných dní.

Napokon ako posledný súbor
záverečného Galakoncertu na

školskom ihrisku v Krásnej uzat-
vorili čínski umelci svojráznymi
spevmi a tancami. Všetci prítom-
ní boli nadšení z ich vystúpenia,
ktoré rovnako ako iné súbory
odmeňovali neutíchajúcim po-
tleskom. Bol to naozajstný
umelecký zážitok, na ktorý sa
tak ľahko nezabúda.

Po záverečných slovách ria-
diteľa Femanu, ktorý sa poďa-
koval za vynikajúcu atmosféru
divákom a organizátorom po-
dujatia pod vedením staros-
tu obce, nasledoval nádherný
ohňostroj a do neskorého veče-
ra Euro-disco-párty.

Mária Kobezdová
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Milé prijatie časti folklórneho súboru z Poľska starostom obce Marekom
Kažimírom

Vystúpenie jedného z folklórnych súborov počas Európskej noci národov
na školskom ihrisku

Pre zahraničných hostí bolo treba aj niečo pod zub. A tak bola zabíjačka
a z nej chutné slovenské (krasňanské) špeciality

EURÓPSKA NOC
NÁRODOV

K t o  c h c e  h ý b a ť  s v e t o m ,  n e c h  n a j p r v  h ý b e  s á m  s e b o u .•

Z Á V E R E Č N Ý  G A L A K O N C E R T  „ F E M A N  2 0 0 6 “  V  K R Á S N E J

ČO PÍSALI O KRÁSNEJ?
Článok „Rozhodujúca je perspek-

tíva“ od Miloša Čikovského je z obdo-
bia, kedy premával do Krásnej prvý
mestský spoj číslo 22 (po roku
1976).

Predseda dedinskej organizácie
KSS v Krásnej nad Hornádom La-
dislav Paluf nosí so sebou pripomien-
ky občanov, ktoré sa snaží vyriešiť
a dať ľuďom konkrétnu odpoveď.
V Krásnej je azda najväčší problém
s dopravou do práce. Autobusy cho-
dia v rannej špičke každých 30 minút,
zväčša nestačia vziať všetkých cestu-
júcich. Je to nepríjemné pre ľudí, ale
aj pre pracovníkov dopravného pod-
niku. Veď šoféri neraz museli vyťa-
hovať ľudí z autobusu, aby mohli
zatvoriť dvere. Obyvatelia Krásnej by
chceli, aby autobusy v špičke chodili
častejšie. Vidia východisko v tom, aby

niektoré autobusy na linke číslo pät-
násť chodili o 1200 metrov ďalej, teda
po Štátny majetok v Krásnej nad Hor-
nádom. Miestny národný výbor by
v tomto prípade na vlastné náklady
vystaval potrebnú plochu na otáčanie
autobusov. Dopravný podnik a Mest-
ský národný výbor nechcú však
súhlasiť s takým riešením.

V stredu minulého týždňa sa zá-
stupcovia MNV v Krásnej nad Hor-
nádom stretli na spoločnom rokovaní
s vedúcimi odboru dopravy MsNV.
Perspektívny pohľad na mestskú do-
pravu mi vnucuje prikloniť sa k návrhu,
ktorým by sa zrušila terajšia linka 
č. 22, namiesto toho by niektoré spo-
je z linky č.15 chodili až do Krásnej,
čo v blízkej budúcnosti si aj tak vynúti
ďalšia výstavba nových blokov na
sídlisku Krásna.                      P. Hake



Skôr narodení Krasňančania
mi iste dajú za pravdu, že k Far-
kašovcom – konča dediny,

smerom na Nižnú a Vyšnú
Hutku – sme merali cestu
z časti zvanej Banovar, či Svitaj
dávno predtým, než tu stál
dnešný motorest. Akoby aj nie,
keď v jednotárskej predajni
mali všetko, čo patrí ku kaž-
dodennej potrebe.

