KRASŇANČAN
ČÍSLO 4/2004 (október)
Občasník samosprávy Mestskej časti Košice–Krásna
Košice - mestská časť Krásna leží 191m nad morom. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1143, kedy bolo vysvätené krásňanské
opátstvo - benediktínsky kláštor s patrocíniom P. Márie. Už v čase jeho rozvoja tu vznikli dve samostatné dediny Krásna a Opátska, v stredoveku
známe vinohradníctvom. Krásna nad Hornádom vznikla spojením už spomínaných obcí v roku 1945. Súčasťou mesta Košice sa stala v roku
1976. Heraldická komisia v roku 1997 potvrdila Krásnej erb a zástavu.

CINTORÍN A SPOMIENKA NA ZOSNULÝCH

Milí Krasňančania,

Všetkých svätých a spomienka na Všetkých verných zosnulých sú
dni, kedy sa viac ako inokedy vraciame v spomienkach k svojim
zosnulým príbuzným a známym. Navštevujeme cintoríny a pri horiacich
sviečkach spomíname.
Najstarší známy cintorín v Krásnej bol na lokalite Breh, na ktorom
sa pochovávalo v 17.-18. storočí. Písomná správa o krásňanskom
cintoríne je zaznamenaná v diecéznom rituáli z roku 1666, kde sa
uvádza, že na mieste bývalého kláštora sa pochovávalo. Archeologickým výskumom na zaniknutom kláštornom komplexe, ktorý viedol
Belo Polla v rokoch 1971-1981, bolo zistených 267 hrobov.
Kedy vznikol terajší cintorín, nevieme, ale najstarší známy a zachovaný hrob je z roku 1744. Je tam pochovaný kňaz Bukássy Adam,
ktorý pôsobil v Krásnej v rokoch 1732 -1744. Pôvodný kríž je dosť
narušený, text je už nečitateľný. Preto je pri ňom osadený nový kríž
s textom: „V Bohu známy kňaz účinkoval v Krásnej“. Ďalší kňaz, ktorý
je pochovaný na cintoríne, je Szíjárthó István, pôsobil v Krásnej
v rokoch 1845 - 1866.
Historický najhodnotnejšia je na cintoríne hrobka rodiny Mesko.
Je v nej pochovaný barón Jozef Mesko, ktorý zomrel v roku 1789.
Náhrobník, ktorý mal tvar sarkofágu, bol v roku 2000 vyhlásený za
kultúrnu pamiatku.
Nachádza sa tu tiež niekoľko zaujímavých náhrobných kameňov
z obdobia 19. storočia, osud ktorých by nám nemal byť celkom
ľahostajný.
Spracoval: Pavol Hake
Podľa: B. Polla – Košice-Krásna
Mestský obl. archív – Matrika zosnulých

kanadská provincia Ontário je známa vraj „najkrajšími farbami jesene na svete“. Tvrdenie, ktoré
u mnohých môže vyvolať počuteľný úsmev. Ako sa
hovorí - každá líška svoj chvost chváli. Veď jeseň je
farebná aj u nás. To som tvrdil Kanaďanom predtým
ako som videl farby jesene v Ontáriu. Naozaj neuveriteľné - lístie od farby ohnivočervenej až po farbu toho
najžltšieho citróna. Oči a ducha fascinujúci kolorit
nekonečných lesov. Krása, na ktorej sa môžu kochať
nielen oči človeka ale aj jeho duša. A to práve v období
jesene, ktoré určitým spôsobom signalizuje ústup leta,
slnka, tepla - života.
Okrem iného je pre nás, kresťanov, jeseň charakteristická aj sviatkom Všetkých svätých a následne
Dušičiek. Sviatkami, ktoré nám hovoria o kráse, ktorá
nastupuje po ústupe tohto pozemského života.
Kiežby aj farby tohtoročnej jesene boli pre nás
znakom toho, že aj keď sa nám niekedy zdá, že život sa
stráca, on sa v skutočnosti iba mení do novej a netušenej krásy.
Prajem Vám čo najviac tejto „farebnej" jesennej
nádeje.
ThDr. Juraj Semivan, PhD.

P R E D S TA V U J E M E
Ľubomír H A K E
Mám 47 rokov, som ženatý, otec troch
detí. V samospráve pôsobím od roku
1994, kedy ste mi prvýkrát dali svoje hlasy,
ako poslanec miestneho zastupiteľstva.
V prvom volebnom období som pracoval
v poľnohospodárskej komisii a v sociálnej
komisii. V tomto volebnom období som
členom miestnej rady a členom sociálnej
komisie. Spolupracujem aj s ostatnými
komisiami, hlavne čo sa týka zabezpečovania rôznych kultúrnych,
športových a spoločenských akcií.
Mám na starosti požiadavky, potreby a problémy obyvateľov ulíc
Baničova, Konopná a Pasienková, ktoré prenášam na zasadnutia
miestneho zastupiteľstva. Rád poradím a pomôžem všetkým obyvateľom, ktorí sa na mňa obracajú. Som si vedomý toho, že ma voliči
volili preto, aby som pomáhal im aj mestskej časti.
Verím, že moje pôsobenie je prínosom pre chod obce.

P O S L A N C O V :
Jozef G R Á C

V roku 2002 som druhýkrát kandidoval
v komunálnych voľbách za poslanca
miestneho zastupiteľstva v Krásnej. Už
druhýkrát ste mi vy, občania, prejavili
dôveru, a preto cítim určitú zodpovednosť
pri riešení problémov, ktoré sa v našej obci
vyskytujú.
V prvom volebnom období a teraz aj v
druhom pracujem v trochu nepopulárnej
komisii a to v poriadkovej. Problémy občanov, s ktorými sa na mňa
obracajú, sa snažím čo najlepšie urovnať a dať na správnu mieru.
Mojím veľkým snom bolo postaviť dôstojný kultúrny stánok
v obci, ktorého základy sa nám podarilo postaviť v prvom volebnom
období a dúfam, že už čochvíľa bude stáť v plnej kráse
a konečne bude slúžiť nám všetkým.
Prajem si, aby naša obec napredovala a rástla do krásy. O to sa
budem snažiť a verím, že nesklamem dôveru občanov.
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UZNESENIE

UZNESENIE

z XV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Krásna, konaného dňa 22. júna 2004

z XVI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Košice-Krásna, konaného dňa 17. 08. 2004
Miestne zastupiteľstvo v zmysle príslušných ustanovení

Miestne zastupiteľstvo v zmysle príslušných ustanovení

A.

