KRASŇANČAN
ČÍSLO 5/2005 (december)
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.

Krásne a veselé vianoãné sviatky
naplnené láskou a pokojom.
Nech va‰e srdcia sú obklopené láskou v‰etk˘ch blízkych
a Ïiaria ‰Èastím ako Betlehémska hviezda.
Veºa zdravia a ‰Èastia v novom roku 2006
zo srdca praje starosta mestskej ãasti Marek KaÏimír

Milí Krasňančania,
„Na Vianoce netreba veľa hovoriť,“ – počul som raz povedať starého profesora – „na Vianoce treba
zažiť pokoj a radosť!“ Namiesto dlhého hovorenia – písania, vám chcem popriať pokoj a radosť.
A kde ich načerpať?
Teológ Karl Rahner hovorí: „Keď povieme: sú Vianoce, myslíme tým, že Boh povedal svetu svoje
posledné, najhlbšie a najkrajšie slovo vo vtelenom Slove, slovo, ktoré už nemožno vziať späť, lebo je to
konečný Boží čin, lebo je to sám Boh vo svete. A to slovo znamená: Milujem vás, teba, svet a celé ľudstvo.“
Prajem vám, aby ste pokoj a radosť Vianoc mali v celom roku 2006.
Juraj Semivan

PREDSTAVENIE
OBČIANSKEJ KOMISIE
Táto komisia vznikla z projektu, ktorý pripravili občianske
združenia Variant a Občan a demokracia. Projekt s názvom
Spoznajme sa a nájdime spoločnú reč bol spracovaný pre
Rómov našej MČ, tiež zahŕňal podporu niekoľkých poslancov aj
nerómov. Výsledkom tohoto projektu bolo nájsť skupinu Rómov,
nerómov aj poslancov – teda komisiu, ktorá by pracovala v našej
MČ pri miestnom zastupiteľstve. Takto vznikla komisia, ktorú sme
nazvali Občianska komisia.
Máme 15 členov: 4 poslanci, 8 Rómov, 3 nerómovia. Stretávame sa pravidelne prvý pondelok v mesiaci a pracujeme od
januára 2004. Našou úlohou je naozaj spoznať sa a nájsť
spoločnú reč.
Témami našej práce boli projekty:
• Vzdelávanie rómskych žien a detí - inštruktorka sa stretávala
s deťmi predškolského veku a ich matkami.
• Tradičné remeslá –inštruktorka šitia a ženy mali ušiť šaty
deťom na vystúpenie.

• Kurz – základy práce s PC.
• Naučme sa nové činnosti a pomôžme aj ostatným II - záhumienky – inštruktor poľnohospodárstva s prítomnými Rómami vytýčili záhumienky, ktoré obhospodarovali samotní
Rómovia.
Ďalšou témou je riešenie problémov rodičia – škola - deti.
Na stretnutiach komisie sa zaoberáme aj prevádzkovými
závadami bývania. Pozývame kompetentných ľudí z bytového
podniku a problémy ako zatekanie strechy, vymaľovanie spoločných priestorov, problémy s vodou, vodomermi, s nedoplatkami a tiež príspevkami na bývanie… boli riešené priamo
s kompetentnými.
Akcie s deťmi ako Deň detí, Mikuláš, jednodňový výlet, ktoré
boli zrealizované cez projekty, školu, cez rómskych skautov,
sú témou stretnutí Občianskej komisie.
Verím, že podobnými aktivitami sa nám podarí spoznať sa
a nájsť spoločnú reč.
Peter Fedor
predseda Občianskej komisie
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UZNESENIE
z XXIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice - Krásna konaného dňa 25. októbra 2005

A. S ch v a ľ u j e
579. II. úpravu rozpočtu pre rok 2005 so zapracovanými
pripomienkami. Celkový rozpočet na rok 2005 je vyrovnaný vo výške 22 168 000.- Sk
580. Vstup Mestskej časti Košice - Krásna do združenia
Cassoviainfo