Až v roku 1991 odchovanci
Jednoty spotrebného družstva
– Jožko a Gitka Farkašovi – si
na svojom „grunte“ zriadili reš-
tauračné zariadenie – moto-
rest, ktorý pokrstili po „vyslú-

žilcovi“, starom mlyne, v kto-
rom dlhé roky pôsobil široko-
ďaleko známy mlynár Šimon

Lövy. Začiatky veru neboli naj-
ľahšie – rozhovorili sa majitelia
motorestu. Rekonštrukcia ro-
dinného domu a jeho prispô-
sobenie na prevádzku ich stálo
nemálo úsilia i vrások na čele.
No i tak to malo svoj zmysel,
pretože zvíťazila myšlienka,
ktorá v nich driemala dlhé roky,
a to urobiť čosi na spôsob reš-
taurácie tam, kde okrem krčmy
nič podobného nebolo. Tak
teda pribudol v Krásnej nový
stánok, osožná služba verej-

nosti, ktorý od samého začiat-
ku priťahoval a stal sa pascou
pre chuťové poháriky nielen
pre motoristov a pocestných,
ale aj pre domorodcov. Ako
inak, veď jeho zriaďovatelia
v ňom zúročujú dlhoročné
skúsenosti a prax získanú na
úseku verejného stravovania,
ktorému sa venujú celý život.
Jožo už ako 19-ročný obska-
koval zákazníkov v obchode
s rozličným tovarom v rodnej
obci Košická Belá, neskôr
v reštauračných zariadeniach
v Slanci, Haniske, vo Veľkej Ide
a inde. Rovnako jeho „polo-
vička“ si v tejto brandži odkrú-
tila najkrajšie roky života.
V súčasnosti sa snažia urobiť
maximum, aby uspokojili svo-
jich hostí. Už celých pätnásť
rokov vytvárajú v motoreste
prostredie, kde sa cítite ako

doma. Chcú, aby každý, kto tu
zavíta, pociťoval radosť i po-
hodu a hlavne pôžitok z jedál,
ktoré im personál pripravil.
Neraz sme sa presvedčili, že
chutne a správne pripravené
pokrmy spĺňajú kritéria živo-
tosprávy, čo nesporne súvisí
so životným štýlom súčasného
človeka. Samozrejmosťou je
vkusné stolovanie a čisté
prostredie interiéru s kapacitou
80 miest, čo nás utvrdzuje

v presvedčení, že je ideálnym
miestom pre hostí krajskej
metropoly, motoritov, ale tiež
pre našincov, ktorí v ňom čoraz
častejšie oslavujú svoje život-
né jubileá, svadobné, ale aj
pohrebné hostiny.

Ako nám prezradil jedálniček,
škála pripravovaných jedál je
naozaj bohatá a rozmanitá:
studené a teplé predjedlá,
polievky, hotové jedlá. Tie sú
z hydiny, bravčového mäsa, zo
zeleniny, z rýb a tiež jedlá syrové
i múčné, pričom nechýba ani
špecialita „Starého mlyna“,
samozrejme zeleninové šaláty
a kopec príloh. Nuž je si z čoho
vyberať a tak nečudo, že na de-
siatových polievkách i na hoto-
vých jedlách si pochutnávajú aj
vo viacerých podnikoch a fir-
mách, ktorým tieto prinášajú
priamo do bufetov a jedálni.

Dodajme, že personál ku-
chyne pod vedením šéfkuchá-
ra Mareka Farkaša, kuchárky
Kristíny Štefušovej a ich po-
mocníčok do atraktívnosti pri-
pravovaných pokrmov vkladá
všetko svoje kulinárske ume-
nie, schopnosti a tiež dobrú
vôľu a lásku v nádeji, že uspo-
kojí i tých najnáročnejších la-
bužníkov a fajnšmekrov.

