KRASŇANČAN
ČÍSLO 3/2003 (jún)
Občasník samosprávy Mestskej časti Košice–Krásna
Košice - mestská časť Krásna leží 191 metrov nad morom. V minulosti to boli samostané dediny Opátske a Széplakapáti, ktoré sa v roku
1945 spojili a tak vznikla obec Krásna nad Hornádom. V roku 1976 sa stala súčasťou mesta Košice, a tak je teraz jednou z 22 mestských
častí. Počas tureckej okupácie a stavovských nepokojov bola obec spustošená. V roku 1715 mala štyri a v roku 1720 len tri poddanské
rodiny. V stredoveku bola známa vinohradníctvom. Pridelenie erbu heraldickou komisiou v roku 1997, prvá písomná zmienka o Krásnej je
z roku 1219.

POZVÁNKA NA ODPUST
Váž. občania,
pozývame Vás na odpustovú slávnosť dňa 5. 7. 2003
s nasledovným programom:
7.30 – sv. omša
8.30 – vystúpenie dychovky a žiakov CZŠ (pred kostolom)
10.30 – slávnostná sv. omša
16.00 – vystúpenie dychovky (ihrisko CZŠ)
17.00 – futbalový turnaj: zápas o 3.miesto
18.00 – futbalový turnaj: finále
20.00 – „Country bál“ , do tanca hrá skupina MONTANA
21.00 - vyhlásenie výsledkov futbalového turnaja o pohár starostu
Na večerný program (ihrisko CZŠ), ktorý bude v country
štýle, je vstupné zdarma a je zabezpečené aj občerstvenie
s možnosťou zakúpenia v bufete.

Predstavenie poslancov:

VINCENT NAGY
V komuálnej politike som začal pôsobiť
od r.1990. Bol som poslancom Mestského
zastupiteľstva Košice do r.1994. V ďalšom
volebnom období som kandidoval na
funkciu starostu, avšak neúspešne.
V komunánych voľbách v r.2002 ste mi dali
dôveru ako poslancovi mestského
zastupiteľstva, kde pôsobim v komisií regionálneho rozvoja, a tiež
ako poslanec miestneho zastupiteľstva v Krásnej, kde som

PETER FEDOR
Som jedným z najmladších členov
poslaneckého zboru miestneho zastupiteľstva. Mám 27 rokov, som ženatý
a do komunálnej politiky práve vstupujem. Touto cestou chcem poďakovať za
hlasy a za prejavenú dôveru v komunálnych
voľbách.
Som členom komisie výstavby a mám
záujem prispieť k zveľadeniu a obnove našej mestskej časti. Som aj
členom miestnej rady, kde chcem byť sprostredkovaťeľom návrhov,
podnetov a pripomienok aj od mladých našej obce.
Ako obyvateľ Krásnej vnímam vzťahy ľudí v našej obci, a preto Vás
chcem poprosiť, buďme k sebe viac tolerantnejší, viac ohľaduplnejší,
aby sa nám žilo krajšie. Vašu dôveru, ktorú ste mi prejavili sa
vynasnažím nesklamať a úlohu poslanca si plniť čestne.

predsedom stavebnej komisie, členom finančnej komisie a som tiež
členom miestnej rady.
Vždy som sa snažil o rozvoj našej obce. Rezervy vidím
v spolupráci Miestného úradu s Pozemkovým spoločenstvom
urbariátu, kde som členom predstavenstva.
V súčasnosti sa angažujem pri výstavbe inžinierskych sietí v časti
IBV „pri mlyne", kde má pozemky aj naša mestská časť. Chcem
pomôcť pri speňažení obecných pozemkov, aby sme mohli z takto
získaných prostriedkov pokračovať vo výstavbe kultúrneho domu.
Chem tiež pomôcť pri dobudovaní kanalizácie v našej obci, ktoré je
závislé, ako už bolo spomínané v tomto občasníku, od schválenia
financií z Eurofondu „ISPA" v Bruseli. Verím, že už v r.2004 bude
výstavba kanalizácie pokračovať plným tempom.

Milí Krasňančania,
všetci by sme si vedeli spomenúť na ľudí, ktorí podstatne ovplyvnili náš
život. Na tých, ktorí nás vychovávali, učili čo je správne a nesprávne, dobré
a zlé. Na takých si spomenie jednotlivec, rodina, národ i celé ľudstvo.
V týchto dňoch slávime sviatok našich patrónov sv. Cyrila a Metoda. Mužov,
ktorí nám priniesli Božie slovo a podstatnou mierou prispeli k našej kultúre,
svojbytnosti i ľudskosti. Božie slovo v sebe zahŕňa Desatoro Božích
prikázaní, ktoré sú stále najlepším návodom pre život spoločenstva, ktoré
chce rásť a rozvíjať sa. Desatoro pozná drvivá väčšina ľudí. Ale aj pre tých,
ktorí sa necítia byť veriacimi, Božie slovo v sebe nesie aj prirodzený zákon,
ktorý sa uplatňuje v živote každej ľudskej bytosti. Sv. Tomáš Akvinský
formuluje dve základné normy prirodzeného zákona:
Čo nechceš, aby ľudia robili tebe, nerob ani ty ľuďom.
Rob dobre a vyhýbaj sa zlu.
V súvislosti s vierozvestcami sv. Cyrilom a Metodom zvykneme hovoriť
o dedičstve Otcov. Ak aj u nás – v Krásnej budeme brať vážne pravidlo:
nerob iným, čo nechceš, aby iní robili tebe a rob dobre a vyhýbaj sa zlu,
tak zachováme dedičstvo Otcov a náš život bude stále viac stáť za to a nám
Juraj Semivan
všetkým bude lepšie.
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UZNESENIE
zo VI. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice-Krásna konaného 20. 5. 2003.
Miestne zastupiteľstvo v zmysle príslušných zákonných ustanovení
Schvaľuje
130. Zvýšenie poplatkov za použitie miestneho rozhlasu pre
podnikateľské subjekty, a to 50.- Sk za vyhlásenie oznamu.
Ceny sa ýkajú len komerčného účelu.
131. Predaj pozemku parcely číslo 74/2 za cenu 1 300.- Sk/m2 vo
výmere 773 m2. Kúpna cena bude uhradená do 3. 6. 2003 na
účet v banke mestskej časti Košice – Krásna. V prípade, že suma
nebude uhradená v stanovenom termíne, právo kúpy prechádza
na druhého v poradí.
132. Zriadenie preventívnej kontrolnej požiarnej skupiny v zložení
predseda p. Marek Eperješi a členov pp. Petra Fedora
a Františka Čontoša.
B. B e r i e n a v e d o m i e
136. Správu auditora za hospodárenie v roku 2002 a žiada starostu
riešiť pripomienky, aby sa nevyskytovali v roku 2003.
137. Informáciu o stave vysporiadania ulice sv. Gorazda.
138. Informáciu kultúrnej komisie o príprave osláv Dňa detí.
C. Ž i a d a
139. Predsedov jednotlivých komisii spracovať a predložiť finančnej
komisii návrh finančných prostriedkov na rok 2004, ktorý bude
obsahovať rozpočet požadovaných finančných zdrojov na
pripravované akcie a odmenu neposlancov do 30.9.2003.
D. Z a m i e t a
140. Žiadosť združenia FEMAN, Zvonárska 21, Košice o sponzorský
príspevok.
141. Žiadosť združenia STROM, Jesenná 5, Košice o sponzorský
príspevok.
142. Žiadosť p. Ladislava Mirgu, bytom Golianova 32, Košice-Krásna
o jednorázový finančný príspevok.
UZNESENIE
zo VII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice-Krásna konaného 17. 6. 2003.
Miestne zastupiteľstvo v zmysle príslušných zákonných ustanovení
Schvaľuje
144. Poriadok odmeňovania starostu, zástupcu starostu, poslancov
MZ a neposlancov-členov komisií s pripomienkami.
145. Predaj verejnej tlakovej kanalizácie MČ Krásna pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť Košice za 1,-- Sk po
oplotenie.

