KRASŇANČAN
ČÍSLO 5/2003 (december)
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 1143.

Nech pokoj a láska Svätej noci tichučko príde k Vám,
šťastné vianočné sviatky, veľa zdravia a šťastia v novom roku 2004
zo srdca praje Vám
starosta mestskej časti Košice - Krásna Marek Kažimír
Po ročnej činnosti nového starostu a nového miestneho
zastupiteľstva si Vám dovoľujeme predložiť na zhodnotenie
činnosti Dotazník MČ Košice-Krásna. Dotazník je anonymný,
ale ak uvediete na dotazníku svoje meno a bydlisko, budete
zaradený do zlosovania o večeru v motoreste Pri mlyne so
starostom JUDr. Marekom Kažimírom. Dotazník vráťte, prosím,
na MÚ Košice-Krásna do 16. januára. Vyžrebujú sa traja výhercovia. Tešíme sa na Vaše odpovede, ktoré určite prispejú
k zlepšeniu činnosti Miestneho úradu Košice - Krásna.

Milí Krasňančania,
Nedávno, po rozhovore s jedným farníkom, som začal doma, na fare,
v duchu rátať, koľko dobrých ľudí poznám u nás v Krásnej. Popud vzišiel
od spomínaného muža, ktorý trochu skepticky povedal: „Tak skúste
u nás zrátať dobrých ľudí!“ Neodpovedal som mu, ale večer som začal
rátať. Ani som neskončil... Myslíte si, že preháňam? Nie. Medzi nami je
omnohoviac dobrých ľudí, ako si myslíme. Nehovorím dokonalých, ale
dobrých...
Možno nám je niekedy ťažko zo seba navzájom. Nechcem pôsobiť
naivne. Tiež viem, že dokážem závidieť, nepriať, ohovoriť, oklamať. Ale
stále som presvedčený, že je medzi nami viac dobra, ako zla.
Boh sa na Vianoce narodí ako človek. Nie do ideálneho sveta. Do
toho nášho. Takého, aký je.
Na nás je, koľko dobrých ľudí tu bude aj u nás v Krásnej.
Prajem Vám Vianoce plné Božieho pokoja a požehnaný Nový rok.
Juraj Semivan

Ing. Mária HEGEDUŠOVÁ

Ladislav KOČIŠ

Som absolventka VŠ – poľnohospodárskej
v Nitre. Pracovala som v oblasti poľnohospodárstva
aj mimo neho.
Od r. 1994 pracujem v Pozemkovom spoločenstve urbariátu – Krásna.
Pomáham občanom našej obce v ich majetkovom vysporiadaní pozemkov. Odtiaľ ma poznajú
hlavne občania strednej a staršej generácie.
V komunálnej politike som začala pôsobiť až
toto funkčné obdobie. Kandidovala som aj za
starostku obce, neuspela som, ale som poslankyňa miestneho zastupiteľstva.
Myslím si, že je to úspech. Pracujem v poriadkovej komisii a životného prostredia
a vo finančnej komisii. Ako členka poriadkovej komisie mám možnosť poznať
našich občanov aj po tej horšej stránke. Mám na mysli spolunažívanie občanov,
susedské vzťahy, medziľudské vzťahy, ktoré sú často pre maličkosť narušované.
Mojou snahou a všetkých členov poriadkovej komisie je pomôcť riešiť tieto
problémy, nájsť východisko a spoločnú reč.
Chcem, aby naša obec sa zveľaďovala, rástla do krásy a napredovala. Nakoniec sa chcem poďakovať všetkým občanom našej obce, ktorí mi v komunálnych voľbách dali hlas a za prejavenú dôveru.

V roku 2002 som po prvý krát kandidoval
v komunálnych voľbách za poslanca miestneho
zastupiteľstva v Krásnej.
S najväčším počtom hlasov ste mi vy, občania
prejavili dôveru. Aj preto cítim určitú zodpovednosť
pri riešení úloh a problémov, ktorých v našej obci
nie je málo.
Za poslanca som kandidoval preto, aby aj
mojím pričinením sa život v Krásnej ako aj jeho
pretváranie a zlepšovanie pohlo dopredu.
Som predsedom nie príliš vďačnej komisie
a tou je poriadková komisia. Aj keď sa snažím ľuďom pomôcť v ich problémoch
s ktorými sa na nás obracajú, často krát sa naši členovia stretávajú s nevďačnosťou a to kvôli tomu, že pravda je vždy iba jedna. Práca v tejto komisii mi
umožnila ešte viac spoznať ľudí v našej obci.
Som aj členom komisie výstavby, ktorá ma taktiež nemálo starostí, ktoré si
žiadajú rýchle riešenie.
Keďže sa blížia Vianočné sviatky chcem Vám spoluobčanom popriať, aby
ste pocítili lásku, ktorá príde do našich domácností narodením Ježiša Krista.
Snáď najlepšie prianie je vystihnuté v slovách môjho motta: „Prajem Vám, aby
človek človeka mal rád, aby jeden druhému viac šťastia prial a tak aby život v našej
Krásnej za to stál.“
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UZNESENIE

245. Kontrolu plnenia uznesení z predošlých zasadaní.
246. Správu o činnosti starostu od ostatného zasadania.
247. Správu kontrolóra ako aj Stanovisko k III. návrhu úpravy
rozpočtu na rok 2003.
248. Informáciu o príprave návrhu rozpočtu na rok 2004.
249. Informáciu o využití nákladného motorového vozidla LIAZ
v roku 2003.
250. Informáciu o občianskom združení „Riečna koalícia“.

255. Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností
s pripomienkami.
256. Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti
Košice-Krásna a organizačnú štruktúru s pripomienkou.
257. Návrh rozpočtu na rok 2004 podľa predloženej prílohy
so zmenami.
258. Všeobecne záväzné nariadenie o chove a držaní zvierat
a včiel na území mestskej časti s pripomienkami.
259. Zriadenie Občianskej komisie, ktorá je zložená z miestnych poslancov, neposlancov a účastníkov projektu
„Spoznávajme sa navzájom“ s rómskou komunitou v zložení:
predseda - Peter Fedor
členovia - Katarína Badová, Erika Dolná, Marek Eperješi,
Jozef Duna, Ján Duna, František Čontoš, Irena
Feketeová, Dušan Balog, Emília Balogová,
Dr. Ingrid Šefčíková, Marika Horváthová,
Danka Gadžorová, Gejza Horváth a Renáta
Takáčová.
Komisia sa bude stretávať každý prvý pondelok v mesiaci
o 17.00 hod. na Miestnom úrade MČ Košice-Krásna,
Opátska 19.
260. Klubový poriadok a Štatút Klubu dôchodcov MČ Košice
- Krásna s pripomienkami.
261. Vstup MČ Košice - Krásna do združenia právnických
osôb „Riečna koalícia“ a zároveň schvaľuje stanovy
a zakladateľskú zmluvu združenia právnických osôb.
262. Plán zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva
v 1. polroku 2004 miestna rada - 15. 1., 5. 2., 18. 3.,
1. 4., 13. 5. a 3. 6. 2004 miestne zastupiteľstvo 17. 2., 20. 4. a 22. 6. 2004
263. Jednorázovú sociálnu výpomoc pre Emíliu Hegedušovú,
bytom Mozartova 7, Košice-Krásna vo výške 1 000,--Sk.
264. Dočasné vyradenie nákladného vozidla LIAZ z prevádzky.

C. Ž i a d a

B. B e r i e na v e d o m i e

251. Starostu, aby preveril možnosti odkúpenia pozemku p.č.
1361/1 formou zápočtu od Poľnohospodárskeho
družstva Nižná Myšľa.
252. Starostu, aby pripravil organizačný poriadok, organizačnú štruktúru a náplň činnosti do najbližšieho zastupiteľstva.

265. Kontrolu plnenia uznesení.
266. Správu o výstavbe kultúrneho domu a o plánoch na rok
2004.
267. Informáciu o zriadení obecného kompostoviska.
268. Správu o činnosti starostu za obdobie od posledného
miestneho zastupiteľstva.
269. Správu kontrolórky JUDr. Márie Želinskej, ako aj stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2004.
270. Iniciatívu pp. Jána Feketeho a Ondreja Brugoša predožiť
rozpočet na svojpomocné zasklenie pavlače Materskej
školy v Košiciach-Krásnej v termíne do 17. 2. 2004.

z XII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice-Krásna
konaného dňa 18. 11. 2003.
Miestne zastupiteľstvo v zmysle príslušných zákonných ustanovení

A. S c h v a ľ u j e
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatných ustanovení
236. Návrh III. úpravy rozpočtu na rok 2003 podľa prílohy.
237. Kompetenciu starostu na presun finančných prostriedkov v rámci položiek rozpočtu pri dodržaní zásady neprekročenia finančných prostriedkov v rámci kapitoly
rozpočtu.
238. Zmenu uznesenia č. a/5 z 15.7. 1997 v znení a to: výkupnú cenu pozemku p.č. 1854/1 vo výmere 372 m2
v k. ú. Krásna na výstavbu kultúrneho domu vo výške
400.- Sk/m2.
244. Žiadosť p. A. Červeňákovej, 1. mája 39, Krásna o jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 1 000.- Sk.

B. B e r i e n a v e d o m i e

UZNESENIE
z XII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice-Krásna konaného
dňa 16. 12. 2003.
Miestne zastupiteľstvo v zmysle príslušných zákonných ustanovení

A. S c h v a ľ u j e

C. P o v e r u j e
271. Starostu realizovať nevyhnutné úpravy rozpočtu v rámci
príslušného oddielu schváleného rozpočtu.

D. Ž i a d a

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatných ustanovení

272. Starostu preveriť možnosť predaja nákladného vozidla
LIAZ

PORADCA ZÁHRADKÁRA
V priestoroch Slovenského zväzu záhradkárov v Košiciach na Hlinkovej ul. č. 23 sa vo štvrtok a piatok od
16.00 do 20.00 hod. konajú degustačné dni, bezplatné určovanie neznámych odrôd jabĺk a hrušiek, odborné
poradenstvo, výmena receptov a skúseností .
Odborné rady poskytnú odborní inštruktori SZZ tiež v sobotu od 9.00 do 17.00 hodiny. Na určovanie neznámych
odrôd je potrebné priniesť najmenej dva plody typickej veľkosti, tvaru a vyfarbenia. Možná je aj výmena receptov.
Na záver roku 2003 dovoľte mi poďakovať sa Vám za doterajšiu pozornosť a povinšovať Vám milostiplné
a radostné vianočné sviatky. Atmosféra týchto dní nech Vám pretrvá po celý budúci rok .
V nadchádzajúcom novom roku 2004 Vám želám pevné zdravie , hojnosť plodov a pestovateľský úspech!
Ing. Viktor J e n í k
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DÔLEÎITÉ INFORMÁCIE PRE DA≈OVNÍKOV
Nakoľko sa blíži koniec roka 2003, dovolíme si Vás upozorniť
na daňovú povinnosť, ktorá sa týka všetkých vlastníkov nehnuteľností či už pozemkov, budov a bytov, ktoré sa nachádzajú
v našej mestskej časti.
Na vznik alebo zánik daňovej povinnosti je rozhodujúci stav
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada s výnimkou prípadov podľa
§ 4 ods. 2, § 9 ods. 2 a § 11 c) ods. 2 zákona SNR
č. 317/1992 Zb. O dani z nehnuteľností v znení zákona SNR
č. 87/1993 Z.z., zákona SNR č. 159/1993 Z.z., zákona SNR
č. 317/1993 Zúz., zákona SNR č. 279/1995 Z.z., zákona SNR
č. 205/1996 Z.z., zákona č. 329/1997 Z.z.
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného
zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane rozhodujúce skutočnosti pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti
do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
Za nesplnenie uvedenej povinnosti správca dane uloží pokutu
fyzickej osobe najviac 500,--Sk a právnickej osobe najviac
5 000,--Sk.
V roku 1997 bolo v mestskej časti vykonané miestne zisťovanie, hlavne u podnikateľských subjektov. Boli zistené rozdiely
medzi daňovými priznaniami a skutočným stavom. Vo väčšine
prípadov boli daňové priznania doplnené a opravené, či už výmery priestorov na podnikanie alebo skladovanie a iné.
V roku 2004 sa zameriame na nadstavby, prístavby, čierne
stavby, podnikanie v rodinných domoch a garážach. Miestne
zisťovanie bude vykonané aj v záhradkárskych lokalitách, nakoľko mnohí daňovníci nepriznali chatky a záhradné domčeky.
V spolupráci s Katastrálnym úradom, Správou katastra Košice
IV upresníme všetkých vlastníkov nehnuteľností v MČ Košice-