Ján Bičkoš
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Takto vyzeral exteriér motorestu v jeho začiatkoch v roku 1991na terajšej
Ukrajinskej ulici smerom na Nižnú a Vyšnú Hutku

Neoddeliteľnou súčasťou je bar s pokladňou a televízorom. Objednávky,
obsluhu aj inkaso má na starosti Ivanka Farkašová

Pohľad na jubilujúcich Krasňančanov počas slávnostnej večere, za účasti
majiteľov Gitky a Joža Farkašových

Jedzme vždy pravidelne, v určitý čas a v rovnakých intervaloch, pomaly a s chuťou.•

PA S C A  P R E  C H U Ť OV É  P O H Á R I K Y

Rodinný motores t  „Pr i  s ta rom mlyne“  pä tnásťročný
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Dezinfekcia pôdy
Depresia úrody spôsobená úna-

vou pôdy je známa všade tam, kde
sa niekoľko rokov po sebe intenzívne
pestujú tie isté plodiny, či už zelenina,
ovocné stromy, okrasné plodiny
a pod. Pestovatelia sa právom obá-
vajú zníženej úrody a jej kvality za-
príčinenej únavou pôdy.

Príčina únavy pôdy
Existuje veľa teórií vysvetľujúcich

príčinu únavy pôdy. Dnes sa čím
ďalej tým viac presviedčame, že úna-
vu pôdy spôsobuje účinok pôdnych
húb, háďatiek a hmyzu, žijúcich v pô-
de. Určitý druh háďatiek a pôdnych
húb sa v pôde znásobuje, ak sa  jed-
na kultúra pestuje na tom istom mies-
te niekoľko rokov po sebe. Napr.
háďatká poškodzujú rastliny odo-
beraním dôležitých substancií z rast-
linnej šťavy.

Väčšina baktérii a pôdnych húb
nie je schopná napadnúť zdravé
nepoškodené korene, ale len čo ich

poškodia háďatká, pôdny hmyz, či
inak sa mechanicky poškodia, pôd-
ne huby začínajú pôsobiť ako sekun-
dárny parazit. Tieto príčiny vyvoláva-
júce depresiu úrod, sa dajú odstrániť
ošetrením pôdy vhodným fumigan-
tom, a to Di – Trapexom, Basami-
dom granulovaným, prípadne Nema-
tinom.

Proti padaniu klíčiacich rastlín, naj-
mä pri hlúbovej zelenine a okrasných
rastlinách, ktoré spôsobujú pôdne
mikroorganizmy možno použiť prí-
pravky Brassicol a Fundazol.

Di – Trapex
Je tekutý pôdny fumigant so 

100 % obsahom účinnej látky, ktorú
tvorí 20 % metylisocyanatu a 80 %
dichlopropenu + dichlopropanu. Prí-
pravok sa aplikuje nezriedený
a pôsobí difúzne ako plyn. V pôde
nezanecháva rezidua a preto ne-
má vplyv na kvalitu zberaných plo-
dín, neovplyvňuje ani chuť, vôňu 

V súčasnom modernom svete
bankových služieb je bežná do-
stupnosť finančných prostried-
kov v hotovosti 24 hodín denne
pre klientov bánk už bežným
štandardom. Aj napriek rokova-
niam s najväčšími bankami
(Slovenskou sporiteľňou, Tatra-
bankou), tie vždy trvali na pod-

mienke, aby sme im zaručili
3 000 bankomatových operácii
za mesiac. Možno ich obava
bola zapríčinená aj z dôvodu
značných počiatočných  nákla-
dov, veď samotný bankomat
stojí milión korún. Až začiatkom
tohto roka sa nám podarilo pre-
svedčiť argumentami (počet
obyvateľov, intenzívne sa rozvi-
jajúca lokalita IBV Pri Mlyne,
blízke obce Košická Polianka,
Hutky) vedenie Všeobecnej
úverovej banky o potrebe
a opodstatnenosti bankomatu
v Krásnej. Vzhľadom na dobrý
prístup, parkovanie a osvetlenie
sme banke ponúkli priestory
v kultúrnom dome. Po augusto-
vej testovacej prevádzke banko-
mat už slúži nonstop obyvateľom
Krásnej, aj občanom okolitých
dedín.