S ch v a ľ u j e

370. 3. úpravu rozpočtu na rok 2004 o 702 000,– Sk v príjmovej časti a taktiež o 702 000,– Sk vo výdavkovej časti
podľa priloženého rozpisu.
371. Plán zasadnutí Rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Košice – Krásna v II. polroku 2004.
372. Zvolanie verejného zhromaždenia občanov mestskej časti
na deň 23.09.2004 o 18.00 hodine do miestneho kina
HORNÁD.
373. Prijatie daru vo forme nehnuteľnosti, parcelné číslo
1649/42 – 3 m2, 1649/41 – 33m2 a 1649/43 – 51 m2,
pre Mestskú časť Košice – Krásna.
374. Predložený sadzobník poplatkov a Všeobecne záväzné
nariadenie o prevádzke Domu nádeje a pohrebiska na
miestnom cintoríne v Košiciach – Krásnej so zapracovanými dodatkami s platnosťou od 10. 07. 2004.
375. Odpísanie pohľadávky Ingstav Košice, š. p. v likvidácii,
z dôvodu premlčania a likvidácie podniku vo výške
330 996,– Sk.
380. Zaradenie p. poslanca Ing. Patrika Gordoňa za člena sociálnej komisie a kultúrnej komisie.

B.

Berie na vedomie

381. Predložené plnenie uznesení.
382. Správu o činnosti starostu od ostatného zastupiteľstva.
383. Správu o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva.
384. Správu veliteľa Mestskej polície Košice – Juh za mesiac
máj 2004.
385. Správu p. poslanca Fedora zo zasadnutia Rady školy pri
MŠ Košice – Krásna.
386. Predloženú správu kontrolórky, ako aj stanovisko
k 3. návrhu úpravy rozpočtu na rok 2004.
387. Informáciu predloženú starostom mestskej časti JUDr.
Marekom Kažimírom z rokovania s arcibiskupským
úradom v Košiciach.
388. Prípravu a organizáciu osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda
dňa 05.07.2004, podľa navrhnutých pokynov.
389. Vzdanie sa funkcie miestnej poslankyne MVDr. Jany
Škrakovej podľa § 25, ods. 2, písm. c) a f), zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
390. Nástup náhradníka na uvoľnené miesto poslanca miestneho zastupiteľstva p. Ing. Patrika Gordoňa.

A.

S ch v a ľ u j e

394. Predaj pozemku parc. číslo 3468/38 – trvalé trávnaté
porasty vo výmere 889 m2 pre Janettu Čelovskú, Lomonosova 2, Košice za 970.- Sk/m2.
395. Predaj pozemkov parc. číslo 1646/4 – zastavaná plocha
vo výmere 449 m2 a parc. číslo 3469/18 – zastavaná
plocha o výmere 52 m2 pre Ing. Štefana Kajlu, Lomonosova 2, Košice za 910.- Sk/m2.
396. Zriadenie vecného bremena na parcele číslo 3468/70 –
zastavaná plocha vo výmere 1104 m2 v prospech oprávneného MČ Košice – Krásna s cieľom prepojenia miestnej
komunikácie s náhradou v celkovej sume 89 424.- Sk pre
povinného Slovenský vodohospodársky podnik š.p. PBaH.
397. Zriadenie bezplatnej kanalizačnej prípojky na parcelách
3468/44, 51, 59, 3469/13, 12, 5, 21.
398. Odpis pohľadávky Atypstav Košice vo výške 24 322.- Sk.
399. Odpredaj podielu stavby „Košice – Krásna, elektrická sieť
pre novostavbu lokalite Pri mlyne, II. etapa“ 2. združovateľ
MČ Košice – Krásna v zmysle článku IV. bod l zmluvy
č. 15/2003 Z. o združení finančných prostriedkov za
cenu 100.- Sk v prospech 1. združovateľa VSE a.s.
400. Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone
verejnej funkcie k majetkovým priznaniam starostu a miestnych poslancov v zložení: Nagy Vincent, Dolná Erika,
Fedor Peter.
401. Menovanie p. Tomáša Kiráľa za člena kultúrnej a športovej
komisie.

B. B e r i e n a v e d o m i e
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.

Kontrolu plnenia uznesení.
Správu o činnosti starostu a zástupcu starostu.
Správu o činnosti mestského poslanca.
Správu o činnosti kontrolóra.
Správu o činnosti veliteľa mestskej polície.
Správu o pokračovaní výstavby kultúrneho domu.
Informáciu o pripravovanom návrhu Zákona o meste
Košice a o novelizácii Zákona o dani z nehnuteľnosti.
411. Informáciu o uzatvorení nájomnej zmluvy s Arcibiskupským
úradom V Košiciach.

C. Ž i a d a
412. Starostu o jednanie s Pozemkovým fondom o prípadnom
vlastníctve tejto parcely a možnosti použitia cesty.
413. Starostu o vyhlásenie verejnej zbierky šatstva pre sociálne
slabšie rodiny.

ČO PRINIESLO MIESTNE ZISŤOVANIE?
V predchádzajúcich vydaniach občasníka Krasňančan sme
vás už informovali o miestnom zisťovaní, ktoré sa toho času
realizuje. Doposiaľ sme vykonali 31 miestnych zistení, z ktorých
11 prípadov bolo v poriadku, to znamená, že skutočný stav
zodpovedal údajom uvedeným v daňovom priznaní. Šesť
prípadov je v štádiu riešenia a v štrnástich prípadoch údaje
v daňovom priznaní daňovníkov nesúhlasia so skutočnosťou.
U piatich daňovníkov sa jedná o garáže, u piatich o ďalšie nadzemné podlažia, u troch o drobné stavby, u troch o podkrovia
a u jedného o stavebný pozemok. Vlastníkom bude za uvedené
objekty a pozemok dodatočne vyrúbená daň z nehnuteľností.
Miestne zisťovanie potrvá do konca septembra 2004.