V Ý S T A V B A

Krásna. Týka sa to hlavne majiteľov pozemkov v nových lokalitách
IBV. Všetci budú vyzvaní, aby podali daňové priznania
a v prípade, že si svoju daňovú povinnosť nesplnia, budú
v zmysle zákona sankcionovaní.
Daň z nehnuteľností je príjmom mestskej časti, ktorá s ním
ráta v rozpočte tak, že ho použije na dokončenie kultúrneho
domu, kanalizácie, funkčnosť verejného osvetlenia, opravy
komunikácií, čistenie a kosenie verejných priestranstiev a iných
aktivít, potrebných pre nás, všetkých obyvateľov našej mestskej
časti.
Z týchto dôvodov je správca dane povinný v zmysle zákona
SNR č. 317/1992 Zb. O dani z nehnuteľností pristúpiť k vymáhaniu nedoplatkov na dani z nehnuteľností exekučnými príkazmi na mzdy a účty v bankách dlžníkov. U daňovníkov, ktorí
dlhujú mestskej časti na dani z nehnuteľností viac ako tri roky,
mestská časť v roku 2004 zabezpečí svoju pohľadávku záložným
právom na nehnuteľnosť daňovníka.
Pre daňovníkov sú tlačivá na priznanie daní z nehnuteľnosti
k dispozícii na Miestnom úrade MČ Košice-Krásna, pre tých
daňovníkov, u ktorých nastali zmeny, sú k dispozícii prílohy, či
už u pozemkov alebo stavieb.
Včasným podaním daňového priznania sa vyhnete sankciám,
ktoré musí voči Vám uplatniť správca daní a poplatkov.
Daňovník uplatní žiadosť o daňovú úľavu a zároveň predloží
hodnoverné doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok na
vznik daňovej úľavy správcovi dane do 31. 1. 2004.
V prípade nejasností sa môžete informovať na tel. čísle
055/ 6852 182 alebo osobne navštíviť správcu daní a poplatkov
- Miestny úrad mestskej časti Košice-Krásna, Opátska 19.
Samostatný daňový referát
Alžbeta Strapončeková

K A N A L I Z Á C I E

Mestská časť Košice - Krásna bude pokračovať vo výstavbe
kanalizácie po pridelení finančných prostriedkov z Európskej
únie z fondu ISPA. V roku 2004 sa uskutoční výber zhotoviteľa
a hlavného inžiniera na celý projekt v rámci mesta Košice.
V prípade úspešného výberu budú práce rýchlejšie pokračovať
hlavne v staršej zástavbe obce. V tejto časti obce bude financovaná výstavba kanalizácie vrátane prípojok k rodinným domom
a kompletnej technológie pre občanov výhradne z fondu ISPA.
V nových lokalitách - IBV Pri mlyne a Beniakova ulica na
základe uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Krásna
je nutná spoluúčasť na financovaní kanalizačných prípojok
občanov a mestskej časti v pomere občan 60% a mestská časť
40%. MČ zabezpečí bezplatnú údržbu kanalizácie. V prípade,
že občan spôsobí poruchu neodbornou manipuláciou alebo

úmyselne poškodí technológiu, bude musieť opravu zaplatiť
v plnej výške.
V lokalite Pred mostom, ide o ulice: Keldišova, Za mostom,
Pri sídlisku, časť Novej ul. a Ul. Sv. Gorazda je spracovaný Zámer
na výstavbu kanalizácie a je zaslaný na vyjadrenie na Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky. Aj v tejto časti sa
uvažuje s výstavbou tlakovej kanalizácie. Po kladnom vyjadrení
bude spracovaný projekt a vydané stavebné povolenie. Po
obdržaní uvedených dokladov požiadame o dotáciu na uvedenú
stavbu Ministerstvo životného prostredia SR, ako aj o dotáciu
z fondu ISPA.

ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ
A CHODNÍKOV

3. Zimná údržba chodníkov vykonávaná ( a mala by aj byť pod
hrozbou sankcie) vlastníkmi, správcami a užívateľmi susediacich nehnuteľností v zmysle § 6 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia o čistote. Čistením podľa spomínaného
nariadenia sa rozumie aj zametanie a odstraňovanie snehu.

Zimnú údržbu našej mestskej časti môžeme z pohľadu
zodpovednosti za čistenie komunikácií a chodníkov rozdeliť
do týchto oblastí:
1. Zimná údržba vykonávaná a zabezpečovaná mestom Košice
v zmysle Štatútu o meste Košice na uliciach, po ktorých
premáva MHD (Ukrajinská, Lackova, Žiacka, Opátska) a Golianova ul. vzhľadom na skládku snehu pri cestnom moste.
2. Zimná údržba vykonávaná podľa schváleného operačného
plánu mestskej časti Košice – Krásna Miestnym úradom
mestskej časti Košice – Krásna na všetkých ostatných komunikáciách v mestskej časti. Zimná údržba ( odhŕňanie snehu a posyp ) sa vykonáva zmluvným spôsobom.