B. B e r i e n a v e d o m i e
585. Kontrolu plnenia uznesení
586. Správu o činnosti starostu a zástupcu starostu od
ostatného zastupiteľstva
587. Správu mestského poslanca
588. Správu veliteľa mestskej polície
589. Správu o pokračovaní vo výstavbe kultúrneho domu
590. Správu o projekte k tlakovej kanalizácii v časti Pred mostom
591. Správu o kontrolnej činnosti
592. Stanovisko kontrolóra k II. úprave rozpočtu pre rok 2005
593. Návrh novely zákona o meste Košice s prednesenými
pripomienkami:
– k § 3, ods. 4 - ponechať pôvodné znenie
– k § 4, ods. 1 - vynechať text „so súhlasom mesta“
v druhej vete
– k § 10, ods. 2 - ponechať 2 vetu v pôvodnom znení a
pridať podmienku:
„pre kandidatúru do mestského zastupiteľstva je potrebný
trvalý pobyt v mestskej časti, za ktorú kandiduje“
– znížiť počet poslancov na 50
– k § 12, ods. 2 - Mestská rada sa skladá zo starostov
MČ, primátora a zástupcov poslaneckých klubov

– dostavba kultúrneho domu,
– oprava miestnych komunikácií Beniakova, ukončenie
ul. Nová,
– rekonštrukčné práce na budove „U barona“ - oprava
strešnej krytiny,
– vypracovanie geometrického plánu na vysporiadanie
pozemkov za účelom výstavby miestnej komunikácie
– lokalita IBV Pri hospodárskom dvore.

B. B e r i e n a v e d o m i e
603. Kontrolu plnenia uznesení
604. Správu starostu o činnosti od predchádzajúceho zasadnutia
605. Správu o činnosti zástupcu veliteľa Mestskej polície
Košice
606. Správu poslanca mestského zastupiteľstva
607. Správu kontrolóra o kontrolnej činnosti
608. Po overení mandátu mandátnou komisiou nástup náhradníka na uvoľnené miesto poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Krásna p. Jozefa Bodnára
609. Zloženie sľubu náhradníka p. Jozefa Bodnára
610. Vyhodnotenie práce komisií pri Miestnom zastupiteľstve
Košice - Krásna za rok 2005
611. Vyhodnotenie práce Miestneho zastupiteľstva a Miestnej
rady Košice -Krásna za rok 2005
612. Vyhodnotenie práce samosprávy za rok 2005
613. Predbežné ústne návrhy rozpočtu na rok 2006 na základe vznesených požiadaviek
C. V o l í
615. Poslanca Jozefa Bodnára za člena poriadkovej komisie
a finančnej komisie

C. Ž i a d a
594. Starostu o zapracovanie členského príspevku pre združenie Cassoviainfo do rozpočtu na rok 2006

UZNESENIE
z XXV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej
časti Košice - Krásna konaného dňa 22. novembra 2005

A. S ch v a ľ u j e
598. Plán práce miestnej kontrolórky na rok 2006
601. Plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady
podľa predloženého návrhu na rok 2006
602. Priority Mestskej časti Košice - Krásna pri zostavovaní
rozpočtu na rok 2006:
– námestie pri kaštieli,

Zloženie sľubu náhradníka na poslanca p. J. Bodnára

VYHODNOTENIE PRÁCE SAMOSPRÁVY ZA ROK 2005
Vážení občania, znovu je tu koniec kalendárneho roka a s ním
spojené bilancovanie našich spoločných výsledkov, akýsi záverečný koncoročný účet našej práce na poli samosprávy, ktoré
by sme vám spoločne s poslancami miestneho zastupiteľstva
chceli predložiť v týchto oblastiach:

INVESTIČNÁ ČINNOSŤ – ÚZEMNÝ ROZVOJ
Splnené:
– zmena územného plánu zóny v lokalite Pri cintoríne a podpora
investičného zámeru výstavby 31 rodinných domov a inžinierskych sietí,
– vypracovanie a po verejnom pripomienkovaní schválenie štúdie
komunitného parku pri kaštieli,