Rozdiely, ktoré sme zistili, vznikajú väčšinou z dôvodu, že
daňovníci zanedbajú povinnosti, ktoré im ukladá zákon o dani
z nehnuteľností, hlavne § 14 - Vznik a zánik daňovej povinnosti
a § 16 - Daňové priznanie.
Pre rok 2005 bude schválený nový Zákon o dani z nehnuteľností a miestnym zastupiteľstvom bude vydané všeobecne
záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností. O zmenách, ktoré
sa budú týkať daňovníkov našej mestskej časti, vás budeme
podrobne a včas informovať.
Samostatný daňový referát
Alžbeta Strapončeková
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Vyhodnotenie
1. ročníka súťaže...
Mestská časť Košice–Krásna, súčasne sponzor súťaže,
v spolupráci s kultúrnou komisiou vyhlásila 1. ročník súťaže
o najkrajšie okno, najkrajší balkón a najkrajšiu predzáhradku.
O tejto súťaži sa mohli občania dozvedieť prostredníctvom
občasníka Krasňančan z č. 2/2004 (marec). Zodpovednosť za
celý priebeh súťaže prevzala kultúrna komisia. Občania, ktorí
mali chuť zapojiť sa do súťaže, mali možnosť po dlhých nevľúdnych zimných mesiacoch opäť skrášliť svoje záhradky, prebudiť
okná a balkóny tak, aby zažiarili farebnosťou, pestrosťou tvarov
a originálnou nápaditosťou. Mnohí tak aj urobili a netrpezlivo
čakali na výsledky. Súťaž bola vyhodnotená kultúrnou komisiou
a odborníkom p. Kupečkom. A ako to celé dopadlo?
V súťažnej kategórii o najkrajšie okno sa na prvom mieste
umiestnilo okno p. Petra Čulena z Lackovej ulice č. 11. Druhé
miesto patrí p. Regíne Takáčovej zo Smutnej ulice č. 18 a ocenenie si odniesol aj p. Stanislav Hvozdík z Križinovej ulice č. 9 za
tretie miesto. Ďalšou kategóriou, do ktorej sa mohli občania
zapojiť, bola súťaž o najkrajší balkón. Aj tu mohli zvíťaziť len traja
a výsledky boli veľmi tesné. Z prvého miesta sa môže tešiť
p. Štefan Fekete z ulice K majeru č. 10. Druhé miesto patrí
p. Františkovi Mattovi z Pasienkovej ulice a titulom tretí najkrajší
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balkón sa môže pochváliť p. Bernardína Fedorová z Konopnej
ulice č. 16. Treťou a zároveň poslednou súťažnou kategóriou
bola súťaž o najkrajšiu predzáhradku, do ktorej sa zapojilo najviac občanov. Najkrajšou predzáhradkou sa môže popýšiť
p. Ľuboslav Matis z Novej ulice č. 5, ktorému patrí prvé miesto.
O jediný bodík za víťazom zaostala p. Darina Sanislová z Golianovej ulice č. 3 a ocenenie za tretie miesto si odnáša p. Ladislav
Horňák z Novej ulice č. 18. Mimoriadnu cenu si prevzali p. Helena Kaňuchová zo Smutnej ulice za starostlivosť o hriadky pred
cintorínom a p. Marta Takáčová z Kertésovej ulice za skrášlenie
pomníka padlých hrdinov z II. svet. vojny.
Vo všetkých súťažných kategóriách boli ocenenia rovnaké.
Výherca si odniesol za prvé miesto finančný poukaz na
2 000,-Sk, za druhé miesto 1 500,-Sk a za tretie miesto
1 000,-Sk. Výhercovia jednotlivých kategórií si môžu tieto
poukazy vymeniť za nákup rastlín, okrasných drevín, stromčekov
a sadovníckych potrieb v záhradníckom centre ATRIUM
u p. Kupečka na Ukrajinskej ulici do 31. mája 2005.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a skrášlili nielen
svoje domovy, ale aj našu mestskú časť a zároveň vyzývame
všetkých občanov, aby sa do nasledujúcich ročníkov zapájali čo
v najväčšom počte, aby naša mestská časť počas letných mesiacov stála za to a bola čoraz viac a viac obdivovaná.
Zároveň gratulujeme víťazom.
Tomáš Kiráľ

PRÍMESTSKÝ TÁBOR V KRÁSNEJ
Mestská časť Košice – Krásna pripravila počas tohtoročných
letných prázdnin dvakrát Týždeň akcií pre deti vo veku od 9 do
15 rokov v termínoch od 26. 7 – 30. 7. 2004 a 9. 8 – 13. 8.
2004. Akcií sa zúčastňovalo v priemere 31 detí denne. Najväčší
záujem bol o výlet na Krásnu Hôrku, na ktorý sa prihlásilo 48
detí, z toho počtu výletu sa zúčastnilo 40, kvôli priestorovému
obmedzeniu autobusu. O deti sa starali 5 animátori, z toho jeden
plnil aj funkciu zdravotníka.
Prvý týždeň akcií bol sprevádzaný zlým počasím, preto
boli animátori nútení zmeniť
program. Bol zrušený výlet do
Zádielu, ktorý bol čiastočne
nahradený výletom na Krásnu
Hôrku. V pondelok 26. 7.
2004 boli deti rozdelené do
družstiev a súťažili v rôznych
disciplínach na školskom
ihrisku. Namiesto plánovaného výletu do Zádielu boli deti
v utorok v centre Košíc - v botanickej záhrade a v planetáriu pri
Technickom múzeu na Hlavnej ulici. V stredu 28. 7. a štvrtok 29.
7. boli pre nepriaznivé počasie pre deti pripravené súťaže
jednotlivcov a družstiev v telocvični. V piatok sa počasie vylepšilo
a tak si deti urobili malý výlet na Jazero, kde sledovali vodné
lyžovanie. Poobede sa vydali na cestu ku storočnému dubu
a v lese sa zahrali na pašerákov.
V druhom turnuse
bolo počasie priaznivé
a tak boli vykonané
všetky výlety plánované
na tento týždeň. V pondelok deti absolvovali
výlet na Alpinku a
v utorok na Krásnu
Hôrku, ktorý bol
spojený s výstupom na
Zádiel. V stredu bola
pre deti pripravená
cesta k pokladu pirátov

s večerným opekaním. Každý úspešný hľadač pokladu bol prijatý
do spolku pirátov a odniesol si časť nájdeného pokladu. Vo
štvrtok bol pre deti pripravený výlet do múzea v Nižnej Myšli.
V piatok deti súťažili ako praví olympionici na školskom ihrisku
a poobede sa mohli zabaviť skákaním v nafukovacom hrade.
Za účasť v súťažiach boli deti odmeňované sladkými ale aj
vecnými odmenami. Každý deň deti dostávali na desiatu Horalku
a Trefa malinovku. Za sponzorsky poskytnuté zľavy ďakujeme
Kristína Vincová
p. T. Figurovej, majiteľke potravín.
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ROZOSPIEVALA

ROZHANOVCE

A ROZTANCOVALA

KOŠICKÚ BELÚ

Ako každým rokom, tak aj tento nás neobišli ani festivaly
v znamení folklóru, ktorých sa zúčastnil aj náš folklórny súbor
Krasňanka.
Všetko sa rozospievalo a roztancovalo na XXXVI. ročníku
Abovských folklórnych slávností v Rozhanovciach. 27.jún sa
zapôsobil jednoznačne príjemným stretnutím folklórnych skupín
a slnkom zaliatym amfiteátrom. V úvode sme sa všetci spoločne
zúčastnili sv. omše, po ktorej nás usporiadatelia milo prekvapili
chutným obedom. A pomaly sa schádzali skupiny, aby takto
v sprievode, ktorý prechádzal po obci, sme si pripomenuli krásu
ľudových tradícií a vytvorili tak spojitosť dedičstva našich predkov.
Jednotlivé súbory zaspievali, prípadne zatancovali niečo zo
svojho repertoáru, čím len potvrdili staré známe: „Iný kraj, iný
mrav“.
Na samotnom mieste, kde nás už netrpezlivo očakávali,
postupne vystúpili folklórne skupiny, ako aj sólisti speváci a sólisti
inštrumentalisti. Spomeniem súbory z Trsteného pri Hornáde,
Myslavy, či dokonca z Maďarska a Poľska. Záver programu patril
zábave so skupinou Ščamba. No ani zďaleka sa to neskončilo
pre nás, práve naopak.

V Košickej Belej sa uskutočnil III. ročník Belianskych slávností. Len prednedávnom, 22.augusta, sa tu prezentovalo šesť
folklórnych skupín, najznámejšie z Vyšnej Hutky či Vyšnej Myšle.
Pri tejto príležitosti si vyslúžila naša FS značný úspech, čomu
predchádzala tvrdá príprava členov súboru, ktorí vystúpili so
scénkou pod názvom V krčme. K tomu pripojili aj piesne:
Pomočel me pomočel
Šveci mešac na nebe
Ked sebe raz dupnem
Leto še minulo
Na valale sosna
Podzme do karičky
Kačmár, kačmár a iné.