Marek Kažimír

V predchádzajúcom čísle náš-
ho občasníka sme predstavili
projekt Naučme sa nové čin-
nosti a pomôžme aj ostatným III.
Tento podporil Úrad vlády splno-
mocnenkyne pre rómske komu-
nity sumou 50.000,- Sk a slúži
na podporu a rekvalifikáciu dlho-
dobo nezamestnaných rómov.
Nezamestnaní v septembri
absolvovali pod vedením lektora
– záhradkára Ing. Nádaského
teoretickú časť, ktorej cieľom
bolo oboznámenie účastníkov
kurzu so základnými pravidlami
pri výsadbe a ošetrovaní stro-
mov, hnojenie. Teraz prebieha
praktická časť, počas ktorej ne-
zamestnaní vyčistili cintorín od

rôznych náletových burín
a v zadnej časti vysadili 33 tují
a 7 smrekov. Počas kurzu chce-
me postupne začať so skráš-
ľovaním našich ulíc a verejných
priestranstiev výsadbou nízko
rastúcich a nenáročných kvit-
núcich krovín. Pred dvoma
rokmi sme pokusne (zámer bol
zabrániť parkovaniu na zeleni
a odstrániť balvany) na Golia-
novej ulici vysadili ružové kery,
ktoré sa však neujali a zámer sa
nevydaril. Verím, že po výsadbe
na cintoríne a na našich uliciach
tieto tuje, smreky a kry prispejú
k estetizácii životného prostredia
a nedostanú „nohy“! 

(M. K.)

Klub mladých, potraviny, po-
hostinstvo a pošta. To sú všetko
prevádzky, ktoré sídlia v Dome
služieb na Opátskej ulici č.13.
Pre väčšinu domácich je táto
budova známa pod názvom
Barón. Táto stavba po niekoľko
desaťročí trvajúcej existencie si
vyžadovala, ba priam súrne pýtala
rozsiahlu celkovú rekonštrukciu.
Eternitová strecha zatekala na
viacerých miestach, čo spôso-
bovalo nájomcovi pohostinstva
a vlastníkovi budovy neustále
problémy súvisiace s údržbou
elektroinštalácie a čistoty stro-
pov. Vonkajšia fasáda celej
stavby, okná, elektroinštalačné
a telefónne rozvody boli v dezo-
látnom stave. Vlastníkom „Baró-
na“, bývalej budovy miestneho
úradu na ulici K majeru a kina
Hornád je od roku 2003 Mest-
ská časť Krásna. Všetky tieto

nehnuteľnosti, napriek tomu, že
niektoré boli postavené rukami
našich dedov, sme kúpili od mes-
ta za 10 % z ceny znaleckého
posudku. Po vyhodnotení ponúk
na rekonštrukciu strechy a ko-
mínov bola za zhotoviteľa diela
vybraná firma AKVAPLAST.
Stavebné a elektroinštalačné
práce urobili domáci, firmy
HYDRO– EKO–STAV, Hegedüš
Mikuláš - REVEL a živnostník
Marek Sasfai, ktorí ponúkli naj-
nižšiu cenu prác.

V budúcom roku ostáva do-
končiť sokel, izolácie a upraviť
okolie dvora cukrárne a potravín.
Za účelom odhalenia páchateľov,
ktorí pravidelne poškodzujú auto-
busový prístrešok a okolie, bola
na monitorovanie verejného
priestranstva nainštalovaná ka-
mera.

Marek Kažimír

„ B A R Ó N “  v  n o v o m  š a t e

N e d o s t a n ú  „ n o h y “ ?

B A N KO M AT  U Ž  S L Ú Ž I

RADÍME NAŠIM ZÁHRADKÁROM

Č o  n e c h c e š ,  a b y  t i  r o b i l i  i n í ,  n e r o b  a n i  t y  i m !•
(Pokračovanie na 9. str.)



a neznižuje zdravotnú hodnotu plodín
pestovaných na pôdach ním ošet-
rovaných.

Di – Trapex podľa údajov výrobcu
ničí:
1. Háďatka voľne žijúce v pôde.