– ukončená prvá etapa stavebných prác na kultúrnom dome
a skolaudované nové administratívne priestory v novom miestnom úrade, preinvestovaných cca 6.000 000,– Sk,
– ukončená I. etapa rekonštrukčných prác na budove služieb
Barón (nová omietka, položená dlažba na nádvorí),
– II. etapa výstavby vodovodu v lokalite IBV pri Mlyne, toho času
kolaudácia,
– výstavba siete verejného osvetlenia na ulici Na močidlách
(IBV Pri mlyne) a kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia
na ul. Keldišova, Golianova, Za mostom, Nová,
Pri sídlisku,
– výstavba nových miestnych komunikácii časť Pollovej –
2075 m2, Urbárskej – 2387 m2 (IBV Pri mlyne) a ul. Edisonova – 264 m2 , Smutná pri cintoríne – 152 m2 v celkovej
hodnote cca 3.000.000.- Sk,
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– vykonanie čiastočných
opráv miestnych komunikácii Minská, 1.
mája, Edisonova, Golianova, miestnej komunikácie smerom na
Košickú Polianku,
– výstavba nových autobusových prístreškov
Nový prístrešok – Lackova
ul. Lackova, Ukrajinská - smer na N. Hutku, Ukrajinská - smer
Košice (I. etapa – chýba ukončenie strechy),
– doplnenie informačného a orientačného
systému ulíc (Edisonova, Žiacka),
– zrealizovanie výstavby
Premostenie kanálov
troch kanalizačných na cyklistickom chodníku
zberačov dažďovej vody na ul. Baničova, Ukrajinská a Minská,
– obnova náteru a časti oplotenia (cca 25 m) na miestnom
cintoríne,
– výstavba premostenia cyklistického chodníka Krásna –
N. Myšľa – Skároš,
– výstavba nových kanalizačných prípojok v počte 18 ks s investíciou 464.850.- Sk.
Úlohy:
– zabezpečiť pokračovanie dokončovacích prác na sále a kuchyni kultúrneho domu,
– pokračovanie výstavby tlakovej kanalizácie v starej časti
Krásnej – začiatok marec 2006 (EF ISPA),
– zabezpečenie územného a stavebného konania a realizácia
výstavby komunitného parku,
– pokračovanie v doplňovaní a rozširovaní informačného systému a informačných tabúľ,
– dokončenie autobusového prístrešku na ulici Ukrajinská a výstavba nového na ul. Golianova,
– po majetkovoprávnom vysporiadaní začať s výstavbou komunikácie na ulici sv. Gorazda,
– vybudovanie vetvy verejného vodovodu na ulici Krajná (cca
100 m),
– rekonštrukcia strešnej krytiny a fasády na budove služieb
Barón,
– výstavba kanalizačných zberačov dažďovej vody na u. Edisonova, Orná,
– vypracovanie geometrického plánu za účelom na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku na výstavbu miestnych komunikácií v lokalite Záhumie,
– výstavba komunikácie Beniakova, Harčarova, Konopná, pokračovanie vo výstavbe ulíc Pollova, Tatarkova,
– predaj kina Hornád s cieľom získania finančných prostriedkov
na dokončenie kultúrneho domu.

BEZPEČNOSŤ OBČANOV A MAJETKU
Splnené:
– dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku na futbalovom
ihrisku a vo vymedzenom čase (pred a na konci školského
vyučovania), hliadkovanie pri objekte materskej školy (vzájomné napádanie žiakov a krádeže školských potrieb),
– na základe prijatých opatrení v spolupráci s Policajným zborom
a Mestskou políciou Košice, hliadkovanie Mestskej polície
a policajtov OO PZ Nad Jazerom zamerané najmä na skládky
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odpadov, dodržiavanie prevádzkového času pohostinstiev a
verejného poriadku,
– verejná diskusia s deťmi o hodnotách, živote v Krásnej za účasti duchovného otca a zástupcov miestnej samosprávy,
– osadenie chýbajúcich dopravných značiek Daj prednosť v jazde na uliciach Prašná, Goldirova, Zákaz otáčania na Goetheho
ulici,
– komplexné riešenie dopravnej situácie na križovatke ulíc
Opátska, 1. mája, Pri Hornáde a Križinova,
– redukcia počtu túlavých psov /19/ náhodnými a cielenými
odchytmi na uliciach Vyšný dvor, Golianova – sociálne byty,
Mozartova,
– realizácia projektu Naučme sa nové činnosti a pomôžme aj
ostatným II – rómske záhumienky .
Úlohy:
– zriadenie hliadok z dobrovoľných strážcov verejného poriadku,
– kontrola evidovaných psov, pokračovanie odchytov,
– dohľad na verejným poriadkom na námestí pred školou,
– výstavba verejného osvetlenia na ul. Na močidlách (IBV pri
Mlyne).