František Nagy
samostatný referát výstavby a ŽP

Žiadny správca komunikácií pri racionálnom využívaní verejných finančných prostriedkov nedokáže zabezpečiť zjazdnosť
komunikácií okamžite na všetkých miestach. Aj napriek tomu
vynaložíme všetko úsilie na to, aby sme v reálnom čase sprejazdnili všetky komunikácie podľa ich dôležitosti v našom dopravnom
systéme. Zároveň žiadam o pomoc občanov, ktorí bývajú na
uliciach Lackova, Opátska, Žiacka, Minská, Ukrajinská pri zabezpečovaní schodnosti našich chodníkov. Ďakujem.
Starosta
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ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA
Aký je váš názor na časopis
KRASŇANČAN a akú zmenu by ste
privítali v Krásnej?
ŠVAJLENKOVÁ ĽUBA:
V časopise je veľa zaujímavých aktuálnych článkov, vždy ma poteší rubrika
Záhradkár. Čo sa týka zákonov, ktoré
schvaľuje starosta, mohlo by to byť
v obšírnejšej forme pre bežného občana. Hádam by bolo dobré ešte bližšie
predstaviť redakčnú radu.

TAKÁČOVÁ LENKA:
Je to super, že vychádza takýto časopis,
pretože občania môžu byť včas informovaní o udalostiach v Krásnej. Privítala
by som hádam viac akcií či priestoru
pre mladých, aby sa upevnila mládež
v Krásnej.

FIGURA ROMAN:
Celkový obsah časopisu mi vyhovuje.
Zaujíma ma, či sa zvažuje so zriadením
detských ihrísk v mestskej časti.

SKLENÁR ŠTEFAN:
Časopis je dobrým informačným prostriedkom pre obyvateľov. Prijal by som,
aby sa pokračovalo v získavaní prostriedkov, aby sa vyriešila kanalizácia, taktiež
otázka spádu Križinovej ulice. Zaujíma
ma, či mestský úrad vyvíja aktivity na
vytvorenie nových pracovných miest
v mestskej časti.

PETRUŠ FRANTIŠEK:
Je dobré, že vychádza Krasňančan.
Mám výhrady voči odsúhlasovaniu príp.
neodsúhlasovaniu sociálnych príspevkov
pre jednotlivých žiadateľov, respektíve
organizácie.

P R O J E K T S O K R AT E S
POKRAČUJE V SVOJEJ PRÁCI
V minulom čísle časopisu Krasňančan ste sa dočítali o projekte SOKRATES realizovanom CZŠ sv. M.Križina. V dňoch 12.
10. – 14. 10.2003 sa konalo prvé pracovné stretnutie v rámci
projektu v španielskom meste Bilbao ZŠ z Fínska, Belgicka,
Nórska, zo Španielska 2 školy a zo Slovenska naša škola.. Na
tomto stretnutí sa zúčastnili zástupca riaditeľa CZŠ sv. M.Križina
Ing. Jana Vincová a koordinátorka projektu Mgr. Mária Terebová.
Pracovné stretnutie bolo zamerané na vytvorenie hlavnej štruktúry projektu na zvýšenie kvality a efektívnosti vyučovania na
všetkých partnerských školách. V rámci tejto štruktúry bol
zostavený dotazník pre rodičov pod názvom „Čo si myslím
o škole“, ktorý dostali aj rodičia našich žiakov.
Atmosféra stretnutia bola dobrá a priateľská. Vo voľných
chvíľach účastníci stretnutia mali možnosť zhliadnuť historické
pamiatky mesta. Spoločne sa zúčastnili obeda, ktorý zabezpečila hosťujúca škola. V posledný pracovný deň účastníkov stretnutia prijal primátor mesta, ktorý venoval zúčastneným pamätnú
medailu na toto stretnutie.
V dňoch 30. 11.- 4. 12. 2003 sa konalo opätovné pracovné
stretnutie v Barcelone. Tohto stretnutia sa zúčastnila koordinátorka projektu Mgr. Mária Terebová. Na tomto stretnutí sa okrem

JURAJ SEMIVAN:
„Krasňančan“ je podľa mňa vyjadrením
nových – dobrých tendencií v našej
mestskej časti. Ja by som vymenoval
aspoň tri:
- znovuoživenie záujmu o verejné veci
formou nových aktivít pre deti, viditeľne
užitočných zariadení v uliciach Krásnej
a celkové „prebudenie“ verejného života pod vedením novej garnitúry na čele s pánom starostom
- informovanosť občanov o živote v Krásnej práve cez Krasňančan
- budovanie vzájomnej solidarity v miestnej komunite na základe
starej pravdy: „Jasné dohody – dobrí priatelia“. Tam, kde sú
ľudia informovaní a rešpektovaní, rastie pocit spolupatričnosti
a záujmu o spoločné dobro.
úloh pre ďalšie pracovné stretnutia porovnávali výsledky testov
pre rodičov. Výsledné vyhodnotenie bolo pre našu školu veľmi
pozitívne a v porovnaní s ostatnými školami naša škola patrila
medzi najlepšie, za čo patrí vďaka aj rodičom.
V nasledujúcom roku 2004 sa uskutočnia tri ďalšie pracovné
stretnutia. Jedno z nich bude na pôde našej školy v októbri
2004. Je na nás dôkladne sa pripraviť na toto stretnutie.
A čo dodať na záver, len vianočný vinš všetkým obyvateľom Krásnej:
K Vianociam chceme veľa priať,
naše slová sú úprimné, skúste si ich prečítať.
Spolu s malým Ježiškom
chceme Vám zapriať zdravíčko,
pokoj a pohodu vinšujeme pri vianočnom stromčeku,
kde symbolicky svieti sviečka, pripomínajúca svetlo Ježiša.
Nech svieti Vám stále, vo dne i v noci,
buďte ďalej tým, čím ste.
Pán Boh nech je Vám na pomoci!
Prajú žiaci a zamestnanci CZŠ sv. Marka Križina
Ing. Jana Vincová, ZRŠ
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V lese, ktorý je hranicou katastra Krásnej nad Hornádom
a Vyšného Opátskeho, postavili kaplnku s obrazom Panny Márie
– Matky ustavičnej pomoci veriaci z Vyšného Opátskeho (rodina
Dremčakova) a v máji roku 2001 ju vysvätil mons. Andrej Šinaľ.
Postavená bola blízko miesta, kde niekedy stál starý dub, ktorý
obyvatelia nazývali „storočný“. Na tomto dube bol pripevnený
obraz Panny Márie - Matky ustavičnej pomoci. Odkedy tam ten
obraz stál, nevedia ani terajší najstarší obyvatelia Krásnej.
Zo spomienok niektorých z nich sa dozvedáme, že v časoch,
keď bolo Vyšné Opátske filiálkou farnosti Krásna nad Hornádom,
chodievali kňazi ako dp. M. Adam, Šuhaj, Kováč slúžiť sv. omše
do Vyšného Opátskeho cez tento les práve okolo tohto duba.
Častokrát túto cestu museli prejsť peši a niekedy aj na vozoch.
V čase odpustových slávností vo Vyšnom Opátskom kráčal
z Krásnej aj sprievod veriacich s procesiou. Pri starom dube bola
vždy zastávka a pri obraze Panny Márie sa pomodlil sv. ruženec.
K tomuto miestu sa viaže legenda, podľa ktorej vraj pri jednej
zo svojich ciest z Krásnej na Vyšné Opátske bol pri tomto dube
prepadnutý kňaz dvomi neznámymi chlapmi. Tí mu chceli siahnuť
na život. Poprosil ich, aby sa mu ešte dovolili pomodliť svätý
ruženec. Počas jeho modlitby sa ale chlapi stratili v lese, takže
mohol pokračovať vo svojej ceste.
Dub vyhorel niekedy v 90-tych rokoch minulého storočia, ale
pôvodný obraz sa stratil ešte skôr, takže v kaplnke je umiestnený
nový obraz Panny Márie.