V pôde sa vyskytujúce larvy listo-
vých, stonkových a hľuzových há-
ďatiek.

2. Pôdny hmyz: napr. drôtovce, pan-
dravy chrústa a ostatné larvy žijú-
ce v pôde.

3. Pôdne huby: napr., ktoré spôso-
bujú koreňové hniloby, padanie
klíčiacich rastlín.

4. Jednoročné buriny, trváce buriny
a trávy.

Prednosti pôdnej dezinfekcie
Na pozemkoch ošetrených Di –

Trapexom možno dosiahnuť vyššiu
úrodu a jej kvalitu. Náklady na kulti-
vačné práce sú nižšie, pretože
prípravok má aj dobrý herbicídny
účinok. Ak sú pôdy ošetrované
v pravidelných intervaloch 2 roky,
príznaky  únavy sa viac neobjavia,
pričom náklady spojené s apliká-
ciou sa vrátia už v prvom roku.

Dávkovanie prípravku
Vo všeobecnosti sa používa dáv-

ka v rozpätí 300 – 750 1.ha

Čas aplikácie
Di – Trapex sa môže použiť kedy-

koľvek s výnimkou obdobia, keď
pôda je zamrznutá. Pôda sa pred
aplikáciou musí dôkladne spracovať
aspoň do hĺbky 300 mm a musí byť
primerane vlhká.

Spôsob aplikácie
Prípravok sa predáva v 5l ple-

chových nádobách so špeciálnym

uzáverom. Obsah nádoby vystačí na
ošetrenie 200 m2 voľnej pôdy
v skleníkoch alebo fóliovníkoch.

Basamid granulovaný
Obsahuje účinnú látku Dazomet.

Používa sa podobne ako Di–Trapex
na ošetrenie pôdy pri pestovaní
okrasných rastlín, zeleniny, v škôl-
kárstve, ovocinártve a vo vino-
hradníctve. Rozsah účinnosti je
v podstate rovnaký ako pri pred-
chádzajúcom prípravku, t.j. účinkuje
ako herbicíd, insekticíd a fungicíd.
Jeho dezinfekčný účinok sa vyrovná
dezinfekcii horúcou parou, pričom
je oveľa lacnejší.

Uvedené dávky platia pre nor-
málnu hĺbku zapracovania do pôdy,
t.j. 200 – 250 mm. Pri hlbšom
zapracovaní sa účinok predlžuje,
pričom treba na každých 100 mm
pôdy pridať naviac 15 – 20 g Basa-
midu granulovaného na 1m2.

Ničíme mach v trávniku
Výskyt machu v trávniku nám mô-

že signalizovať aj nevhodnú pôdnu
reakciu, pretože mach sa objavuje
na kyslých pôdach. Po mechanic-
kom  odstránení machu trávnik po-
vápnime mletým vápencom.

Nebezpečné  jarné mrazy
Pokles nočných teplôt už na 

-2 °C môže poškodiť kvetné púčiky.

Nebezpečné zimné mrazy
Ľahké, priepustné pôdy premŕ-

zajú hlbšie ako ťažšie pôdy, preto tu
je väčšie nebezpečenstvo namrznu-
tia i podzemných časti, koreňov.
V závislosti od stanovišťa a priebehu
zimy, ako aj kondičného stavu,
broskyne a vinič znesú zimy do 
-15 °C až -17 °C, marhule až do 

-18 °C až -20 °C, pričom v hĺbke
uloženie aktívnych koreňov by pôda
nemala byť premrznutá viac ako 
-9 °C. Ostatné druhy ovocnín znesú
teploty do -25 °C, ale v horizonte
aktívnych koreňov by teplota pôdy
nemala klesnúť pod -10,5 °C.
Odolnejšie sú jablone a ríbezle, kto-
ré v koreňovej vrstve znesú pokles
teploty pôdy do -15,5 °C.