146. Doplnenie podmienok prijatých uznesením č. 82 na predaj
stavebných pozemkov v lokalite Pri mlyne takto: ak o kúpu
prejaví záujem vlastník s trvalým pobytom na Štrkovej ulici a má
prihradenú parcelu vo vlastníctve MČ bude mu odpredaný
pozemok v priemernej cene, akú predložia záujemci o pozemky
formou licitácie.
147. Dotáciu vo výške 20 000,-- Sk pre CZŠ Košice-Krásna na
úhradu časti nákladov na vydanie CD.
148. Poskytnutie nákladného auta pre potreby výstavby ihriska na
5 pracovných dní pre Saleziánov don Bosca na Kalvárii 23
Košice.
B. B e r i e n a v e d o m i e
152. Informáciu o stave majetkoprávneho vysporiadania komunikácie
ulice Sv. Gorazda.
153. Informáciu predsedu kultúrnej komisie p. Klika o príprave
programu na oslavy sv. Cyrila a Metoda.
154. Informáciu o stave v budovaní miestnej kanalizácie.
C. Ž i a d a
155. Starostu o opätovné jednanie s vlastníkmi parciel, ktorí
nesúhlasia so schválenými podmienkami o odkúpenie časti
pozemkov.
156. Starostu v prípade nesúhlasu o podanie návrhu na vyvlastnenie
časti nevysporiadaných parciel.
157. Starostu o predloženie zmeny rozpočtu na najbližšie zasadnutie
MZ, v ktorej sa prejaví schválená zmena.
D. Z a m i e t a
158. Podporu pre Štátnu filharmóniu Košice z dôvodu nedostatku
finančných zdrojov v rozpočte MČ Krásna.
159. Sponzorský príspevok pre OÚ Košice IV z dôvodu nedostatku
finančných zdrojov.

DEŇ DETÍ
Poslanci miestneho zastupiteľstva a starosta pripravili dňa 1. júna
2003 pri príležitosti Dňa detí na školskom ihrisku Cirkevnej Základnej
školy sv. Marka Križina v Košiciach-Krásnej atraktívne súťaže, v ktorých
mohli deti získať žetóny a tie si potom vo vytvorenom bufete vymeniť
za sladkú alebo vecnú odmenu.
Zo začiatku nás spevádzal dážď, ktorý však netrval dlho a poslúžil
aspoň na poliatie ihriska, aby sa pri futbale neprášilo. Na súťažisku bolo
veselo, bolo zabezpečené občerstvenie (zmrzlina a nápoje) aj hudba.
Na deti čakali súťaže: bank, kop na bránku, beh vo vreci, beh s pinpongovou loptičkou, lov rybičiek, nosenie pohára s vodou, hod na farebné
kruhy, hod mincou do pohára a hod do zavesených kruhov. Tiež bolo
možné absolvovať aj jazdu na koni a streľbu zo vzduchovky.
Vo všetkých ďeťoch sa prejavila ich šikovnosť v príslušných disciplínach a dostali odmenu k svojmu sviatku. Dúfame, že sa deťom akcia
páčila a prídu aj na budúci rok.
Týmto chceme poďakovať aj vedeniu školy za poskytnutie priestorov
a všetkým, ktorí pomáhali zorganizovať túto peknú akciu. /šéfredaktor/

DARUJME SPOLOČNE KRV
POČAS KRÁSŇANSKEJ KVAPKY KRVI
Leto, čas prázdnin, je v transfúznych staniciach charakteristický
poklesom počtu darcov krvi. Miestny úrad mestskej časti Košice
– Krásna v spolupráci so Slovenským Červeným krížom - územným
spolkom Košice organizuje dňa 10. júla 2003 vo štvrtok
„Krásňanskú kvapku krvi“.

Doprava pre darcov krvi je zabezpečená objednaným autobusom
s odchodom v čase o 6.30 hod. od Miestneho úradu mestskej časti
Košice – Krásna. K darovaniu krvi potrebujte občiansky preukaz,
preukaz poistenca a darcovia aj darcovský preukaz.
Pozývame všetkých pravidelných bezpríspevkových darcov krvi,
ale najmä tých, ktorí prídu darovať to najcennejšie spolu s nami po
prvýkrát v živote. Za všetkých, ktorým Vaše darcovstvo krvi zachráni
život, vopred ďakujeme. DARUJ KRV, DARUJ LÁSKU
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ČO NÁM PRINESIE VSTUP DO EURÓPSKEJ ÚNIE?
Teraz po referende vieme, aká je podpora vstupu
do EU nás Slovákov. Veríme, že k takému
rozhodnutiu sme pristúpili nie z dôvodu nízkej
informovanosti, ale z presvedčenia, že členstvo v EU
bude pre nás prospešné a to najmä: Európa bude
pre nás stále väčším obchodným partnerom,
vytvotia sa väčšie pracovné, študijné príležitosti,
rozvoj malých a stredných podnikov a na naše
podmienky aj rozvoj poľnohospodárstva. Je
predpoklad, že môžu vzniknúť za pomoci eurofondov rodinné farmy,
ktoré budú také prosperujúce ako porovnateľné farmy v členských
štátoch EU. Treba nabrať odvahu, ktorá nesmie chýbať najmä mladým,
jazykovo zdatným ľuďom.
Najväčšie očakávania spájame s využitím fondov so spoločného
rozpočtu EU a to z fondov PHARE, ISPA a SAPARD.
Musíme byť ale projektovo pripravení na čerpanie týchto fondov.
V našich podmienkach očakávame finančné zdroje na budovanie