CYKLISTICKÉ ORIENTAČNÉ PRETEKY

V druhej kategórii (10 -12r.), v ktorej bola účasť detí oveľa väčšia,
si cenu za prvé miesto odniesol Peter Berezňák. Z druhého miesta
sa tešil Dávid Krak a tretie miesto obsadila Lucia Hakeová.
V tretej súťažnej kategórii (13 - 15r.) si prvé miesto vybojoval
Róbert Ficeri. Druhé miesto patrilo Patrikovi Mrázkovi a tretiu priečku
obsadila Zdenka Ficeriová.
Výhercovia po pretekoch netrpezlivo čakali na ocenenia. A tie stáli
naozaj zato. Súťažiaci, ktorí obsadili prvú priečku, si odniesli športové
vaky. Za druhé miesto si odnášali merače ubehnutých kilometrov
a rýchlosti a treťou cenou boli odrazové blikajúce svetlá. Samozrejme,
smútiť nemuseli ani tí poslední, ktorí si prevzali cenu útechy.
Veríme, že sme deťom spríjemnili voľný čas a zároveň dúfame,
že ďalší ročník pretekov bude bohatší na účasť, na ceny a tým
pádom bude aj určite napínavejší.
Tomáš Kiráľ
Výhercom gratulujeme.

Miestny úrad Mestskej časti Košice-Krásna v spolupráci
s kultúrnou a športovou komisiou usporiadal pre deti dňa 15. 09.
2004 cyklistické orientačné preteky. Deti súťažili v troch vekových
kategóriách a to 7 - 9 ročné, 10 -12 ročné a 13 - 15 ročné.
Pretekalo sa na ulici 1. mája za domom pána Berezňáka, pričom
trať bola rozdelená na dva okruhy. Kratší okruh bol určený pre nižšiu
vekovú kategóriu a dlhší bol určený pre starších cyklistov, ktorý
smeroval až k splavu, kde sa nachádza hranica katastrálneho
územia Krásnej a Vyšného Opátskeho. A aké boli výsledky?
V prvej súťažnej kategórii (7-9r.) sa na prvom mieste umiestnil
Maroš Berezňák. Druhé miesto obsadil Bartolomej Mrazko
a z tretieho miesta sa mohla radovať Nikolka Kažimírová.

STRETNUTIE NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI
V dňoch 11.- 13. októbra tohto roku sa Základná škola s materskou
školou sv. M. Križina stala miestom stretnutia riaditeľov a koordinátorov
partnerských krajín medzinárodného projektu zameraného na rozvoj
školy. Tento projekt je realizovaný s podporou Európského
spoločenstva v rámci programu SOCRATES.
Po pracovných stretnutiach v Španielsku a Belgicku hostila Krásna
nad Hornádom účastníkov piatich škôl zo štyroch krajín Európy –
Belgicka, Fínska, Nórska a Španielska. Program stretnutia bol pestrý.
Hostia si prehliadli mesto, Archeologické múzeum v Nižnej Myšli, hrad
v Krásnej Hôrke a zámok Betliar.
Za zriaďovateľa, ktorým je Arcibiskupský úrad v Košiciach, prijal hostí
generálny vikár Mons.Bernard Bober, pomocný biskup, za prítomnosti
riaditeľa arcibiskupského školského úradu v Košiciach PaedDr. Pavla
Macáka a nášho duchovného otca ThDr. Juraja Semivana, PhD.správcu našej farnosti. Za mestskú časť Košice – Krásna osobitne
pozdravil hostí v priestoroch miestného úradu starosta JUDr. Marek
Kažimír. Neformálnych stetnutí sa zúčastnili aj učitelia a žiaci našej školy,
ktoré boli odrazom živého záujmu o život a dianie v školách
partnerských krajín.
Ťažiskom tohto podujatia bola výmena skúseností pri výchove
a vzdelávaní žiakov vo veku 13–16 rokov zúčastnených krajín. Účastníci
stretnutia pripravili podklady pre hodnotenie úrovne manažmentu
jednotlivých škôl, ktoré bude realizované v krátkom čase.
Slovensko prekvapilo hostí svojou pohostinnosťou a srdečnosťou. Hostia obdivovali výzdobu a čistotu priestorov školy,
pozitívne hodnotili starostlivosť o žiakov so špeciálno- pedago-

Ku skutočne príjemnej atmosfére spojenej so zábavným
programom patrilo aj sprievodné podujatie výstavy účastníkov
výtvarníctva - ukážky remesiel. Aj aj napriek zlému počasiu, ktoré
nám v tento deň neprialo, sme odchádzali šťastní a spokojní
a s novými očakávaniami do budúcna...
Veronika Hakeová

gickými potrebami, ako aj mimoškolskú činnosť a nadšene tlieskali
muzikantom školskej kapely.
Toto stretnutie bolo vzájomným obohatením a sme presvedčení,
že prinieslo zo strany účastníkov nový pohľad na kvalitu vzdelávania
na Slovensku. Teší nás, že sme takýmto spôsobom mohli reprezentovať Slovensko, mesto Košice, Krásnu nad Hornádom, ale
najmä našu každodennú prácu.
Mgr. Jana Sabolová – riaditeľ školy

STRETNUTIE S NAJSTARŠÍMI OBYVATEĽMI
Samospráva našej mestskej časti pripravila dňa 19. septembra 2004 v nedeľu pre našich najstarších obyvateľov ( 70
rokov a viac ) pestrý kultúrny program so sladkým prekvapením. Z celkovo 268 pozvaných sa spoločného stretnutia
zúčastnilo približne 70 krásňanských dedkov a babičiek.
V kultúrnom programe vystúpila naša známa folklórna skupina
KRASŇANKA pod vedením p. Irenky Feketeovej s repertoárom krásnych ľudových piesni a so scénickým programom
V KARČME U KADUKA. Pozvanie prijala aj p. Mária Triščová
(ARAŇA) – ľudová rozprávačka, dlhoročná pracovníčka
Obecného úradu a Obce Jarovnice, ktorá je široko – ďaleko
známa početným rómskym obyvateľstvom. Svojím ľudovým
rozprávaním humorne priblížila strasti a radosti života rómskeho obyvateľstva. Hudobnou časťou programu nás sprevádzala novotvoriaca sa hudobná skupina pod vedením
p. Ladislava Kertésa.
Touto cestou by som rád poďakoval všetkým účinkujúcim
a verím, že sa opäť takto spoločne stretneme v plnom zdraví
starosta
aj na budúci rok.
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Anketa o hodnotení kvality života v mestskej časti Košice-Krásna
(pokračovanie)