Glejotok broskýň a iných
kôstkovín

Dnes už vieme, že glejotok je
vlastne obranná reakcia stromu proti
vniknutým drevokazným hubám,
napr. Leucostoma cincta. Infekcia
nastáva cez odumreté pletiva, napr.
čapíkov po reze, namrznuté miesta
na konároch a pod. Ochranan spo-
číva v tom, že rez robíme v čase
prúdenia moiazgy a ostrým nožom,
aby rana bola hladká. Ak vzniknú
glejotokové rany, vyrežeme ich
ostrým nožom až do zdravého dreva
a rany zatrieme Santarom M, stro-
movým balzamom alebo latexo-
vou farbou. Pomôcť môže aj zimný
postrek 1 % roztokom Nitrosanu,

ktorý zničí výtrusy huby na kôre
stromu.

Hnitie jahôd
Účelné býva chemické ošetrenie

prípravkami proti botrytíde. Ošetru-
jeme spravidla na začiatku kvitnutia,
druhé ošetrenie o 7 – 10 dní. Ďalšie
ošetrenia spravidla nerobíme z hy-
gienických dôvodov. Účinné sú  prí-
pravky Rovral 50 WP, Sumilex 
50  WP alebo Euparen.

Dávky organických hnojív
Maštalý hnoj: Ak hnojíme každý

druhý rok, dávka na 10 m2 je 
25 – 30 kg. Ak hnojíme každé 
3 – 4 roky, používame vyššie dávky,
t.j. 40 – 60 kg na 10 m2. Najlepšie
je hnoj zapracovať do pôdy v jeseni.
Čerstvý slamnatý hnoj zapracovaný
na jar môže vážne ohroziť rast zele-
niny. Do ťažších pôd hnoj zapra-
cúvame do hĺbky 0,10 – 0,15 m.

Kompost alebo Vitahum: Používa
sa v dávkach 60 kg na 10 m2. Pred
zapracovaním ho najprv pomieša-
me s dvojnásobným až štvornásob-
ným množstvom zeminy. 

Pripravil: Jozef Martinásek  
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V auguste t.r. vyvrcholil v čes-
kom Havířove seriál GRAND
PRIX vo vodnom lyžovaní za
vlekom. Spolu s ostatnými
reprezentantmi košického lyžiar-
skeho družstva TRIXEN vyces-
tovala na III. kolo medzinárod-
ných pretekov aj obyvateľka
našej mestskej časti Patrícia

Matisová. Podľa slov jej trénera
dosiahla táto 13-ročná vodná
lyžiarka veľmi pekný výkon
v slalome. Medzi dorastenkami
obsadila hneď tri prvé miesta
v kategóriách slalom, akro-
batická jazda, skoky a medailu
získala tiež v súťažnej kategórii
trojkombinácia.

Prvý septembrový víkend sa
uskutočnili v rakúskom meste
ASTEN Majstrovstvá Európy
vo vodnom lyžovaní. Aj tam
naša „vodnolyžiarka“ opäť za-
bojovala z plných síl, čoho vý-
sledkom boli okrem strieborné-
ho umiestnenia klubu TRIXEN,
aj jej tri bronzy, ktoré Patrícia
získala za slalom, skoky a kom-
bináciu.

Gratulujeme a držíme jej prsty
pri zbieraní ďalších a stále hod-
notnejších medailí.

Jarmila Vybrancová

V nedeľu 8.10.2006 sa usku-
točnil futbalový zápas bývalých
hráčov Krásnej. Tento zápas
zorganizoval Peter Tóth, ktorý
bol kedysi aktívnym hráčom,
futbal hral v Krásnej, potom
v Lubeníku. V auguste oslávil
svoje 50 – te narodeniny, žije
v Kanade a v uplynulých dňoch
bol v Krásnej na dovolenke.

Zostavovaním mužstiev boli po-
verení Ladislav Bodnár /Bandy/

a František Kiráľ. Zápas sa
odohral za pekného počasia na
ihrisku FK Krásna. Z víťazstva sa
tešili zverenci trénera Kiraľa,
ktorí zdolali svojho súpera
v pomere 5:4. Po zápase bol
pripravený guláš, ktorý navarili
v motoreste Pri starom mly-
ne, občerstvenie zabezpečilo
expresso Tango. O dobrú zá-
bavu sa postaral aj harmonikár
Fero Nagy /Maťaš/.