K R A S Ň A N K A nás reprezentovala
V uplynulých týždňoch mala možnosť naša FS Krasňanka
opäť vystúpiť na regionálnej súťaži pod názvom „NA KOŠICKEJ
TURNI“. Už druhý ročník tejto súťaže v speve ľudových piesní
okresu Košice I – IV sa konal dňa 28. 9. 2003 v Košiciach –
Šaci. Tu prezentovali svoj spev sólisti ako aj spevácke skupiny.
Okres Košice IV reprezentovala na krajskej súťaži naša ŽSS
Krasňanka, ktorá týmto postupom dokázala svoje kvality a tvrdú
prácu a snahu celého súboru. Ako prezradila vedúca súboru
p. Irenka Feketeová, atmosféra na tomto ročníku regionálnej
súťaže bola vynikajúca už len pre väčšiu účasť ako na ostatnom
ročníku. A samozrejme postup do krajského kola v nás upevnil dobré pocity
z pekne stráveného popoludnia.
No ani zďaleka to ešte nebol koniec,
pretože až na krajskej súťažnej prehliadke „FESTIVAL HUDOBNÉHO
FOLKLÓRU“, ktorá sa konala dňa
25. 10. 2003 v Michalovciach, bol
oveľa väčší boj. Okrem reprezentantov
z Košíc sa predstavili aj sólisti a spevácke skupiny z okresov Trebišov,
Rožňava, Michalovce, Spišská Nová
Ves, Gelnica a Margecany. V budove
Zlatého býka dopoludnia vystúpili sólisti
a popoludní sa predstavili spevácke
skupiny.
Naša Krasňanka vystúpila s piesňami:
Šveci mešac vysoko ne nizko
Vy štyri šare huši
A hodz ja maľučka.
A potom ešte rozborový seminár
a dlhé čakanie na vyhodnotenie súťaže,
ktoré si ale FS spríjemňovali ľudovými

piesňami. Pravdu povediac, vládla tu pokojná atmosféra, ale len
do chvíle, kým neprišli na rad výsledky súťaže.
Nakoniec ešte jedno veľké poďakovanie všetkým zúčastneným za to, že zhmotňujú to, čo je dedičstvom dávnej alebo
nedávnej minulosti a že nám prinášajú naozajstnú krásu a obohacujú nás.
A aj keď si naši už na tomto krajskom kole nevybojovali žiadne
miesto na stupni víťazov, prežili sme skutočne krásnu sobotu pri
ľudovej hudbe a ľudovom speve.
Našej Krasňanke prajeme ešte veľa takých úspechov!
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V Y H O D N O T E N I E P R Á C E S A M O S P R ÁV Y Z A R O K 2 0 0 3
Záver každého kalendárneho roka býva na rôznych úrovniach spoločenského života charakteristický vyhodnotením práce, úspechov a určením nových priorít a úloh do nasledujúceho obdobia.
Pri svojej inaugurácii som svoj príhovor na I. slávnostnom zasadnutí
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Krásna ukončil so
slovami „SPOLOČNE DOKÁŽEME UROBIŤ PRE KRÁSNU NEPOROVNATEĽNE VIAC“, čím so chcel zdôrazniť skutočnosť, že rozvoj Krásnej
je záležitosťou nás všetkých (starostu, poslancov), ktorým ste Vy občania dali v komunálnych voľbách svoju dôveru. Je na Vás obyvateľoch
a občanoch Krásnej, aby ste zhodnotili naše dosiahnuté spoločné
výsledky a ciele v týchto oblastiach :