5. Možnosti pre športové a kultúrne aktivity pre deti, mládež a dospelých
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Možnosť kultúrneho a športového života v Krásnej bola
30-imi %i respondentov hodnotená ako priemerná. 29 % opýtaných si myslí, že úroveň kultúrneho a športového života je dobrá. Na druhej strane úroveň kultúrneho a športového života bola
hodnotená ako zlá 18 %-nou skupinou opýtaných a 15 % respondentov si myslí, že je veľmi zlá. Za veľmi dobrú ju pokladá len
1 % respondentov. K danej otázke sa nevyjadrilo 7 % opýtaných.
Na základe vyhodnotenia tejto otázky môžeme povedať, že
občanom Krásnej najviac chýbajú (17 %) športové aktivity a to
športová hala, posilňovňa, ihriská, tenisové kurty, basketbalové
koše, volejbalové ihrisko, malé futbalové ihrisko a športové podujatia ako napríklad súťaže pred verejnosťou (tu navrhujú spolupracovať aj so školou). Druhou najviac absentujúcou aktivitou (9
%) sú kluby alebo iné zariadenie na voľný čas a to hlavne pre deti
a mládež. Na tretie miesto s približne rovnakým zastúpením
môžeme zaradiť kino, amfiteáter na hore, kde by sa mohli konať
folklórne podujatia, videopožičovňu (5%), spoločenskú sálu
a podujatia (6 %), kúpalisko a aquapark (5 %), pričom niektorí
navrhujú upraviť Štrkovisko, detské ihrisko so šmýkačkou a hojdačkami, prípadne cyklistická dráha pre deti (7%), „lebo bicyklovať sa po ceste je hlavne pre deti nebezpečné".
Občanom chýba aj veľká priestranná cukráreň (prípadne
reštaurácia), kde by si mohli posedieť aj mamičky s deťmi (4 %).
Ďalej občania postrádajú knižnicu (2 %), ktorú navrhujú umiestniť
v novom kultúrnom dome, Internet, televízny vykrývač umiestnený na hore, ktorý by zabezpečil kvalitnejší televízny signál (2
%), hypermarket alebo supermarket (1 %) a krytú zástavku na
Lackovej ulici (2 %). K otázke sa nevyjadrilo 39 % respondentov.

Pri danej otázke niekoľko respondentov vyjadrilo spokojnosť
so zriadením zimného klziska na školskom ihrisku.
Pri otázke Páčilo by sa vám, keby sa v Krásnej nachádzal park
s detským ihriskom? vyjadrilo svoj súhlas až 96 % opýtaných.
Ani jeden z opýtaných sa v danej otázke nevyjadril nesúhlasne.
K danej otázke sa nevyjadrili 4 %-tá opýtaných.
Ďalší respondenti vyjadrili názor, že by bolo vhodné využiť
a obnoviť školské ihrisko alebo vybudovať nové na hore.
Na otázku Ak by bola možnosť prenajať si telocvičňu na
športové aktivity pre seba a svojich kamarátov alebo deti, využili
by ste ju? odpovedalo až 81 % súhlasne. Takúto možnosť by
nevyužilo 10 % opýtaných. Na túto otázku neodpovedalo 9 %
respondentov. Jeden respondent navrhoval, že takáto možnosť
by mala existovať aj pre dôchodcov.
Pri otázke Ak by sa v Krásnej konali zábavy, plesy a iné kultúrne podujatia, zúčastnili by ste sa ich? vyjadrilo až 87 % respondentov svoj súhlas. Takého vysoké číslo poukazuje na to, že
takáto aktivita je v mestskej časti naozaj postrádaná. Na takýchto
akciách by sa nezúčastnilo 10% opýtaných. Na danú otázku
neodpovedali 3 %-tá respondentov.
Súhlasili by ste s tým, aby sa v Krásnej zriadilo centrum voľného času pre deti a mládež? Na túto otázku kladne odpovedalo
až 96 % opýtaných. Nesúhlas s danou otázkou vyjadrilo len 1 %
respondentov. K tejto otázke sa nevyjadrili 3 %-tá opýtaných. Pri
tejto otázke niektorí respondenti poukázali na skutočnosť, že
takého zariadenie zriaďuje aj Cirkevná ZŠ sv. M. Križina, a preto
by bolo dobré spolupracovať v tejto oblasti s CZŠ.

6. Životné prostredie
Kvalitu životného prostredia v Krásnej hodnotí najväčšia
skupina opýtaných (38 %) ako priemernú. Druhá najpočetnejšia
skupina (24 %) si myslí, že kvalita životného prostredia je zlá. 20
% respondentov pokladá kvalitu za dobrú. Na druhej strane dosť
veľká skupina (14%) si myslí, že kvalita životného prostredia je
veľmi zlá. Za veľmi dobrú je pokladaná len 3 %-ami opýtaných.
K danej otázke sa nevyjadrilo len 1 %-to respondentov.
1

Pri otázke „Ktoré úlohy je potrebné urýchlene riešiť na zlepšenie životného prostredia?“ najviac respondentov vyjadrilo
potrebu riešiť otázku zelene (24 %), pričom tá v sebe zahŕňa aj
zabezpečenie pravidelného kosenia a úpravu priestorov v okolí
pošty. Ku zlepšeniu stavu životného prostredia má prispieť aj
kontrola a likvidácie neriadených skládok (22 %). Ďalej je
nevyhnutné riešiť otázku rozšírenia a propagovania1 miest

Niektorí občania sa vyjadrili, že ani nevedia o existencii separovaného zberu v Krásnej, alebo nevedia o tom, kde sú umiestnené zberné kontajnery.
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separovaného zberu (19 %). Približne rovnaké zastúpenie majú
problém zníženia množstva odpadov (13 %) a zveľaďovania
verejných priestorov (14 %), kde sa poukázalo aj na nutnosť
vyčistiť Štrkovisko za účelom verejného kúpania. Ďalším prostriedkom na zveľadenie verejných priestorov je úprava kaštieľa
a zamedzenie venčeniu psov pred rodinnými domami (na
Golianovej ulici). 5 % respondentov sa vyjadrilo za to, že je
nevyhnutné sankcionovať znečisťovateľov životného prostredia
a dohliadať na množstvo vypúšťaných emisií hlavne u väčších

podnikov akým je napríklad Spaľovňa v Kokšov-Bakši (niektorí
navrhujú likvidáciu tejto spaľovne). Podľa 1 %-ta respondentov
sú v dôsledku chovu svíň v niektorých oblastiach Krásnej
premnožené potkany, preto je nevyhnutné riešiť aj túto otázku.
K zlepšeniu kvality životného prostredia by malo prispieť aj
dobudovanie kanalizácie (1 %). Občania navrhujú, že by bolo
vhodné, keby sa zakázalo pálenie odpadu, konárov a buriny
do 17.00 hodiny („v niektorých obciach to funguje týmto
spôsobom“).
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Existencia separačných košov bola hodnotená až 55 %-ami
opýtaných ako veľmi pozitívna. Ďalších 33 % pokladá ich
existenciu za pozitívnu. Neutrálny postoj zaujalo 5 % opýtaných.
Len 4 % danú skutočnosť vnímajú ako negatívnu. K danej otázke
sa nevyjadrili 3%-tá opýtaných.
Umiestnené separačné koše využíva až 87 % respondentov.
Nevyužíva ich len 8 % opýtaných, a to prevažne s nimi uvedených
dôvodov, že daných košov nie je dostatok alebo sa v blízkosti
ich bydliska nenachádzajú (občan z Ukrajinskej ulice). Niektorí
poukázali aj na skutočnosť, že o ich existencii ani nevedia.
Na základe analýzy danej otázky môžeme povedať, že
občania si myslia, že najdôležitejšími aktivitami, ktoré je potrebné
rozšíriť a dobudovať, sú kultúrne zariadenie (18%) a rozvoj
cestovného ruchu (15 %) spojeného s úpravou miestneho jazera
a odkrytím a propagáciou archeologického náleziska. Navrhuje