N A Š A

Š K O L A

Milí Krásňančania, prihováram sa Vám v mene Cirkevnej základnej
školy sv. Marka Križina. Ďakujem tvorcom časopisu za priestor, ktorý
nám bol poskytnutý na prezentáciu našej školy. Sme radi, že aj my
môžeme prispieť k zviditeľneniu našej mestskej časti, najmä v oblasti
výchovy a vzdelávania žiakov.
Blíži sa záver školského roka a s ním aj hodnotenie výsledkov práce.
Ich merítkom býva vysvedčenie. To však neodzrkadľuje vždy všetky
námahy, ktoré mu predchádzali. Mnohé ostávajú nepovšimnuté, ale na
niektoré treba zvlášť upozorniť. Iste bude čas aj priestor podrobnejšie
Vás oboznámiť s činnosťou školy.
Na žiadosť poslancov miestneho zastupiteľstva predstavujem Vám
najúspešnejších žiakov a ponúkam výsledky najdôležitejších súťaží,
ktorých sme sa zúčastnili. Tie možno rozdeliť do piatich skupín. Sú to
súťaže cirkevných škôl s arcidiecéznou pôsobnosťou, okresné, krajské,
celomestské a celoslovenské súťaže.
V jednotlivom poradí zverejňujem umiestnenia žiakov len od prvého
do desiateho miesta.

kanalizacie z fondu ISPA. Program regionálneho rozvoja podporuje fond
PHARE, ktorý môžu využiť jednotlivci aj regióny.
Fond SAPARD financuje rozvoj poľnohospodárstva s ročným
rozpočtom 520 mil. eur. Nemôžeme tento fond využiť aj my? Nemáme
odvážnych mladých ľudí, ktorí by si prenajali pôdu, pripravili program
na využívanie poľnohospodárskej pôdy v záujme životaschopnej
prímestskej oblasti, zvýšenie zamestnanosti?
V našej mestskej časti je nedostatok služieb, nekvalitné životné
prostredie, málo možnosti športového a kultúrneho vyžitia. Nevyužité
vodné plochy na šport a rybolov. Ak sa nám v tomto období zdá EU
veľmi vzdialená, opak je pravdou, každý deň sa musíme snažiť priblížiť
k EU my všetci. K tomu nám môže pomôcť Informačné a metodické
centrum, Roosweltova 4, Košice. č.tel. 055/622 35 49.
Tí, ktorí majú prístup k internetu, si môžu pozrieť nasledovné www
stránky týkajúce sa EU:

www.europa.sk
www.build.gov.sk
www.vlada.gov.sk/eu/
www.eic.sk

Erika Dolná

Streľba zo vzduchovky – 1. miesto družstvo chlapci VIII. a IX. ročník
4. miesto dievčatá VIII. ročník
Jednotlivci
– 3. miesto Jaroslav Medve VIII.A
4. miesto Zdeno Hegedüš IX.A
9. miesto Richard Takáč IX.A
Atletika

10. miesto družstvo chlapci
9. miesto Štafeta 4 x 60 m
Jednotlivci 10. miesto Jaroslav Medve VIII.A – vrh guľou
10. miesto Lukáš Čorba VIII.A – hod kriketovou loptičkou
Šaliansky Maťko – čestné uznanie
Zuzana Knapová V.A

Katarína Knapová III.A

Európa v škole - čestné uznanie

Daniela Takáčová VIII.A

Celomestské súťaže :
Kevedko – 5. miesto družstvo IX.A
– 9. miesto družstvo VIII.A
Mladý zdravotník – 5. miesto družstvo VIII.A

Arcidiecézne súťaže:
Pieseň pre Svätého Otca (sólový spev)
- 3.miesto
Dominika Rybárová IX.A

Krajské súťaže:
Streľba zo vzduchovky
Jednotlivci
– 8. miesto Jaroslav Medve VIII.A

Vybíjaná družstvo dievčat - 3. miesto

Celoslovenské súťaže :
Literárne Košice Jána Štiavnického – čestné uznanie Zuzana Takáčová
IX.A

Okresné kolá súťaže:
Biologická olympiáda Kategória E
- 5. miesto
- 8. miesto
Kategória D
Zoológia

– 2. miesto
– 10. miesto

Chemická olympiáda - 8. miesto
Matematická olympiáda – 3. miesto

IX.A.
VIII.A
Zoológia
Tomáš Bugoš VIII.A
Miriama Hudáková VIII.A
Tomáš Marton VI.A
Matúš Molnár VI.A
Dominika Vasilenková IX.A
František Mrázko VII.A

Gymnastický štvorboj družstvo chlapcov – 1. miesto III. a IV. ročníka
Jednotlivci
– 3. miesto Tomáš Fedor III.A
Malý futbal - 3. miesto družstvo mladších žiakov – V. a VI. ročník
Veľký futbal – 3. miesto družstvo starších žiakov – VII., VIII. a IX. roč.
Cezpoľný beh – 4. miesto družstvo starších žiakov VIII. a IX. ročník
– 7. miesto družstvo starších žiačok VIII. a IX. roč.

DOPRAVNO-BEZPEČNOSTNÁ AKCIA
JABLKO – CITRÓN
Miestny úrad mestskej časti Košice – Krásna za aktívnej účasti
dopravných policajtov Krajského dopravného inšpektorátu Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a Cirkevnej Základnej školy
sv. Marka Križina pripravil dňa 19. júna 2003 v čase od 8.00 hod. do
10.00 hod. preventívno dopravno – bezpečnostnú akciu zameranú na
dodržiavanie obmedzenej rýchlosti 40 km/h.
Dopravná akcia sa uskutočnila na štátnej ceste II/552 (ul.
Ukrajinská), v blízkosti priechodu pre chodcov pri školskom ihrisku