Investičná činnosť – územný rozvoj:
Zrealizované:
- pokračovanie vo výstavbe kultúrneho domu – preinvestovaných cca
5 mil. Sk, obvodové múry, priečky I. poschodie, schody, komplexné
zastrešenie budovy
- II. etapa elektrifikácie IBV pri Mlyne /1 200 tis. SK/
- výstavba tlakovej kanalizácie cca 160 m /na uliciach Lackova, Ukrajinská/
- výstavba časti miestnej komunikácie Ul. Bela Pollu cca 700 m2, opravy
ulíc a chodníkov 1. mája, Minská, K majeru , Adamova, Rehoľná, Pri
Hornáde, Bezručova, Žiacka
- položený asfaltový mikrokoberec na ulici Mozartova a Na pažiti
- výstavba verejných rozvodov tlakovej kanalizácie IBV pri Mlyne
v spolupráci s Urbariátom a VVS a.s. bez priamych investícií
- úpravy cintorína, vyhotovenie zábradlia a ďalšie úpravy súvisiace
s kolaudáciou Domu nádeje
- výstavba zastávky MHD na ul. Žiacka, Ukrajinská
- rekonštrukcia kúrenia v budove Barón, oprava strechy, strešných
zvodov Baróna a kina Hornád
- stavebné úpravy rigola na ul. Lackova a chodníka na ul. Ukrajinská
- výstavba verejného osvetlenia na ulici Golianova, smer stanica ŽSR,
ul. Beniakova
- výkup pozemkov a majetkovo – právne vysporiadanie komunikácií na
Ul. sv. Gorazda a pri kultúrnom dome
- realizácia kanalizačných zberačov dažďovej vody na uliciach Baničova,
Nová, Kladenská
- úpravy miestnej komunikácie – 1. mája – záhradkárska lokalita
Úlohy:
- pokračovanie vo výstavbe kultúrneho domu a presťahovanie miestneho úradu
- po ukončení projektovej fázy a povolení naštartovanie výstavby tlakovej
kanalizácie Pred mostom
- prenajatie pozemku pred kaštieľom a výstavba komunitného parku
- výstavba verejného osvetlenia IBV Pri Mlyne
- osadenie zastávky MHD na ulici Lackova
- výstavba miestnej komunikácie a vodovodu – Ulica sv. Gorazda po
majetkovom vysporiadaní
- osadenie zvislých dopravných značení ( C1 – Daj prednosť v jazde )
na kritických miestach
- prekategorizovanie miestnej komunikácie - cesty na Košickú Polianku
na štátnu cestu III. triedy
- realizácia kanalizačných zberačov dažďovej vody /Na pažiti, Smutná,
Pasienkova a Ukrajinská/
- na základe podnetov občanov zriadenie vodovodnej prípojky na pitnú
vodu na cintoríne

- výsadba kríkových ruží na Golianovej ulici
- na cintoríne výrub stromov, ktorých korene poškodzujú pomníky

Šport a kultúra:
Organizácia:
- futbalového turnaja o Pohár starostu mestskej časti Košice – Krásna
- športového a kultúrneho podujatia na Deň detí
- ľudovej veselice – odpustový sviatok sv. Cyrila a Metoda
- výstavy obrazov ukrajinského akademického maliara V. Lybu
- kultúrneho podujatia Deň matiek
- vianočného koncertu v spolupráci s rímsko-katolíckym farským úradom
- spolupráce pri organizovaní turnaja Memoriál Pavla Vasiľa - v šípkach
u Baróna
- realizácie prenájmu telocvične a vytvorenie podmienok pre mládež na
halový futbal a aerobik
Úlohy:
- výstavba ľadového klziska v priestoroch CZŠ sv. Marka Križina,
- spolupráca pri organizácii II. folklórneho reprezentačného plesu
- výstavba tenisového kurtu

Bezpečnosť občanov a majetku:
- výstavba osvetlenia na ul. Beniakova, Golianova
- zriadenie poriadkovej služby cez projekt obecných služieb a VPP
- zabezpečenie asistencie mestských policajtov pri vyplácaní sociálnych
dávok
- osadenie dynamických dopravných značiek prechod pre chodcov na
križovatke ulíc Ukrajinská, Lackova a zvýšenie intenzity osvetlenia
- uverejnenie výzvy na nábor za Dobrovoľného strážcu poriadku PZ
- opatrenia na cintoríne súvisiace s nekontrolovaným vstupom motorových vozidiel a krádežami
Úlohy:
- v spolupráci s nájomcom PD Olšanka s.r.o. zabezpečiť prehľad o prideľovaní záhumienok a kontroly zberu plodín
- koordinácia výkonu služby policajtov Policajného zboru, Mestskej
polície a Poriadkovej služby
- výstavba osvetlenia IBV pri Mlyne

Spolupráca a zlepšenie informovanosti vo vzťahu
samospráva – občan :
- vydávanie Krasňančana a jeho distribúcia poslancami miestneho zastupiteľstva
- osadenie informačných úradných tabulí (ul. Žiacka, Golianova)
- zavedenie poslaneckých dní (prvý piatok v mesiaci )
- organizácia verejného zhromaždenia
- zverejňovanie uznesení a termínov zasadnutí miestneho zastupiteľstva
- aktívna práca a účasť neposlancov v komisiách miestneho zastupiteľstva
- zásada otvorených dverí starostu mestskej časti
Úlohy:
- presťahovanie miestneho úradu do nového sídla v kultúrnom dome–
vytvorenie miesta prvého kontaktu s občanmi

Ekológia a životné prostredie:

Majoritná časť obyvateľov a Rómovia:

- zabezpečené jarné a jesenné upratovanie /21 kontajnerov/
- likvidácia divokých skládok komunálneho a stavebného odpadu pri
kultúrnom dome, Palkova studnička, Kladenská – JRD, Bulgária,
lagúna, splav 1. mája, Golianova ulica, Edisonova, Beniakova, pri
Košickej Polianke
- vysadenie kvetov pre OD Tamas a k Pomníku padlým hrdinom
- výrub stromu na Golianovej ulici a orezanie konárov

- vyčistenie skládky v okolí sociálnych bytov Golianova
- deratizácia a dezinsekcia bytov Golianova, Vyšný Dvor a pavilón
v základnej škole
- VPP – rómska asistentka, poriadková služba
- účasť a zastúpenie Róma v komisii verejného poriadku ŽP
- participácia na projekte Spoznajme sa a nájdime spoločnú reč,
realizuje sa II. etapa zo štyroch etáp
- zbierka šatstva 2 x pre sociálne odkázané rodiny
- poslaneckou komisiou vykonaný monitoring na Vyšnom dvore
- aktívna účasť na obecných službách a ponúknutá šanca Rómom pri
výstavbe kultúrneho domu

Úlohy:
- zvýšiť dôraz na čistotu - kontajnerový - separovaný zber v okolí
zastávok MHD
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- vykonaný monitoring bytovej situácie Vyšný dvor, Golianova - praktikantmi p. Kiráľom a p. Švajlenkovou – vypísanie žiadosti o pridelenie
sociálneho bytu + formulárov
Úlohy:
- podpora projektu zriadenia Základnej školy pre deti z jazykovo a sociálne znevýhodneného prostredia a presťahovanie školy do domov
vo vlastníctve p. Škraka
- vytvorenie stálej občianskej komisie na riešenie rómskej problematiky
a vzťahov majority a rómskej populácie