KULTÚRA A ŠPORT
Splnené:
– výstavba ľadového klziska v priestoroch školy,
– otvorenie klubu mladých, zakúpenie stolnotenisových stolov,
elektronických šípok, biliardového stolu,
– vyčistenie a vyrovnanie okolia futbalového ihriska na ul. Golianova,
– prvé vydanie historického kalendára.
Organizácia:
– prímestského tábora pre deti do 15 rokov – 2 týždne,
– halového futbalového turnaja o pohár starostu mestskej časti,
– odpustovej ľudovej veselice,
– Dňa matiek a divadelného predstavenia Kamenný chodníček,
– posedenia s najstaršími obyvateľmi Krásnej,
– okrasnej súťaže o najkrajšiu predzáhradku, okno, balkón,
– cyklisticko – orientačnej súťaže pre deti,
– stolnotenisového turnaja,
– III. ročníka folklórneho bálu,
– Dňa detí,
– medzinárodného folklórneho festivalu FEMAN 2005,
– vianočného koncertu v spolupráci s farským úradom.
Úlohy:
– organizácia nohejbalového turnaja mestských častí,
– vydanie prvej knihy o histórii a súčasnosti Krásnej.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Splnené:
– každodenné čistenie miestnych komunikácií v Krásnej a autobusových zastávok s pomocou 40 nezamestnaných zaradených do projektu aktivačných prác podporených Európskym
sociálnym fondom,
– zavedenie vrecového separovaného zberu – papier, sklo, kov,
– vysadenie 52 kusov tují na cintoríne,
– zvýšenie počtu veľkokapacitných kontajnerov najmä pri jarnom
a jesennom upratovaní,
– participácia na II. etape v projekte Dopad spaľovne na zdravie okolo žijúceho obyvateľstva (odber biologických vzoriek
od 60 dobrovoľníkov a opätovné meranie kvality ovzdušia),
– likvidácia skládok komunálneho a stavebného odpadu v lokalitách 1. mája, železničný most – sútok riek Torysy a Hornádu
a pravidelné udržiavanie čistoty na miestach bývalých skládok.
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Úlohy:
– venovanie zvýšenej pozornosti všetkým bývalým skládkam
komunálneho odpadu a včasná likvidácia zárodkov /prípad
Košická Polianka, „Bulgária”…/,
– likvidácia nelegálnych skládok komunálneho a stavebného
odpadu okolo Štrkoviska,
– z dôvodu krádeže nutná nová výsadba tují na cintoríne,
– pomocou Mestskej polície zamerať pozornosť na odhaľovanie
pôvodcov nelegálnych skládok odpadu,
– pripraviť projekt na získanie finančných zdrojov pre stavbu
kanalizácie Pred mostom.

SOCIÁLNA A CHARITATÍVNA OBLASŤ
Splnené:
– účasť na projekte Aktivačných činností v našej mestskej časti
apríl 2005 – december 2006 v rámci programu Európskeho
sociálneho fondu a vytvorenie 50 aktivačných miest,
– organizácia III. ročníka Krásňanskej kvapky krvi – apríl 2005,
– v spolupráci s miestnym spolkom SČK zbierka šatstva a školských potrieb pre deti zo sociálne odkázaných rodín,
– presťahovanie Klubu dôchodcov do nových priestorov miestneho úradu,
– realizácia projektu Zvyšujeme šance znevýhodnených
skupín obyvateľstva spoluprácou obcí a neziskových
organizácii a tým vytvorenie pracovného miesta sociálneho
pracovníka obce
– participácia na realizácii projektu Predškolská príprava rómskych detí,
– spolupráca s mestom Košice na projekte Program pre podporu a rozvoj komunitnej sociálnej práce v obciach
terénna sociálna práca v sociálnych bytoch na ul. Golianova.
Úlohy:
– pokračovanie v podpore činností a aktivít Klubu dôchodcov,

– podpora aktivít Miestneho územného spolku SČK (školenia
prvej pomoci),
– pokračovanie v organizácii Krasňanskej kvapky krvi,
– monitoring a vyhľadávanie občanov odkázaných na dávky
sociálnej pomoci, sociálne poradenstvo a pomoc.