Riaditeľstvo školy na návrh pedagogickej rady každoročne
z pomedzi absolventov 9. ročníka vyhlasuje DEVIATAKA ROKA. Je to
ocenenie práce žiaka za deväť rokov školskej dochádzky. V školskom
roku 2002/2003 sa deviatačkou roka stala
Adriana E s t o č i n o v á
Súčasne prevezme z rúk otca biskupa Mons. Bernarda Bobera
ĎAKOVNÝ LIST, ktorý zriaďovateľ každoročne udeľuje najaktívnejším
žiakom a štundentom cirkevných škôl.
Na záver úprimne blahoželám súťažiacim, želám ešte mnoho ďalších
úspechov a ďakujem za úspešnú reprezentáciu školy. Poďakovanie za
prácu patrí aj obetavým pedagógom, ktorí popri iných povinnostiach sa
venovali príprave žiakov na súťaže.
Všetkým želám príjemné prežitie prázdnin, mnoho radosti a pekných
Mgr. Jana S a b o l o v á
zážitkov.
riaditeľka školy
Cirkevnej Základnej školy sv. Marka Križina. Preventívnej akcie sa
zúčastnili štyria dopravní policajti a osem detí spoločne so zástupkyňou
riaditeľky Cirkevnej Základnej školy pani Mgr. Janou Vincovou.
Počas dopravnej akcie bolo kontrolovaných cca 60 vodičov
osobných motorových vozidiel, ktorým deti rozdali a poďakovali podľa
toho, či pravidlá cestnej premávky ( rýchlosť, bezpečnostné pásy )
dodržali alebo nie, pripravené jablka a kyslé citróny.
Veríme, že preventívna akcia „JABLKO – CITRÓN“ splnila zámer
a všetci, ktorí dopravné predpisy občas porušujeme nás donútila
zamyslieť sa, najmä z hľadiska bezpečnosti chodcov a hrozby uloženej
pokuty, či pravidlo pomaly ďalej zájdeš sa neoplatí dodržiavať aj dnes.
starosta
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KAMENE NA CESTÁCH
V KRÁSNEJ
My všetci obyvatelia Krásnej, tento problém dôkladne poznáme.
Problém s kameňmi na miestnych komunikáciách má dva rozmery.
Na jednej strane v súčasnej dobe platí Všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Košice – Krásna číslo 1/1999 o vytváraní
zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene
na území mestskej časti Košice - Krásna, ktoré vlastníkom nehnuteľnosti
výslovne zakazuje obmedzovať priestory komunikácií a chodníkov
rôznymi kameňmi a zábranami brániacimi cestnej premávke. Obec za
porušenie Všeobecne záväzného nariadenia môže v zmysle § 48
zákona NR SR č. 372/1990 Z .z. ( priestupkový zákon) uložiť pokutu
až do výšky 1.000.- Sk. Ustanoveniami Všeobecne záväzného naria-

denia sa chráni dôležitý záujem, a to predovšetkým v tomto prípade
život, zdravie účastníkov cestnej premávky, ako aj ich majetok (spôsobené škody na motorových vozidlách vplyvom dopravných nehôd).
Na druhej strane je to snaha vlastníkov nehnuteľností, ktorí užívajú,
kosia, čistia a starajú sa o verejné priestranstvo pred oplotením svojich
súkromných pozemkov, zabrániť za každú cenu parkovaniu vozidiel
na verejnom priestranstve.
Zodpovednosť v prípade vzniku dopravnej nehody, ublíženia na
zdraví, škody na majetku je na ramenách správcu miestnej komunikácie, ktorým je mestská časť. Cena za umiestnené kamene a takúto
„ochranu verejného priestranstva“ môže byť pre toho kto spôsobil takúto
prekážku v cestnej premávke, značne vysoká.
Z tohto dôvodu v y z ý v a m všetkých obyvateľov, ktorí sa v týchto
riadkov našli, aby kamene, balvany z miestnych komunikácií a priľahlých
starosta
verejných pristranstiev čo najskôr odstránili.

P R AV I D L Á P O U Î Í VA N I A T L A K O V E J K A N A L I Z Á C I E
Každý užívateľ tlakovej kanalizácie systému Presskan (ďalej len
„užívateľ“) je povinný sa riadiť týmito pokynmi :
1. Ak užívateľ zistí závadu, poruchu v tlakovom systéme ( svieti červená
kontrolka v ovládacej skrinke alebo iná signalizácia), osobne alebo
telefonicky upozorní na túto skutočnosť prevádzkovateľa kanalizácie
a vypne hlavný vypínač v ovládacej skrinke.
2. Užívateľ zabezpečí opláchnutie čerpadla a čerpacej nádrže čistou
vodou pod tlakom 1-krát za tri mesiace.
3. V prípade zistenia neoprávnenej a neodbornej manipulácie
s elektrickým zariadením (tlakový systém Presskan) a následnej
poruchy vzniknuté náklady na opravu hradí v plnom rozsahu užívateľ.
4. Je zakázané :
- pripojenie vonkajších zdrojov odpadovej vody

- vypúšťanie olejov, ropných produktov, štrku, piesku, malty, betónu,
žiletiek, klincov, pančúch, túb, čriev, chemických a horľavých látok
a ostatných predmetov, ktoré môžu spôsobiť poruchu čerpadla
- svojvoľné otváranie čerpacej šachty okrem preventívneho
prepláchnutia čerpadla a nádrže
- svojvoľné otváranie skrinky ovládacej automatiky okrem prípadu
vypnutia hlavného vypínača v prípade poruchy
- parkovať nad čerpacou šachtou alebo nadmerne zaťažovať poklop
šachty
- vstupovať do čerpacej šachty (možnosť poranenia el. prúdom
a nákazy).
V prípade poruchy volajte v pracovnej dobe telefónne číslo 6852
182, 6852 874, mimo pracovnej doby 6852 686.

PORIADOK, âISTOTA A MEDZIªUDSKÉ VZËAHY MEDZI NAMI KRAS≈ANâANMI
Vážení spoluobčania, touto formou sa k Vám prihováram ako
poslanec a predseda poriadkovej komisie.
Tak ako každý z nás, poslancov, tak aj ja, chceme pre našu mestskú
časť len to najlepšie. V našej práci sa však stretávame s množstvom
problémov. Nemalé starosti nám robí aj čistota životného prostredia
v našej mestskej časti a v jej okolí. Určite nie sme to len my,
Krasňančania, čo vytvárame umelé skládky odpadu, ale aj iní z blízkeho
okolia. Som presvedčený, že každý z nás chce mať v blízkosti svojho
obydlia poriadok, ale tak, ako sa správame k nášmu domu, práve tak
by sme sa mali správať aj k čistote v našej mestskej časti.
Vážený spoluobčan, uvedom si, že možno práve Tebou vyhodené
prvé smeti vytvára možnosti pre novú čiernu skládku odpadu! Ak zistíme
takéto priestupky voči verejnému poriadku, budeme ich zverejňovať
v našom občasníku, ale aj uplatňovať v rámci našich kompetencií
pokuty. Veľa času venujeme riešeniu sťažností na zlé medziľudské
vzťahy, ktoré nám robia nemalé starosti. Keďže dobre poznám ľudí
v našej mestskej časti, viem, že veľa je čestných, pracovitých,
ochotných pomôcť jeden druhému. Tým patrí naša úcta a poďakovanie.
Veľké množstvo je však tých, ktorí svojím správaním a konaním narušajú
dobro, ktoré je základom osobných aj pracovných úspechov každého
občana. Vo veľkej miere sťažnosti, ktoré dostáva starosta a poriadková