Miestny úrad:
- úprava stránkových hodín a pracovného režimu zamestnancov
- presťahovanie miestneho úradu do prenajatých priestorov
- zlepšenie pracovnej morálky, vytvorenie tvorivého pracovného prostredia založeného na zodpovednosti a motivácii
- prijatie rokovacieho poriadku, organizačného poriadku, štatútu klubu
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dôchodcov, klubového poriadku, pracovných náplní, dohôd o hmotnej
zodpovednosti, odmeňovacieho poriadku, spracovanie bezpečnostného projektu zameraného na ochranu osobných údajov, schválenie
VZN o chove a držaní zvierat a včiel na území mestskej časti, o dani
z nehnuteľnosti na rok 2004
- vybavenie miestneho úradu výkonnou počítačovou technikou v súlade
s novými požiadavkami
Úlohy:
- zakúpiť softvér na spracovanie cintorínskych poplatkov + identifikácia
hrobov a geometrické zameranie
- zabezpečiť účinné vymáhanie nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti
Ďakujem všetkým poslancom, neposlancom – členom komisií miestneho zastupiteľstva a v neposlednom rade všetkým občanom, ktorým
záleží na rozvoji našej mestskej časti, za aktívnu pomoc, spoluprácu pri
rozvoji Krásnej a pomoc pri ochrane a skrášľovaní životného prostredia

SEN A REALITA V ČERPANÍ FINANČNEJ
POMOCI Z EURÓPSKEJ ÚNIE
V poslednom období sme čoraz viac zavalení informáciami, ktoré súvisia so vstupom Slovenska do Európskej
únie. Nad množstvom informácií vyčnieva problematika
nedostatočného využívania finančnej pomoci z fondov
Európskej únie.
Ako to vlastne je? Čo je potrebné vedieť?
Európska únia je výsledkom dlhodobého vývoja, ktorého
začiatok je spätý s budovaním mieru po druhej svetovej vojne.
9. mája 1950 Jean Monnet inšpiroval Roberta Schumana,
ministra zahraničnej politiky Francúzskej republiky, k návrhu
dobrovoľného spojenia s Nemeckom a ostatnými európskymi
krajinami za účelom využívania zdrojov uhlia a ocele. Históriou
sa zľahka prenesieme cez založenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva (1957), Maastrichtskú dohodu o založení
Európskej únie (1992) a zmluvu z Nice o rozširovaní (2001) až
k dnešnej podobe Európskej únie.
Slovensko vstúpi do EÚ začiatkom mája budúceho roku
(2004). Budeme iba chudobným príbuzným?
Jedným z porovnávacích prvkov ekonomík krajín je hrubý
domáci produkt (HDP), ktorý vyjadruje trhovú hodnotu tovarov
a služieb vyprodukovaných v krajine … Ak by sme priemerný
HDP súčasných 15-tich krajín EÚ (v prepočte na jedného
obyvateľa) postavili na úroveň 100%, tak realita okolitých krajín
je nasledovná: Bulhari 27% priemeru krajín EÚ, Poľsko 39%,
bratia Česi 59%, Maďarsko 50%, Slovensko 45,9%.
Hlavným finančným zdrojom EÚ pre Slovensko budú štrukturálne fondy. Pre oblasť priemysel a služby môžeme v období
2004-2006 vyčerpať 540 mil. EUR, pre poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka 161 mil. EUR, pre budovanie základného vybavenia - infraštruktúry 373 mil. EUR, pre rozvoj ľudských zdrojov
251 mil. EUR.
Okrem týchto fondov ešte „dobiehávajú" predvstupové fondy
(PHARE, SAPARD, ISPA). Prijímatelia finančnej pomoci zo Slovenska môžu takisto žiadať o financovanie projektov aj priamo
z Bruselu (programy: Socrates II, Leonardo da Vinci, Mládež,
6. rámcový program pre vedu a výskum, Kultúra 2000, LIFE III
a i.). Je to veľa alebo málo?

Kto a ako sa môže aspoň k časti tohto balíka dostať?
KTO? Pre jednoduchosť uveďme základné skupiny konečných prijímateľov finančnej pomoci: 1) podnikatelia, 2) štátna

správa, 3) vzdelávacie inštitúcie – školy, 4) výskumné centrá, 5)
neziskové organizácie, 6) samostatne zárobkovo-činné osoby.
Akým spôsobom môžu Slováci tieto nenávratné financie
získať?
Neustále masírovanie verejnosti informáciou, že Slovensko
nedostatočne čerpá finančné zdroje z EÚ budí dojem akoby balíky peňazí boli kdesi v odstavených kamiónoch pri slovenských
mestách a my si ich nechceme vyzdvihnúť.
Na uvedenú problematiku je potrebné sa pozrieť z opačného
konca – zo strany koncového prijímateľa pomoci. Finančná
pomoc EÚ Slovensku bola podmienená vypracovaním priorít
Slovenska pre najbližšie obdobie 2004 - 2006.
Poznáme – oboznámili sme sa so zverejnenými prioritami Slovenska pre najbližšie obdobie?
Dokumenty (programy: „Priemysel a služby, Ľudské zdroje,
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Základná infraštruktúra")
obsahujú priority a konkrétne aktivity, na financovanie ktorých
môžeme peniaze z EÚ získať.
Príslušné ministerstvo alebo ním poverená agentúra na Slovensku vyhlasuje priebežne výzvy na predkladanie projektových
návrhov s presne určenou prioritou a aktivitou, výškou finančnej
pomoci a dátumom odovzdania písomných dokumentov –
projektových návrhov. Žiadatelia následne predkladajú dokumenty obsahujúce zámery, ciele, technické riešenie projektu,
dopad na región a ďalšie oficiálne písomné materiály príslušnej
inštitúcii na Slovensku v slovenskom jazyku.
Projekty, ktoré zastrešuje priamo Európska komisia musia
byť predkladané v anglickom jazyku a sú zasielané priamo
Európskej komisii v Bruseli.
Po schválení projektového zámeru (schvaľovanie trvá 2-3
mesiace) nasleduje už samotná etapa realizácie a financovania
projektu. Určitú časť projektu takmer vždy spolufinancuje aj
žiadateľ.
Preferované, úspešné projektové návrhy sú tie, ktoré prinášajú kreatívnosť, inovatívnosť, novú myšlienku, vyššiu zamestnanosť, ochranu zdravia a prírody, rozvoj regiónu. Nezanedbateľným prvkom je aj partnerstvo (združenia, mikroregióny)
a spolupráca v rámci projektu so zahraničnými firmami (spoločnosťami).
Záleží teda na každom z nás, či ponúkané možnosti financovania budú aj v rámci nášho regiónu využité.
Ing. Takáč Rudolf
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Krásny, láskou a pohodou naplnený čas nech vojde do Vášho príbytku,
sadne si za Váš stôl a vstúpi do Vašich sŕdc…
Krásne Vianoce a šťastný Nový rok
Vám praje
šéfredaktor a redakčná rada