MIESTNY ÚRAD
Zrealizované:
– presťahovanie miestneho úradu do nového administratívneho
centra,
– otvorenie kancelárie prvého kontaktu a verejné sprístupnenie
práce s počítačom a internetom,
– poskytovanie služieb občanov 5 dní v týždni a zrušenie nestránkových dní,
– priebežné dopĺňanie a aktualizácia evidencie hrobných miest
a výber poplatku za prenájom hrobného miesta,
– dvakrát ročne vykonávanie preventívnych kontrol prípojok
tlakovej kanalizácie,
– podanie návrhov na exekúciu nedoplatkov z daní nehnuteľností
za roky 1998, 1999, 2000,
Úlohy:
– pripraviť projekty pre ďalšie vzdelávanie sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov a predškolskú prípravu rómskych
detí,
– pripraviť projekt na realizáciu výstavby komunitného parku.
Za pomoc, rady a podporu pri napĺňaní stanovených
cieľov, pri organizácii a technickom zabezpečení športových a kultúrnych podujatí ďakujem všetkým poslancom,
členom komisií miestneho zastupiteľstva a kolegom
z miestneho úradu.
starosta

NÁMESTIE KRÁSNA – štúdia riešenia
Štúdia rieši úpravu priestranstva záhrady pred kaštieľom,
okolie kostola a priľahlých priestorov. Riešenie vychádza z požiadaviek objednávateľa riešiť priestor pre potreby občanov, zvýšiť
jeho estetickú stránku, ale aj riešiť funkčný celok za účelom
získania kľudových plôch pre bežný denný relax, priestor pre hry
detí a funkčný priestor pre zabezpečenie bezpečného pohybu
občanov, riešenia zastávky autobusu a čakacie priestory s lavičkami. Riešenie zahŕňa aj usmernenie dopravy osadením stredového ostrovčeka.
Hlavný chodník má mať širšiu plochu pre prechádzanie
a zhromažďovanie osôb. Navrhovaná je zámková dlažba v rôznych prevedeniach. Stredom chodníka sa osovo osadia parkové
svietidlá, niektoré z nich s okrúhlou lavičkou v podnoži. Chodník
bude lemovaný parkovým obrúbnikom.
Dominantou parkových úprav by malo byť jazierko s fontánkou. Severozápadný okraj by bol lemovaný umelým násypom
/kopčekom/, ktorý by oddeľoval cestu od kľudovej zóny parku
s bohatými parkovými úpravami /skalky/. Navrhované je fóliové
jazierko s cirkuláciou vody.
Chodník ku kaštieľu tvorí hlavnú os /výhľad do budúcnosti/.
Na trase by bol osadený drevený mostík ponad vodu, ďalej
kruhový ochoz so zastrešenou pergolou s parkovým sedením aj
za nepriaznivého počasia, resp. ochrana pred slnkom. V strede
je kruhový kvetináč s výsadbou.
Detské ihrisko je situované v blízkosti pergoly /dozor/ a bližšie
k chodníku vedúcemu do školy /častejšie využívanie/. Počíta

sa s pieskoviskami, hojdačkami a preliezkami vyhotovenými
z dreva, ktoré majú aj svoju estetickú hodnotu.
Ako súčasť parku sa navrhuje chodník do školy /nakoľko on
na druhej strane chodníka pokračuje/. Navrhuje sa uzavrieť zábranami pri vjazde s osadením značky Vjazd povolený len dopravnej
obsluhe. Chodník sa navrhuje realizovať v zámkovej dlažbe.
Oplotenie kaštieľa vysokou oceľovou konštrukciou /cca 3m/
sa navrhuje ako dočasné riešenie do doby rekonštrukcie. Plocha
bude nepravidelne delená na zazelenané polia /výsadba
popínavých rastlín po rošte/ a plochy s umelecky riešenými
plochami obrazmi s výjavmi charakterizujúcimi obec.
Zastávka autobusu a stánok PNS sú súčasťou hlavného
chodníkového ťahu; zachová sa aj pamätník padlým hrdinom.
Oplotenie kostola sa navrhuje opticky prepojiť celé námestie
so záhradou kostola /vytvorenie jedného celku/, aby priestor
nepôsobil tak, že záhrada kostola tvorí samostatný uzavretý
celok. Tým sa zväčší aj celková rozptylová plocha pred kostolom,
čo je potrebné hlavne pri nedeľňajších bohoslužbách.
K usmerneniu dopravy na križovatke má slúžiť stredový
ostrovček, ktorý bude slúžiť aj ako estetický a funkčný solitér.
Navrhnuté je tu osadenie stojanových hodín. Ostrovček by bol
konštruovaný tak, aby nenarušoval zimnú údržbu ciest. Po
ukončení rekonštrukcie sa zrealizuje vodorovné dopravné
značenie a osadenie dopravných značiek.
Spracoval: Ing. Peter Lopuchovský
autorizovaný stavebný inžinier