Z Á P A S  V E T E R Á N O V

Tri „bronzové“ pre Patríciu

Príroda je vyhňou charakteru. Ukuje človeka podľa svojej podoby, naplní ho jemnosťou i drsnosťou.•

(Dokončenie z 8. strany)



Aj tento rok pripravila mestská časť Košice-Krásna
dva týždne prímestského tábora pre deti vo veku od
9 do 15 rokov. Počas dvoch týždňov sme navštívili veľa
zaujímavých miest, našli si nových kamarátov a
nazbierali krásne zážitky. O deti starali šiesti animátori, z toho jeden
plnil aj funkciu zdravotníka. Každý deň deti dostávali na desiatu
horalku a malinovku.  

Táborový kolotoč sa rozbehol v pondelok 17.7.2006 výletom na
Jahodnú, kde sme otestovali všetky hojdačky, ihrisko a lúky a potom
sme lesom pokračovali na Bankov. Cestou na Bankov sme sa
zastavili na Kamennom hrbe, kde sme si okolo obeda urobili
táborák a opiekli si pár špekačiek a slaninku. Potom, ako sme sa
posilnili, vydali sme sa na ďalšiu púť. Druhý deň sa niesol vo
vojenskom znamení. Navštívili
sme leteckú základňu, aj
samotné mesto Prešov. Videli
sme tam veľa zaujímavých
vecí, ukázali nám aj výcvik psov a nakoniec sme si vyskúšali ako sa
asi cíti pilot vrtuľníka. Po rozkaze: Odchod! sme si prezreli mesto
Prešov z jednej z najvyšších kostolných veží. Streda bola dňom súťaží
družstiev. Keďže každý statočne bojoval, každému sa ušla pekná

odmena. Potom sme sa už vydali na dva dni do Kysaku, kde deti
pomáhali Bielemu rytierovi Abhorsenovi v jeho boji so zlom. Každý
pomáhal ako vedel a tak bolo nakoniec zlo porazené a sila dobra
bola obnovená. Za pomoc v tomto ťažkom boji bol každý bojovník
pasovaný za rytiera.

Druhý týždeň sme začali so zlým počasím, ale aj túto
maličkosť sa nám podarilo prekonať. Vybrali sme sa
navštíviť Botanickú záhradu, kde sme mohli obdivovať
veľa zaujímavých rastliniek. V utorok sa už ukázalo

slniečko a tak sme boli otestovať preliezky, hojdačky a bludisko na
Aničke a tiež si vyskúšať našu šikovnosť v minigolfe. Streda bola
dňom dávnej histórie. Navštívili sme starodávny Spišský hrad, videli
sysle a niektorí si dokonca vyskúšali, aký je to pocit poležať si na

dereši. Naše hradné nadšenie pokračovalo aj vo štvrtok a tak sme
sa vybrali na Slanský hrad a zahrali sa tu na schovávačku. Na záver
táborov sme otestovali zdatnosť našich detičiek v súťažiach

jednotlivcov a ukončili celý
táborový kolotoč táborovým
ohníčkom. 

Naše krásne zážitky
z oboch týždňov prímestského tábora sa nám podarilo aj zdoku-
mentovať a urobiť zopár krásnych fotiek na spomienku. Fotky 
z jednotlivých dní si môžete pozrieť internetovej stránke
taborkrasna.wz.cz. Tiež si ich môžete stiahnuť v plnej veľkosti
kliknutím na ikonku          pri názve príslušného dňa, alebo si objednať
CD alebo DVD nosič s fotkami (1 ks á 20,- Sk), a to mailom na
adrese:  vincovak@gmail.com. 

Užili sme si veľa zábavy, a už teraz sa tešíme na stretnutie v bu-
dúcom roku. Do skorého videnia!

Ing. Kristína Vincová
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