sa zriadenie informačného stánku, parkoviska a miesta na
posedenie a pútnické miesto Mazlov (Mazltov). Ďalším dôležitými
aktivitami sú:
- obchodná vybavenosť a zlepšenie služieb, verejné stravovanie,
ubytovanie a pod. (11 %)
- zdravotnícke zariadenie a sociálna vybavenosť (9 %) –
navrhované zdravotnícke oddelenia - diabetológ a endokrinológ
- nakladanie s odpadom (rozšírenie separovaného zberu) (10 %)
- vybudovanie a prevádzka zariadenia pre voľný čas (11 %) – bolo
navrhnuté golfové ihrisko
- rozšírenie malého a stredného podnikania (9 %)
- rozvoj agroturistiky a cykloturistiky (10 %)
starosta
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KOŠICE

–

VIEDEŇ

–

BR USEL

Pracovné povinnosti ma začiatkom tohtoročného leta
nasmerovali do Bruselu. Keďže som šiel sám, bolo výhodnejšie
zakúpiť si letenku a nie cestovať autom. Moja predchádzajúca
nonstop cesta autom z Budapešti do Bruselu mi dala riadne
zabrať. Dobré si ešte pamätám na povinné striedanie nášho
kvarteta za volantom. „Spánok“ v aute v priebehu cesty je taká
super vec, ako bol v stredoveku pobyt na škripci, ale o tom som
nechcel písať.
My Košičania si nemôžeme sťažovať. S jedným prestupovaním sa pohodlne letecky prepravíme až do hlavného mesta
Európy – Bruselu. Ja som sa rozhodol pre jednu z dvoch možností – poletím cez Viedeň (letisko v Prahe ma akosi nelákalo).
V deň odletu sa u mňa začala prejavovať normálna cestovná
horúčka, pritom okolo mňa už kraľovalo leto a Krásna sa
nevedela dočkať večernej odpustovej veselice (možno, že
nebude pršať). Okolo 14 hodiny som bol vzorne na letisku spolu
s asi dvadsiatkou cestujúcich, ich známymi a personálom.
S úsmevom som si pomyslel, že v Bruseli asi bude cestujúcich
o troška viacej. Prvý „zážitok“ nedal na seba dlho čakať. Pri čakaní na presun do lietadla sa ani po 10 minútach po plánovanom
čase odletu nič nedialo (na prestup vo Viedni som mal iba hodinu)
- znervóznel som. Opýtal som sa teda kontrolórov batožiny, čo
sa deje. Pokojná odpoveď jedného z nich ma ukotvila na našom
Slovensku: „Odletieť nemôžete, pretože lietadlo ešte nepriletelo,
okolo Viedne je búrka.“ Keď som podotkol, prečo nám to niekto
neoznámil, odsekli mi, že to nie je ich práca. Ako správny Slovák
som si sadol a čakal. Po nejakom čase sa z reproduktorov letiska
ozval hlas, ktorý meškanie odletu oznámil aj ostatným cestujúcim.
Namýšľal som si, že to urobili na môj podnet.
Mokré rakúske mikrolietadlo nakoniec priletelo a ja som si
pohodlne sadol na jedno z asi 40 sedadiel. Mladá letuška, pre
ktorú je let Košice – Viedeň určite iba prípravou na ozajstné lety
svetom, zvládala všetko profesionálne a s naučeným úsmevom.
Horšie to bolo so mnou a s hŕstkou mne podobných kamarátov
najmä, keď lietadlo začalo počas letu prudko klesať a stúpať.
Menšie lietadlá sú predsa len menej stabilné - filozofoval som,
keď lietadlo letelo chvíľu po rovnej vzdušnej ceste.
Rakúsko je z vtáčej perspektívy ako Slovensko, ibaže pri takmer každom domčeku vidíte modručký bazén a na širokých

pláňach nájdete upravené samostatné usadlosti s dlhočiznou
príjazdovou cestou. Hlúčiky rakúskych veterných elektrární s pomaly sa otáčajúcimi lopatkami (upokojujúco pripomínajú detské
vrtule) svedčia o vzájomne výhodnej „zmluve" ľudí s tunajšou
prírodou.
Viedeň. Môj prvý pocit z viedenského letiska: obrovské
pristávacie plochy, budovy - haly rozdelené do sektorov, množstvo lietadiel a hlavne harmonikové trubice – choboty, chodby
prisaté k trupom lietadiel, aby cestujúci priamo z lietadla
vystupovali do haly letiska alebo nastupovali na let. Drobný letný
dážď teda nemal šancu.
Prehľadné označenie jednotlivých iba sklami oddelených stanovíšť letiska ma priviedlo asi po 20 minútach chôdze medzi
cestujúcich na pravidelnej linke Viedeň – Brusel. Asi 140 prevažne anglicky a francúzsky hovoriacich cestujúcich pokojne
čakalo na odlet. Spolu s nimi aj ja - spokojný, že som našiel svoj
let a moju „krvnú" (bruselskú) skupinu. Aby som nezabudol, pri
pohybe po letiskovej hale vám pomôžu jednoduché navádzacie
tabule. Ak ste Európan, máte to oveľa ľahšie, postupujete bez
problémov. Tí, ktorí nepatria do Európy, sa podrobujú opätovným kontrolám. Verili by ste, že kedysi aj Slovensko bolo mimo
Európy?
Lietadlo do Bruselu patrilo do inej „váhovej kategórie". Vyše
250 sedadiel, obrazovky nad každým dvojsedadlom, počítačová
animácia výšky a polohy lietadla v každom okamžiku letu, noviny
v siedmych jazykoch (slovenský Korzár tam nebol), kráľovská
starostlivosť. Let bol príjemný, slnečný, vysoko nad oblakmi. Je
škoda, že človek nemôže, kedykoľvek to potrebuje, vyletieť zo
zamračených dní do nádhery, ktorá sa dennodenne rozprestiera
hore nad oblakmi.
Brusel. Bruselské letisko položí do kolien aj skúsenejšieho
cestovateľa. Trojposchodová letisková hala, vyše sto leteckých
kancelárií z celého sveta, množstvo lietadiel a personálu. Vodorovné posuvné automatické schody na letisku v Bruseli ma spolu
s davom cestujúcich unášali stovky metrov smerom von z obrovského komplexu letiska a ja som rozmýšľal, či mi budú dve - tri
hodiny pri návrate stačiť, aby som to svoje spiatočné lietadlo
vôbec našiel.
Krasňančan

OZNÁMENIE

2. Ak chce nastúpiť na niektorej z vyššie uvedených zastávok
v Krásnej n. H. a vystúpiť na ktorejkoľvek zastávke na základnej (doterajšej) trase linky:
a) najneskôr do 45 minút pred odchodom požadovaného
spoja od železničnej stanice Košice telefonicky požiada
o vykonanie zachádzky dopravný dispečing DPMK (tel. č.
6 407 431, 6 407 432), pričom uvedie požadovaný spoj,
svoju nástupnú zastávku, telefónne číslo a meno (alebo
názov) užívateľa telefónnej linky, z ktorej volá;
b) podľa vyjadrenia zmenového dispečera DPMK vyčká na
jeho kontrolný spätný telefonát (overenie požiadavky)
a potvrdí svoju požiadavku.