POSLANECKÉ DNI
Važení občania,
ak chcete bližšie vysvetlenia k niektorým problémom
v našej mestskej časti, máte nejaké návrhy alebo sa chcete
porozprávať s poslancami, môžete navštíviť poslancov
počas poslaneckých dní. Najbižšie to budú:
- dňa 4. júla:
František Klik ( ul. Za mostom, Goetheho a Nová) a Jozef
Hegeduš (ul. Piesočná, Orná a Edisonova )
- dňa 1. augusta:
Ing. Marián Krivda (ul. Minská, Ortoviská) a Ladislav Kočiš
(ul. Kladenská a Krajná)
- dňa 5. septembra:
Ján Fekete (ul. Rešov majer, K majeru, Vyšný dvor, Feketeova pažiť ) a Vincent Nagy (ul. Bezručova, Beniakova
a Harčárova)
Čas: od 15.00 do 17.00 hod. na Miestnom úrade mestskej
časti Košice-Krásna.

komisia, sú neopodstatnené s cieľom narušiť medziľudské vzťahy.
Mnohé z nich sú cielené s úmyslom pomstychtivosti.
Vážený spoluobčan, vieš si predstaviť, ako by v našej Krásnej sa žilo
krásne, keby sa pominula zloba, závisť, ohováranie a osočovanie jeden
druhého? Práve Ty urob v tejto chvíli ten krok, skús susedovi pomôcť,
niekedy aj tolerovať chybu druhého. V ostatnej dobe neopodstatnených
sťažností pribúda.
Spoluobčania, chcem Vás vyzvať, aby každú sťažnosť, ktorú adresujete na miestny úrad, ste si dôkladne zvážili. Niekedy si spytujte aj
vlastné svedomie a položte si otázku: „Urobil som všetko preto, aby to
tak nebolo?“ Snáď by stačilo upozorniť suseda na veci, ktoré by sa
mali z jeho strany zmeniť a zbytočne ich nerozširovať medzi ostatných
spoluobčanov. Vo veľkej miere sa rozširujú sa sťažnosti na osobné
urážky, vypúšťanie žúmp a pod. Neopodstatnené sťažnosti budeme
musieť zverejňovať, aby každý občan posúdil a urobil si mienku na
niektorých našich spoluobčanov. Určite starosta aj poslanci majú
dôležitejšiu prácu pri zveľaďovaní našej mestskej časti!
Na záver Vám chcem, vážení spoluobčania, popriať hlavne veľa
zdravia, aby človek človeka v našej mestskej časti mal rád, aby jeden
druhému vždy viac šťastia prial a aby život v našej mestskej časti za to
Ladislav Kočiš
stál.