Navrhovaná štúdia riešenia námestia Krásnej
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Krásna je spoločne s obcami Valaliky,
Geča a Kokšov - Bakša zapojená do
projektu na zisťovanie kvality ovzdušia
Projekt Regionálneho úradu zdravotníctva v Košiciach odboru
hygieny životného prostredia Dopad spaľovne TKO na zdravie
okolo žijúceho obyvateľstva je zdravotným výskumným projektom, ktorý schválilo a finančne podporilo Ministerstvo zdravotníctva ako jeden z projektov Národného programu podpory
zdravia.
Doba realizácie projektu je naplánovaná na roky 2004 – 2006.
Nosnou úlohou projektu je pravidelným 24-hodinovým monitorovaním kvality voľného ovzdušia objektivizovať znečisťovanie
okolitého ovzdušia v životnom prostredí v priamom dosahu spaľovne. Pri monitoringu sa zisťuje prítomnosť cca 25 parametrov
(napr. prítomnosť polyaromatických uhľovodíkov, oxidov uhlíka,
dusíka, síry…) a sledovanie mutagenity ovzdušia. Merania v Krásnej spolu s kontrolným meraním sa uskutočnia celkovo päťkrát
v lete a v jeseni.
V dňoch 9. - 10. 11. 2005 sa na miestnom úrade uskutočnila
na vzorke 60 respondentov II. etapa – odber biologického materiálu (krvi, moču, vlasov) meranie tlaku krvi, cholesterolu, tukov,
váhy, výšky a objemu pása. Vyšetrenie biologického materiálu je
zamerané na zisťovanie prítomnosti koncentrácie kovov ako arzén,
antimón, kadmium, olovo a ortuť. Zároveň u 20 respondentov
bude vykonané špeciálne cytogenetické vyšetrenie zamerané na
zisťovanie prítomnosti poškodených buniek kolujúcich v krvi.
Všetci obyvatelia, ktorí sa dobrovoľne zúčastnili tohto výskumu
a poskytli informácie o svojom zdravotnom stave, budú koncom
roka 2006 komplexne informovaní o svojom zdravotnom stave
s následnými zdravotnými odporučeniami.
Záverečné vyhodnotenie a správa o zdravotnom stave obyvateľov Krásnej a čistoty ovzdušia bude predložená miestnemu
úradu a obyvateľom Krásnej v decembri 2006.
MUDr. Zuzana Dietzová
RÚZ Košice

Čistota okolo nás
alebo kam kráčaš homo sapiens…
Neporiadok na uliciach, pri prístreškoch autobusových zastávok, nelegálne skládky komunálneho a stavebného odpadu – to
sú choroby a neduhy dnešného moderného človeka aj toho nášho „siplackého“. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom projektu aktivačných prác, Mestská časť Krásna a vlastne
cez naše dane a poplatky my všetci každoročne vynakladáme
tisíce korún na čistenie životného prostredia, v ktorom dennodenne žijeme a pracujeme. V priebehu mesiaca novembra sme
sa pustili do náročnej úlohy – vyčistiť cestu a okolie Hornádu od
železničného mosta až po sútok riek Torysy a Hornádu a záhradkársku lokalitu na ul. 1. mája. Celkovo bolo z celej lokality vyveze-