JESENNÁ ČASŤ FUTBALOVEJ SÚŤAŽE IV. LIGY
SKUPINY JUH Z POHĽADU FK HORNÁD KRÁSNA
Jesenná časť futbalového ročníka 2003/2004 sa skončila
predohraným 16.jarným kolom našich futbalistov v Palíne, kde
sme po priemernom výkone prehrali 2:1. Táto časť súťaže sa
niesla v znamení našich zlepšených výkonov v domácich stretnutiach, kde sme dvakrát remizovali a ostatné zápasy sme
vyhrali. Horšie to bolo v zápasoch na súperových ihriskách, kde
sme až na remízu v Rudňanoch 3:3 všetky zápasy prehrali. Naši
chlapci potrebujú vonku viac sebadôvery, viac bojovnosti a samozrejme objektívnejšie výkony rozhodcov. V tabuľke po
16. kole sme sa umiestnili na 10. mieste. Takéto umiestnenie
nás neuspokojuje a hlavne tréner Jaroslav Poloha bol pri záverečnom hodnotení nespokojný a pobádal hráčov, aby vystupňovali úsilie a najmä v zimnej príprave na jarnú časť súťaže poriadne zabrali, výsledkom čoho by malo byť po ukončení ročníka
umiestnenie v hornej časti tabuľky.
Uplynulú jesennú časť futbalového ročníka sme odohrali pod
vedením trénera p. Jaroslava Polohu. Výbor FK vyslovil spokojnosť s jeho prácou a dal mu plnú dôveru aj do jarnej časti futbalovej súťaže. Po minuloročných neuspokojivých výkonoch sa
situácia v mužstve ukľudnila a je predpoklad, že po dobrej zimnej príprave prídu aj výsledky, ktoré uspokoja vedenie FK, trénera
ako aj Vás, našich verných fanúšikov.
V uplynulej jesennej časti ročníka 2003/2004 naše farby
hájili títo hráči:
Balog Rastislav, Beregsási Ľubomír, Čiko Gabriel, Doboš
Štefan, Estočin Ján, Estočin Ľubomír, Fekete Jozef, Horenský
Marián, Grendel Vladimír, Ihnát Anton, Juhás Peter, Krajňák Róbert, Ľalík Stanislav, Pasternák Marek, Poľa Marek, Sabol Radoslav, Škrak Martin, Študenc Jozef, Tokarčík Ján, Vasiľ Slavomír, Varga Imrich, Wantruba Richard.
Domáci tréner p. Jaroslav Poloha priniesol do mužstva potrebný kľud a motivuje hráčov ako zabojovať o čo najlepšiu reprezentáciu nášho FK, ako aj celej našej obce.
Výbor FK touto cestou chce poďakovať všetkým sponzorom,
ale hlavne prezidentovi FK p.Františkovi Jurčovi za veľa práce,
voľného času a v neposlednom rade aj za nemalú finančnú podporu, ktorú venuje futbalu v našej obci. Vyzývame podnikateľov,
aby sa zaangažovali do práce okolo futbalu, ktorý reprezentuje
nielen FK,ale aj našu obec v regióne východného Slovenska.
Výsledky družstva FK Hornád Krásna v jesennej časti
ročníka 2003/2004 IV. liga skupina juh:
03.08.2003 1. kolo Krásna
06.08.2003 2. kolo Krompachy
10.08.2003 3. kolo Krásna
17.08.2003 4. kolo Krásna

- Palín
- Krásna
- Slivník
- Sečovce

2:1
4:0
0:0
2:0

( 2:1 )
( 1:0 )
( 0:0 )
( 0:0 )

24.08.2003
31.08.2003
07.09.2003
14.09.2003
21.09.2003
28.09.2003
05.10.2003
12.10.2003
19.10.2003
26.10.2003
02.11.2003
09.11.2003

5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo

Barca
Krásna
Topoľany
Krásna
Lastomír
Krásna
Koš. N. Ves
Krásna
Rudňany
Krásna
Kr. Chlmec
Palín

- Krásna 2:1
- Rožňava 5:1
- Krásna 5:2
- Moldava 1:1
- Krásna 1:0
- Betliar
3:1
- Krásna 3:0
- Geča
2:1
- Krásna 3:3
- Žakarovce1:0
- Krásna 4:1
- Krásna 2:1

( 1:0 )
( 3:1 )
( 1:1 )
( 0:1 )
( 1:0 )
( 2:0 )
( 2:0 )
( 1:0 )
( 3:1 )
( 1:0 )
( 2:0 )
( 0:0 )

O naše góly sa rozdelili hráči takto:
Beregsasi 6
Ľ. Estočin 4
Krajňák
4
Juhász
3
Ihnát
2
Študenc
2
Čiko
1
Grendel
1
Poľa
1
Tabuľka po jesennej časti a po predohrávke
16. jarného kola:
1.
2.
3.
4.
5.

Krompachy
Barca
Topoľany
Slivník
Lastomír

16
6
16
16
16

11
10
9
9
9

4
4
2
2
1

1
2
5
5
6

43: 7
47:19
43:33
26:22
29:26

37
34
29
29
28