SLNEČNÉ RADY
Už staré príslovie hovorí: Kam nemôže slnko, chodí lekár. Slnečné lúče
zvyšujú celkovú aktivitu organizmu, zlepšujú jeho látkovú premenu, zúčastňujú
sa na tvorbe vitamínu D. Ten pomáha vstrebávať minerálne látky a tak prospieva
kostiam, pokožke, nechtom a vlasom. Vďaka pôsobeniu slnečných lúčov sa
zlepšuje aj psychická pohoda ľudí. Ultrafialové žiarenie priaznivo vplýva aj na
tvorbu endorfínu – hormónu šťastia. Avšak je všeobecne známe, že pobyt na
slnku má nielen pozitívne, ale i negatívne stránky. Nadmerné slnenie urýchľuje
starnutie pokožky a degeneratívne procesy, prináša so sebou aj hrozbu vzniku
kožných nádorov. Preto by sme sa mali na slnku dostatočne chrániť:
- vyhnúť sa slneniu v poludňajších hodinách, v čase od 11. do 15. hodiny
- používať opaľovacie prípravky s ochranným faktorom zodpovedajúcim typu
pokožky
- pravidelne obnovovať vrstvu opaľovacieho krému po kúpaní
- uvedomiť si, že vodná hladina, piesok, biele skaly slnečné lúče odrážajú a tým
znásobujú ich intenzitu
- pred odchodom na pláž nepoužívať žiadne spreje, parfumy, pretože môžu pod
vplyvom slnka zanechať na koži nepekné pigmentové škvrny
- nosiť kvalitné slnečné okuliare, klobúk
- piť dostatočné množstvo tekutín, či už je to voda, bylinkové čaje, ovocné šťavy,
vhodnou je aj mrkvová šťava, lebo obsahuje beta-karotén, ktorý pomáha
zvyšovať odolnosť pokožky.
- dôležité je ošetriť pokožku aj po opaľovaní vhodným prípravkom, lebo slnko,
voda, vietor ju vysušujú
Jana Škraková
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MLÁDEŽ A MASMÉDIÁ
Mnohí z nás si možno neuvedomujeme akú úlohu zohrávajú
masmédia v našom živote a aký vlpyv majú na jednotlivé skupiny ľudí.
Jednou z najviac ovplyvniteľných skupín je mládež, ktorá si vytvára
vlastné názory s pomocou médii. Nachádzame sa v dôležitom okamihu,
kedy už viac nejde o odsudzovanie alebo o prehnané vyzdvihovanie
masmédií, ani o jednoduché čítanie posolstiev vhodným spôsobom,
ale o konanie vychádzajúce z existencie, ktoré si v pozitívnom zmysle
váži všetky ponúknuté príležitosti. Mali by sme sa preto viac zamerať na
formáciu a prípravu mladých ľudí v prístupe k masmediálnej skutočnosti.
Niekedy vieme mnoho vecí, ale naše správanie nie je v súlade
s naším presvedčením. Máme veľa informácií, ale nevieme si vybrať
tie správne a pre nás potrebné. Informácie v masmédiách sú často
sprevádzané veľkou záľubou v nejasnosti vyjadrení.
Kultúra je základným faktorom vplyvu na myslenie a správanie.
Kultúru chápeme ako súbor hodnôt, spoločenských zvykov vlastných nejakej skupine spolu s dedičstvom jej tradícií, spoločný spôsob
zmýšľania a života jej členov. Aby sa pretvorili jednotlivé momenty
v našom živote, je potrebná nová mentalita, ktorej konštruktívnym
prvkom je kultúra.
Médiá a ich obsah predstavujú základný prameň vplyvu na
súčasnú kultúru.
Mnohé teórie o spoločenskej komunikácii a o jej kultúrnych vplyvoch
môžeme zhrnúť do jednej vety, ktorú môžeme nájsť v albume Paníniho
postáv. Je tu fotografia skupiny Beatles, ktorá sa dnes medzi mladými,
ale i medzi staršími opäť stáva populárnou. V spomínanej vete čítame:
„Milióny mladých ich napodobňujú nie iba štýlom oblečenia a spievania,
ale aj spôsobom myslenia".
Prostredníctvom svojho jazyka, technického aspektu a prostredníctvom svojich obsahov vplývajú médiá na celý rámec
spoločenskej komunikácie počnúc účinkami, ktoré majú na úroveň
pozornosti a vnímavosti. Teda didaktika, výchova, katechéza, atď., sa
musí vysporiadať so spôsobom komunikácie, s posolstvami a s obsahmi, ktoré rozširujú médiá.
Obsahy mediálnej komunikácie majú sklony predkladať,
niekedy nanucovať koncepciu života založenú predovšetkým na
hedonizme, materializme, na prehnanej súťaživosti, ktorá má cieľ sama
v sebe, na prestupovaní, na násilí, na nedostatku duchovných hodnôt.
Obzvlášť sa to týka mladých ľudí, či už preto, že sú silnými konzumentmi
médií, alebo sú viac vystavení ich vplyvu. Mladí ľudia, nie zriedkavo
jedináčikovia, vyrastajú v prostredí, v ktorom sa môže stať, že udržiavanie
významných vzťahov s rodičmi sa obmedzí iba na zriedkavé chvíle počas
dňa, a teda ich socializácia je stále viac zverovaná médiám. Z týchto sa
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stáva mocná agentúra, ktorá postupne, iným spôsobom, nahrádza rodinu a ústavy. Televízne vzory života a správania, zvlášť vulgárne
a násilné, majú na mladých osobitný dopad, ako potvrdzujú oficiálne
údaje o náraste kriminality detí a dospievajúcej mládeže. O náraste
kriminality existuje mnoho pochýb. Niektorí pozorovatelia popierajú
kvantitatívny nárast kriminality mladistvých, ale pripúšťajú, že kvalitatívne
sa mení pôsobením návykových fenoménov a necitllivosti voči násiliu,
ktoré boli takmer s určitosťou podnietené médiami a ich rozšíreným
konzumom.
To, čo sa deje v súčasnosti, závisí od mnohých vnútorných
i vonkajších faktorov reality médií. Niekedy sa masmédia využívajú
s cieľom ideologickej, politickej, no predovšetkým komerčnej nadvlády.
Médiá majú svojím spôsobom komunikácie a svojimi obsahmi silnú
schopnosť lákania. Nevedomé vnucovanie spôsobu komunikácie
a druhu posolstiev, ktoré médiá šíria, sú silami, ktoré sa prelínajú. K nim
pristupuje schopnosť médií ponúknuť odpovede aj na vážne požiadavky,
na potreby informácií, kultúry, integrácie, zábavy.
Najväčšie ťažkosti a nebezpečenstvo pochádzajú z neschopnosti určiť v prítomnosti médií alebo v ich vplyve základný vzťah
tak, aby to viedlo k oživeniu na úrovni kultúrno - výchovnej a aj
náboženskej.
V médiách sa málo venuje morálnym nebezpečenstvám falošnej
etiky, ktorá jemne preniká mnohé médiá a vyvoláva ťažké a hlboké kultúrne zmeny. Existuje tu teda atmosféra povrchnosti v používaní médií.
Nevyzrelo ani vedomie ústrednosti komunikácie pre rast a autenticitu
človeka, pre získanie kritérií rozlišovania, pre formáciu mentality verejnej
mienky a tak isto sme sa nenaučili používať masmédiá primeraným
spôsobom.
Výchova k médiám a s pomocou médií tvorí určitú základnú a tiež
prvoradú úlohu, ktorá sa však môže dokonca negatívne rozriešiť
v prípade, že sa zameriava jedine na podporu obranných postojov
u jednotlivých prijímateľov a nepamätá na komplexný rámec problémov.
Pri tejto výchove treba vychádzať napr. z práv a povinností každého
občana voči systému médií, ktorého vedenie a vplyv sú stanovené
zákonom. Pri vedení médií sa uplatňujú predovšetkým pravidlá rodiace
sa najprv v politických kruhoch a potom aj v legislatíve. Inými slovami:
ak sme pozorní iba na spôsob, ktorým otvárame a zatvárame kohútiky
a na to, či pijeme málo alebo veľa z toho, čo nám kohútiky ponúkajú,
môže toto všetko vyjadrovať našu neschopnosť pozerať na to, čo nám
prináša vodovod od prameňov až k nášmu kohútiku. Na obsah médií
máme možnosť vplývať ako občania, keď sme v stave žiadať si zákony,
ktoré dovoľujú systému spoločenskej komunikácie inšpirovať sa viac
kolektívnymi záujmami ako záujmami jednotlivých sektorov komunity.
šéfredaktor

N O V ¯ S P E VÁ C K Y Z B O R V K R Á S N E J
„Nič nedokáže naplniť okamih podstatou tak ako hudba.“
/J. W. Goethe/
V snahe podporiť budovanie kultúrnej úrovne našej mestskej časti,
mali by sme venovať pozornosť kultúrnemu povzneseniu našich
občanov.
Veľmi vítam, že pán starosta vyšiel mladým ľuďom v ústrety a okrem
iného podporil založenie speváckeho zboru, ktorý by mal byť zárukou
kultúrneho napredovania mladých ľudí.
Mladý človek je citovo založená bytosť, cíti potrebu vyjadriť navonok
svoje city, nálady, problémy...
Kriminalita mládeže sa stala každodennou súčasťou života, podporme, podržme a dajme mladým možnosť sa realizovať v dobrovoľných krúžkoch. Je lepšie financovať záujmovú činnosť ako vrážať
peniaze neskôr do protidrogových liečení.
V apríli tohto roku sa začal formovať v našej mestskej časti spevácky
zbor, ktorý má už v súčasnom období 18 členov /16 dievčat, 2 chlapcov/. Chcem vyjadriť veľké poďakovanie tejto mládeži, ktorá sa
pravidelne každý týždeň s nadšením stretáva a s elánom spieva.
Repertoár spevokolu sa sformuje podľa hlasového fondu, ktorý sa
neskôr hlasovými rozcvičkami a nácvikmi piesní u jednotlivcov vykryštalizuje. Zatiaľ nacvičujeme piesne sakrálneho charakteru a populárne

piesne v úprave pre zbor. Stretávame sa každú stredu o 19.00 hodine
v miestNom kine.
Chcela by som touto formou osloviť a poprosiť všetkých mladých,
ktorí už spievali v spevokoloch alebo inklinujú k spevu, aby prišli a rozšírili
členskú základňu novo sa formujúceho spevokolu , aby sme aj my
v Krásnej ukázali, že vieme pokračovať v udržiavaní tradícií, na ktoré
v minulosti bol náš národ hrdý, veď spev bol súčasťou každodenného
života.
Mgr. Alena Popovičová
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KAMENÁRSTVO

ŠOFRANKO
Cintorínska 1, Košice (pri zastávke električky)

PONÚKA
❖ Panelové hrobky ❖ Kameninové a žulové zakrytia hrobov ❖
❖ Pomníky zo žuly a umelého kameňa ❖ Odpadové koše ❖ lavičky ❖
❖ kvetináče a rôzne doplnky ❖

A K C I A – Dvojosobná hrobka – výkop + kompletné zakrytie
z umelého kameňa v cene 20 000,– Sk
Krátke
Kvalita práce, záručná
V prípade pohrebov,
Účasť pri

dodacie lehoty
doba 24 mesiacov, serióznosť.
práce aj v sobotu a nedeľu.
pohrebe zdarma.