Od soboty 28. 8. 2004 0.00 hod. sa zavádza podmienečné
zachádzanie všetkých spojov nočnej linky č. 103 do Krásnej
nad Hornádom - na zastávky Golianova, Most, Lackova, Kostol
a Kultúrny dom. Jedná sa o tieto spoje (premávajú denne):

Staré mesto - železničná stanica
Juh - colnica
Nad jazerom - OC Važec
Juh - Železníky

0:00

1:00

2:00

3:00

0:09

1:09

2:09

3:09

0:19

1:19

2:19

3:19

cca
0:32

cca
1:32

cca
2:32

cca
3:32

cca
1:38

cca
2:38

cca
3:38

Staré mesto - železničná stanica cca
0:38

To znamená, že ktorýkoľvek z uvedených spojov na požiadanie zájde na vyššie uvedené zastávky. O vykonanie
zachádzky musí požiadať cestujúci a to takto:
1. Ak chce nastúpiť na ktorejkoľvek zastávke na základnej
(doterajšej) trase linky a vystúpiť na niektorej z vyššie
uvedených zastávok v Krásnej n. H., požiada o vykonanie
zachádzky vodiča daného spoja pri svojom nástupe do
vozidla, pričom uvedie svoju výstupnú zastávku.

UPOZORNENIA:
1. K zastávke Krásna n. H. - motorest sa nezachádza.
2. Kvôli ceste len v rámci Krásnej n. H. sa zachádzka nevykoná.
3. Pri telefonickom objednaní zachádzky kvôli nástupu cestujúceho v Krásnej n. H. neskôr ako 45 minút pred odchodom požadovaného spoja nezaručujeme splnenie požiadavky v požadovanom čase (záväzné je však až telefonické
vyjadrenie zmenového dispečera DPMK)
Za cesty cestujúcich, ktoré vznikli podmienečným
zachádzaním, sa nepožadajú žiadne iné osobitné
prepravné alebo tarifné podmienky.
DPMK
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PORADCA ZÁHRADKÁRA
ZÁHRADKÁR V OKTÓBRI

 upratanie kvetinových záhonov, výber hľúz letných kvetín z pô-

 ukončenie úprav a dezinfekcie skladu na ovocie a zeleninu!
 dovýsadba namorených cibuľových kvetín,trvaliek kvitnúcich

 ochrana chryzantém pred mrazmi, príprava pareniska
 ošetrenie broskýň (pri odpade listov) meďnatými prípravkami

v lete
 zber všetkej zeleniny pre zimné uskladnenie (poradie koreňo-

vej zeleniny: karotka, mrkva, červená repa, zeler, petržlen, paštrnák, čierny koreň), ošetrenie trvácej zeleniny, prezimujúcej na
hriadkach
 výsadba namoreného ozimného cesnaku, jarného šalátu,
výsev špenátu
 ukončenie zberu zemiakov (resp. nákupu na zimné uskladnenie)
 zber zimných odrôd ovocia a jeho uskladnenie (neštandardné
ovocie spracovať)
 ukončenie rozmnožovania drobného ovocia odrezkami (ribíz,
egreš, josta)
 ošetrenie malín a černíc, odstránenie odrodených a chorých
výhonov
 ošetrenie okrasných trávnikov a ruží (podľa potreby i zavlaženie), výkop jám(min. 2 týždne pred vlastnou výsadbou), výsadba ovocných drevín predovšetkým jadrovín (spon závisí od
botanického druhu, vzrastu, odrody, podpníka a tvaru i spôsobu pestovania)
 pred prvými mrazíkmi zber všetkej úrody

SÚHLASITE SO MNOU?
O význame ovocia na našom stole dnes už vari nik nepochybuje.Pri deficite 30-40% ovocia v našej strave chýba rovnaké
percento pre život nevyhnutných látok, ktoré organizmus z iných
zdrojov nezíska! Najnovšie výskumy potvrdzujú, že zdravie, fyzickú a duševnú pohodu významnou mierou ovplyvňuje potrava,
ktorú človek prijíma.
Hoci konzumácia ovocia u nás postupne rastie,stále je nepostačujúca. Hlavným problémom klasických odrôd jadrovín,
predovšetkým jabloní (a to i pri ich menej intenzívnom pestovaní),
je ochrana proti hubovým chorobám, predovšetkým proti
chrastavitosti a múčnatke (ktorá sa v intenzívnych sadoch aplikuje
ročne 10x i viac).
Spomínate si na tohoročnú jar? Napriek 15-ročnej praxi
v testovaní pesticídnych látok do pozornosti dávam aj systém
alternatívneho a integrovaného ovocinárstva, ktorý uprednost-

dy ( gladioly, georgíny, begónie a i.- pozor na príchod mrazov!)
proti kučeravosti listov
 jesenné ryľovanie (s hrudami) s aktuálnym hnojením organickými

hnojivami, podľa potreby vápnenie a hnojenie P a K hnojivami
 odstránenie poškodených i zlomených častí ovocných stromov

ZÁHRADKÁR V NOVEMBRI
 dokončenie výsadby ovocných a okrasných drevín,ruží
 dokončenie zberu hlubovín (okrem ružičkového a kučeravého

kelu), koreňovej zeleniny a čiernej reďkvi, prihnojenie špargle
 výsev časti mrkvy, petržlenu a hrášku, výsadba „vzorky“ štup-

ľovky pre skorý jarný zber, roztriediť, označiť a uložiť semená
z vlastnej úrody, sledovať zdravotný stav uskladneného ovocia
a zeleniny, cibúľ a hľúz (dbať, aby teplota neklesla pod
0° C a nevystúpila nad 10° C)
 doryľovanie, mechanická ochrana ovocných stromov, kontrola
oplotenia, ošetrenie kompostu, ochrana trvaliek a skalničiek,
vypustenie vody z vodných nádrží a nádob, zazimovanie
vodných rastlín
 príprava zeminy na jarné predpestovanie sadeníc
 odstránenie mumifikovaných plodov
 pred uložením ošetrenie náradia a pomôcok
ňuje odrody odolné alebo tolerantné k hlavným chorobám a tieto
by (toho času v každej záhradke ako doplňujúce) nemali chýbať.
O ktoré ponúkané ekologické - rezistentné a tolerantné odrody
jabloní, vyznačujúce sa zvýšenou odolnosťou proti škodlivým
činiteľom, ide ?
- letné: Júlia ( zber po 15.júli)
- jesenné: Prima, Melodie, Karmína, Selena,Otava, Rosana,
Aneta, Zuzana
- jesenné- zimné: Angold, Rezista,Florina, Rubinola,Topaz,
Rubín, Svatava, Šampion Pinola, Viktoria, Gala
- staršie odrody (vlastnosťami porovnateľné): Coxova reneta,
Boskoopske červené, Matkino(Nonnetit), Wealthy, Parkerovo a i.
Je na každom z nás, čI využije ponuku i vhodný termín
výsadby !
(Prípadné otázky zašlite do redakcie Krasňančan)
Ing. Viktor Jeník