Skládka

Meranie čistoty ovzdušia v Krásnej

Odborné vyšetrenia obyvateľov

ných a zlikvidovaných 108 ton stavebného a komunálneho odpadu od rôznych pneumatík, akumulátorov, stavebnej sute, betónov,
polystyrénov až po sklo.
Človek si pri dnešných možnostiach legálnej likvidácie rôzneho
druhu odpadu cez kuka nádoby, jarné a jesenné upratovanie, separovaný zber a zberné dvory (najbližší pri malej stanici), kde môže
každá fyzická osoba ekologicky zdarma zlikvidovať odpad, kladie
logicky otázku kto a prečo to robí. Čiastočne poznám na túto
otázku aj odpoveď: Neveríte? Hneď po vyčistení lokality pri Hornáde za železničným mostom chytrák, inak milovník zvierat, podľa
jeho tvrdení „odložil“ balkónové dvere a okno spolu s odpadom –
kukuričnými listami. Meno neuvádzam z toho dôvodu, že po odhalení takto „odložený“ odpad po uložení blokovej pokuty 1.000.- Sk
musel ekologicky ihneď zlikvidovať. Na vyčistených miestach okolo
Hornádu, kde chytajú ryby takisto milovníci prírody, často nachádzame sklenené a plastové fľaše, papiere, igelity, konzervy,
nehovoriac o záhradkároch, ktorí sa tiež správajú podľa hesla môj
dom môj hrad a okolie hradu ( záhradky ) ma nezaujíma, aj keď sa
o odpad budem potkýnať. Veď niekto sa o to raz postará! A to sú
tí, ktorí by predovšetkým mali mať k prírode ten najlepší vzťah.
V októbri som sa zúčastnil na základe pozvania nášho poslanca v Európskom parlamente p. Jána Hudackého služobnej cesty
v Belgicku. Vždy pri návšteve týchto krajín Beneluxu ma v dobrom
„zaráža“ čistota ich zelene a verejných priestranstiev. Prečo je to
tak tam a u nás inak. Musíme prejsť ešte asi veľký kus cesty
slobody a zodpovednosti za seba a životné prostredie, ktoré
zanecháme našim deťom, aby sme mali čistotu zakorenenú
hlboko v sebe a podľa toho sa aj tak správali? Neviem, ale čo
viem, je to, že musíme začať už dnes každý od seba.
starosta
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AKO SME VOLILI POSLANCOV
A ŽUPANA DO VÚC

Celkové výsledky za okres Košice IV.:
Poslanci
1. JUDr. Marek Kažimír (KDH, OKS)
2. JUDr. Jaroslav Hlinka (nezávislý)
3. Ing. Ján Forgáč (KDH, OKS)
4. Ing. Boris Farkašovský
(Smer– sociálna demokracia, HZD)

- 1.501 hlasov
- 1.403 hlasov
- 1.154 hlasov
- 1.093 hlasov

Náhradník:
JUDr. Ján Lemeš ( KDH, OKS )

- 968 hlasov

Predseda samosprávneho kraja I. kolo:
1. JUDr. Zdenko Trebuľa
(Smer– sociálna demokracia, HZD)
2. RNDr. Rudolf Bauer (KDH, OKS)
Druhá najstaršia babka na voľbách

V poradí druhé historické voľby sa v novodobej histórii
Slovenskej republiky do vyšších územných celkov uskutočnili
dňa 26. novembra 2005. Krásna bola podľa ulíc rozdelená na
dva volebné okrsky, ktoré boli zriadené v nových administratívnych priestoroch miestneho úradu. Z našej mestskej časti
kandidovali za poslancov p. Vincent Nagy – poslanec Mestského zastupiteľstva a Marek Kažimír – starosta mestskej časti. Za
okres Košice IV. (Krásna, Nad jazerom, Juh, Vyšné Opátske,
Barca, Šebastovce) kandidovalo do 57 členného regionálneho
parlamentu celkom 52 kandidátov. V našom okrese podľa stanovených kritérií – počet obyvateľov, sa volili 4 kandidáti.