Pracovná doba: 7.00 – 15.00 hod.
Tel.: 055/62 509 79, mobil: 0903 907 115, 0903 377 954

Vážení Krasňančania, dovoľujeme si Vám predstaviť

KAMENÁRSTVO

KAPALO
s 32 ročnou praxou, ktoré ponúka najkvalitnejšie,
najkrajšie a najlacnejšie žulové pomníky v Košiciach
a okolí ako aj lacné žulové hroby a výkopy panelových hrobov.
Priblíži sa pamiatka zosnulých, nezabudnite na svojich blízkych.

„Čo môžeš zosnulému dať – len krásny pomník a tíško spomínať.“
Ukrajinská č. 37, Krásna nad Hornádom (cesta na Slanec),
Rastislavova č. 79, Košice.
Bývalý záhradnícky a sadovnícky podnik. Terajšia mestská zeleň v areáli zelene.

Tel.: 055/625 11 66, mobil: 0903 907 116 – nonstop
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NÁKLADNÁ DOPRAVA
Miestny úrad mestskej časti Košice–Krásna
p o n ú k a

nákladnú dopravu nákladným motorovým vozidlom LIAZ 8 t.
Cena za 1 km jazdy 22.- Sk
Stojné: 15 min á 60.- Sk (nakladanie a vykladanie)
Kontakt: 6852 182, p. František Nagy
Starosta mestskej časti Košice- Krásna
JUDr. Marek KAŽIMÍR
a poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Košiciach MVDr. Anna JENČOVÁ
organizujú

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR
GELNICA:
20. 7. – 26. 7. 2003
1.680.- Sk
pre deti od 6 r. do 14 r.
VYŠNÝ MEDZEV:
17. 8. – 23. 8. 2003
1.540.- Sk
pre deti od 6 r. do 10 r.
V cene je: ubytovanie v murovanej budove, strava 5 x denne, doprava, poistenie, zdravotník, program,
odmeny.
Informácie o programe a prihlášky:
Miestny úrad mestskej časti Košice-Krásna, ul. Opátska, č. 19, Tel.: 6852 128.

REVEL Košice
Edisonova 33, 040 18 Košice
tel.: 055-6852 210, mobil: 0908 644 717
majiteľ

Predám piesok šašťín, suché drevené dosky
(šírka 10 cm, dĺžka 3 m). Cena dohodou.
Tel.: 6852 784
Predám záhradu v Krásnej vo výmere 15 árov.
Imrich Takáč, ul. Žiacka č. 8, Košice-Krásna

Mikuláš Hegedüš
• Revízie elektrických zariadení do 1000 V
a bleskozvodov
• Dodávka a montáž nových elektrických
zariadení a bleskozvodov
• Rekonštrukcie a opravy elektrických
zariadení a bleskozvodov
• Zriaďovanie nových odberov elektriny

Ako využiť voľný čas cez
prázdniny?
Blížia sa prázdniny a mnohí z Vás rozmýšlajú ako stráviť
voľný čas cez tieto prázdniny. Niektorí z Vás sa rozhodli ísť do
detského tábora, ktorý organizuje p.starosta. Jednou z ďalších
možností, ktorá sa dostala do našej mestskej časti je ponuka
na prázdniny od Saleziánov don Bosca, ktorí ponúkajú voľné
miesta na:
- chlapčenskom tábore (pre starších),
Dátum: 4. 7. – 9. 7. 2003,
Miesto : Renčišov – Buče
Bližšie informácie možete získať u don Petra Vargu na tel.
č.:0903 415 940.
(Šéfredaktor)

Hľadáme výborných telepatov. Vy už viete, kde nás nájdete.

T R O C H U

H U M O R U

Do redakcie okresných novín príde žena požiadať o uverejnenie smútočného
oznámenia o úmrtí jej manžela. Redaktor smútočného stĺpčeka jej vraví:
- Cena je 15 korún za jedno slovo.
- Tak tam napíšte "Zomrel Jaroslav Novotný."
- Pani, - dodáva redaktor - minimálna dĺžka smútočného oznámenia je desať slov.
- Tak teda napíšte "Zomrel Jaroslav Novotný. Predám Felíciu rok výroby 1999.
Cena dohodou.
Sedí poslanec v parlamente a podopiera si rukou hlavu. Vedľa sediaci poslanec
sa ho po chvíli pýta:
- Tak čo, kolega, sedíš a rozmýšľaš?
- Nie, iba sedím.
Vraví Mara Ferovi:
- Každý z nás musí niečím prispieť do rodinného rozpočtu! Každý sa musí
uskromniť!
- Ale ako? - znechutene sa pýta manžel.
- Nuž, napríklad, ty prestaneš piť a ja ťa odnaučím fajčiť...
Ide Jožo domov a uvidí babičku ako sa šplhá po hromozvode. Nedá mu to a spýta
sa jej.
- Babička, čo to robíte?
- Ale synak, bola som u doktora a ten mi povedal, že mám slabé srdce a nemám
chodiť po schodoch.
Pozri, kúpil som si nové poltopánky - hovorí policajt žene.
- Dnes si ich ešte nemôžem obuť, až o niekoľko dní.
- A to už prečo?
- Predavač mi povedal, že prvé dni ma budú tlačiť.
Dovolali ste sa na 934 934. Záznamník sme kúpili v bazáre. Po zaznení signálu
sa môžete pokúsiť zanechať odkaz, ale nie je isté, či bude zaznamenaný. Ak vám
nezavoláme, tak asi nie...