FUTBAL OVÝ TURN A J O POHÁR S TAROS TU MČ KOŠICE-KRÁSN A 200 4
Aj tohto roku MČ Košice - Krásna zorganizovala 2. ročník
futbalového turnaja o Pohár starostu Mestskej časti Košice Krásna. V priebehu mesiacov máj-jún 2004 sa hrali zápasy
v skupinách s týmito výsledkami:

Výsledky:

M1 - M7
1:0
M2 – M8
1:2
Zápas o 3.miesto: M7 – M2 3:0
Najlepší strelci: Estočin Ľuboš – 8
Rozhodca: Juraj Mikita
Beregsászi Ľubomír – 6
Duna J.- 4
Turnaj vyvrcholil 5.7.2004 (odpust) finálovým zápasom.
Finále: M8 – M1 2:1
Víťazné mužstvo M8: Študenc Jozef, Beregsászi Ľubomír,
Estočin Ján, Kysela Dušan, Brugoš Tomáš, Hajduk Jozef, Heger
Martin, Takáč Ladislav, ...

Do ďalších bojov (semifinále) postúpili prvé 2 mužstvá zo skupín.

Kultúrna a športová komisia
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Vážení spoluobčania,
v prípade smutnej udalosti, pri úmrtí Vášho najbližšieho príbuzného si Vám touto cestou dovoľujeme podať
pomocnú ruku pri vybavovaní poslednej rozlúčky s Vaším drahým zosnulým.
V našom Dome nádeje sme pomocou Pohrebnej služby AVE + s. r. o., Rastislavova 83, 040 01 Košice vytvorili
prevádzku, kde si môžete v prípade Vašej ťažkej chvíli zabezpečiť výber truhly, pohrebného tovaru /krížov, kalichov,
tylov,.../, zabezpečiť prevoz nebohého do chladiacich boxov, vybaviť kompletné formality /matriku, žiadosť
o príspevok na pohreb,.../, kvetinovú výzdobu,... v dennú i nočnú hodinu po skontaktovaní správcu Domu smútku
na telefónnych číslach
055/ 6 852 501
0905 342 544
V prípade, že si z pohrebného tovaru v našom Dome smútku nevyberiete, je možné zabezpečiť si ho z väčšieho
výberu priamo v prevádzke Pohrebnej služby AVE + s.r.o. na Rastislavovej 83
v Košiciach, ktoré sú Vám k dispozícii nonstop. Bližšie infomácie, či už o zabezpečení pohrebných služieb
priamo z našej Mestskej časti, ale aj v prípade úmrtia Vášho drahého príbuzného v ktoromkoľvek zdravotníckom,
geriatrickom alebo sociálnom zariadení v Košiciach /mimo Košíc/ môžete získať na telefónnych číslach
055/ 6 222 888
0907 906 255
Veríme, že vytvorením týchto kompletných pohrebných služieb v našej Mestskej časti, aspoň malou čiastkou
prispejeme k zmierneniu Vášho smútku a k tomu, aby aj posledná cesta Vášho nebohého bola dôstojná a vykonaná
s potrebnou pietou.
starosta

HUDBA

- ĎALŠÍ ROZMER ŽIVOTA ČLOVEKA
Z 36. koncertnej sezóny sme pre vás vybrali:
4. 11. 2004
Gershwin/Bernstein: Černošské spirituály
Dirigent: Pavol Tužinský
Spev: Kimberly Haynes

28. 11. 2004 o 19.00 h v Evanjelickom kostole
Adventný koncert
Organ: Ivan Sokol

19. 12. 2004 o 15.00 h v Dome umenia
Vianočný koncert pre rodiny
Dirigent: Gergely Ménesi
Spev: sólisti opery ŠD Košice
Spoluúčinkujú: Košický spevácky zbor učiteľov, Zbor sv. Cecílie při Dóme sv. Alžbety

I N Z E R ÁT Y
Kúpim ornú pôdu v katastrálnom území
Krásna. Cena dohodou.
Kontakt: 0908 314 650, v čase od 16.00
do 19.00 hod.

Predám bicykel zn. „AUTHOR MEMPHIS 17“
Cena dohodou.
tel. č. 6852 483

Predám starší dámsky aj pánsky bicykel,
lacno.
tel. č. 6852 483

Predám kolieskové korčule č. 5 a č. 9.
Cena dohodou.
tel. č. 6852 483

Kamenárstvo

KAPALO
Vás pozýva na Ukrajinskú č. 39
v Krásnej, smer Slanec, na výstavu
žulových ;pomníkov rôzneho druhu,
farby a tvaru, každý deň po 16. hod.,
v sobotu od 10. do 17. hod. Kopeme aj panel hrobky a ponúkame
aj žulové zakrytia.
Obyvatelia Krásnej majú 1.000,- Sk
zľavu na pomník a 1.000.- Sk zľavu
na žulový hrob. Predaj aj na splátky,
č. t. 055 625 1166 do 14. hod.,
mobil 0903 907 116 nonstop.
Pohreby do našich hrobiek robíme
z a d a r m o.

Oznamujeme vám,
že kancelária obchodných zástupcov
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
pre klientov z Mestskej časti Košice-Krásna
sídli na sídlisku Nad jazerom,
Važecká 8 (bývalé OC Bajkal)
tel.: 055/674 62 04, 0915 740 327
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KAMENÁRSTVO
ŠOFRANKO
Panelové hrobky , žulové a kameninové zakrytia hrobov , rôzne pomníky zo žuly a
umelého kameňa , kvetináče a rôzne doplnky

Veľké zľavy na žulové pomníky !
Vypracujeme Vám rozpočet pri osobnom pohovore
a navrhneme to najlepšie riešenie
Príďte sa pozrieť na výstavku hotových pomníkov
Možnosť predaja aj na splátky
Realizujeme aj výkopy hrobiek
Krátke dodacie lehoty
Záruka vykonanej práce
Pri u nás zakúpenej hrobke –otváranie pri pohrebe zdarma

Cintorínska 1, 040 01 KOŠICE (pri zástavke električky )
Tel : 055/62 509 79 , 0903/907 115
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
Tlač: TYPOPRESS, Košice-Myslava

Šéfredaktor: Ing. Marián Krivda
Redakčná rada: Ing. František Takáč, Ing. Rudolf Takáč,
Mgr. Terézia Bialková, Veronika Hakeová