8. strana

KRASŇANČAN 3/2003

FUTBALOV¯ TURNAJ O „POHÁR STAROSTU“ MESTSKEJ âASTI KO·ICE-KRÁSNA
V priebehu mesiacov máj–jún sa zohrali zápasy v skupínách s týmito výsledkami:

Turnaj vyvrcholí 5. 7. 2003 (odpust) o 1700 hod. zápasom o 3.miesto
M-2 : M-13 a o 18.00 hod. finálovým zápasom M-6: M-11.
Rozhodca: Milutin Direr
Asistent: Július Fetyko

Ďalej postupovali prvé 2 mužstvá zo skupín:

Najlepší strelci:
Fekete Ján – 14
Bičkoš Pavol – 10
Čontoš Martin - 9
Varša Tomáš,
Grác Daniel,
Beregsászi Ľuboš
– po 8
Škrak Martin - 7
Mužstvo M2
1. Čontoš Matej
2. Poloha Jaroslav
3. Poloha Viktor
4. Krajňák Róbert
5. Krajňák Martin
6. Balog Rastislav
7. Kmec Maroš
8. Žiarny Jozef
9. Estočin Ľubomír

PORADCA ZÁHRADKÁRA
Záhradkár v júli
- vysadenie skorých odrôd hlubovín na zber v jeseni
- vysev zeleniny/reďkev, špenát, šalát, pekinská a čínska kapusta, ešte
i struková fazuľka/
- zber cesnaku a cibule/podľa dozrievania/, pravidelne uhoriek
- vyštipávanie a vyväzovanie kolíkových rajčiakov
- priprava, resp.výsadba sadeníc zeleniny na jesenné a zimné využitie
skleníka a fóliovníka
- ošetrenie porastu jahôd/po zbere/, príprava nových sadeníc na výsadbu,
zber drobného a ostatného ovocia
- podľa potreby zavlažovanie zeleniny, predovšetkým novovysadených
ovocných stromčekov a okrasných krov, letný rez ovocnín /pokračovanie/
- očkovanie ruží na spiace očko, vrúbľovanie ríbezlí, egreša /do boku/
vyväzovanie viniča a tvarovanie stromčekov/ovocné steny/
- prihnojovanie záhonov kvetín viaczložkovými hnojivami, pokračov. vo
vyberaní odkvitnutých cibuľovín, vysádzanie snežienok, modríc, ľalií,
presádzanie kosatcov, rozmnožovanie trvaliek/po odkvete/ delením trsov
- pravidelná kosba, ošetrenie a zavlaženie trávnika
- nezabúdať na CHOR zeleniny a ovocných drevín /druhá generácia
obaľovača jablčného, slivkového, broskyňového, pásavke a plesni zemiakovej, múčnatke a perenospóre viniča, u rajčiakov proti fytoftóre,
septorióze a alternáriovej škvrnitosti /za daždivého počasia/, plesni
uhorkovej, voškám predovšetkým na hlubovinách /poškodenie srdiečka!/
Záhradkár v auguste
- zber mäkkého kôstkového ovocia /skoro ráno/, skorých odrôd jabÍk,
hrušiek, zber malín, ríbezlí a egreša, pravidelný zber plodovej zeleniny,
zber skorých zemiakov
- zber a ošetrenie cibule pred uskladnením, venovať náležitú pozornosť
skladovacím priestorom
- zber letných šalátov /po dosiahnutí konzumnej zrelosti/
- výsadba nových sadeníc jahôd, výsev osiva reďkovky na jesenný zber,
vysádzanie sadeníc zeleniny na jesenný a zimný zber do skleníka
a fóliovníka
- koncom mesiaca kolíkovému rajčiaku a ružičkovému kelu zaštipnutie
vrcholu, prihrnúť pór
Vydáva: Miestny úrad mestskej časti Košice-Krásna
Povolil: Odbor všeobecnej vnútornej správy OÚ Košice IV. pod číslom 6/03
Adresa administrácie: MÚ mestskej časti Košice-Krásna, Opátska 19, 040 18

10. Estočin František
11. Škrak Jozef
Mužstvo M6
1. Grác Jozef
2. Grác Daniel
3. Grác Peter
4. Truhan Rastislav
5. Estočin Ján ml.
6. Varša Tomáš
7. Kiráľ Tomáš
8. Rybár František
9. Platko Dávid
Mužstvo M11
1. Fekete Štefan ml.
2. Fekete Ján ml.
3. Fekete Ján st.
4. Fekete Jozef ml.
5. Lindvai Štefan

6. Čontoš Daniel
7. Bičkoš Pavol
8. Petruš Matúš
9. Petruš Ladislav
10. Vozár Milan
11. Takáč Slavomír
12. Takáč Milan
13. Bálint Peter
Mužstvo M13
1. Klik Stanislav
2. Tóth Marián
3. Tóth Štefan
4. Takáč Rudolf
5. Beregsászi Marek
6. Takáč František
7. Človečko Štefan
8. Bodnár Peter
9. Škrak Martin
10. Podsedlý František

- pokračovanie v letnom reze, očkovanie podpníkov jabloní, hrušiek
a broskyň
- delením a odrezkami rozmnožovať trvalky, zavlažovať zeleninu, vysadené
záhony a okrasné dreviny, pokračovať v závlahe, kosbe a prihnojení
trávnika
- vykopanie jám na jesennú výsadbu ovocných stromčekov a krov, resp.okr.
drevín
- odstránenie odkvitnutých súkvetí kvetín, rezanie kvetín na sušenie,
ošetrenie skalky
- v CHOR ošetriť proti 2.generácii obaľovača jablčného, broskyňového,
slivkového, neskoré hluboviny proti mlynárikovi kapustovému, more
kapustovej a molici lastovičníkovej, prípadne ďalšie ošetrenia podľa
signalizácie ÚKSÚP-u a klimatických podmienok
Záhradkár v septembri
- príprava uskladňovacích priestorov pre zeleninu, ovocie /vyčistenie
a dezinfekcia/
- výsev ozimnej cibuľky, ozimnej red'kvy, špenátu
- výsadba cibule sadzačky /jarná lahôdková/ a moreného sadiva cesnaku
- pravidelný zber plodovej zeleniny, nahŕňanie póru a čakanky štrbákovej
/vybielenie/
- likvidácia napadnutých porastov uhoriek a rajčiakov, ničenie buriny
- zber strukovín /semeno/ a vlastných semien letničiek
- zber jesenných druhov ovocia /broskyne, slivky, hrušky, jablká/, započatie
so zberom zimných odrôd ovocia
- zber stolových a skorých muštových odrôd viniča
- ukončenie výsadby jahôd, výsadba cibul'ových kvetín /tulipány, narcisy,
hyacinty, scily a krokusy/
- rozmnožovanie egreša, ríbezlí a josty odrezkami
- príprava jám na jesennú výsadbu krov a stromčekov
- zabezpečenie hnojív /jesenné hnojenie pôdy/
- ošetrovanie trávnikov / zavlažovanie, kosba, prihnojenie . . ./
Mestský výbor Slovenského zväzu zahradkárov v Košiciach vykonáva
každý štvrtok poradňu pre svojich členov. Bližšie informácie obdržíte na tel.
čísle 6333546 v čase od 16,00 hod. do 17,00hod.
Prípadné svoje otázky, ktoré by doplnili okienko „Poradcu zahradkára“,
môžete adresovať redakcii.
Ing. Viktor Jeník
Šéfredaktor: Ing. Marián Krivda
Redakčná rada: Ing. František Takáč, Ing. Rudolf Takáč, Mgr. Terézia Bialková
Tlač: TYPOPRESS, Košice-Myslava