PODĽA POHĽADU
SOCIÁLNEJ PRACOVNÍČKY
Na miestnom úrade sa od 01. 09. 2005 môžete stretnúť s novou pracovníčkou vo funkcii sociálny pracovník obce.
Sociálna pracovníčka Mgr.Viera Sotáková bude poskytovať
poradenstvo a zabezpečovať konkrétne služby pre obyvateľov,
ktorí sa nachádzajú v sociálnej núdzi a potrebujú pomoc. Predovšetkým by malo ísť o starších, osamelých ľudí a ľudí s podlomeným zdravím, osoby so zdravotným postihnutím, rodiny, ktoré sa
starajú o svojho dlhodobo chorého člena, ale aj rodiny, ktoré nezvládajú starostlivosť o svoje deti.
Človek v ťažkej životnej situácii si mnohokrát nevie dať rady
s problémami, ktoré ho postihnú.
Mnohoráz si myslí, že problém nemá riešenie alebo nevie,
z ktorej strany a kde hľadať pomoc.
Aj napriek tomu, že pracovná pozícia sociálnej pracovníčky
je na Miestnom úrade v Košiciach – Krásnej v činnosti ešte len
dva mesiace, stihlo sa urobiť na sociálnom poli toho dosť:
– terénna práca – vyhľadávanie občanov, ktorí potrebujú pomoc,
– poskytnutie poradenstva v sociálnej oblasti,
– výdaj šatstva a školských potrieb z charitatívnej zbierky, ktorú
zorganizovali dobrovoľníci z Červeného kríža,
– osveta medzi rómskymi spoluobčanmi na uliciach Golianovej
a Vyšnom dvore,
– nadviazanie kontaktov v Mestskej časti Juh na ul.Milosrdenstva
v Klube dôchodcov.
Pri všetkých aktivitách ( i tých, ktoré tu nie sú uvedené ) podal
pomocnú roku v maximálnej miere p. starosta i ľudia, ktorí s ním
v úzko spolupracujú.
Mgr. Viera Sotáková
sociálny pracovník

- 32.675 hlasov
- 28.837 hlasov

V Mestskej časti Košice – Krásna z celkového počtu oprávnených voličov 2.743 sa volieb zúčastnilo 599 voličov, čo
predstavuje 21, 8 %. Celkové negatívne nálady v spoločnosti,
chýbajúce informácie o práci a kompetenciách vyšších územných celkov sa nepriaznivo prejavili aj pri neúčasti voličov
v Krásnej.
Prejavená dôvera voličov, ktorí mi odovzdali hlas v Krásnej
a v celom okrese, zaväzuje k zodpovednosti za Krásnu a za náš
región ešte viac. Za prejavenú dôveru, podporu a úprimné blahoželania ďakujem všetkým, ktorí svojím hlasom rozhodli, že Krásna
má svoje zastúpenie aj v regionálnom parlamente. Pevne verím,
že vaše hlasy a vaša podpora budú na prospech ešte intenzívnejšieho rozvoja našej mestskej časti.
starosta

SENIORI
v MČ Košice - Krásna
sú aktívni
Seniori v Krásnej sa radi stretávajú na svojich pravidelných stretnutiach každú stredu v čase od 15°° hod. do
19°° hod. v klube dôchodcov v priestoroch miestneho
úradu. Tu si spolu radi posedia pri chutnom čaji, dobrej
káve a príjemných rozhovoroch.
Aktivity, ktoré vykonávajú, sú pestré a rôznorodé.
Zaujímajú sa o šport, hudbu a kultúru. Radi majú aj cestovanie, kedy spoznávajú prírodné a kultúrne krásy Slovenska, susedné Maďarsko, ktoré využívajú najmä na
návštevu rôznych liečebných kúpalísk, ale taktiež aj
Poľsko, ktoré je zdrojom dobrých nákupov.
Nevyhýbajú sa ani spoločenským akciám, na ktorých
sa zúčastňujú najmä na Deň matiek, posedení ukončenia
posledného dňa v roku, atď.
Krásňanskí seniori boli aktívni a každou aktivitou si
spríjemňovali jeseň života nielen v príjemnom prostredí,
ale aj vykonávaním činností, ktoré ich zaujímajú, spríjemňujú im chvíľky oddychu.
Máte aj vy seniorsky vek, chuť sa stretávať s milými
a príjemnými ľuďmi a navyše vykonávať činnosť, na ktorú
ste v minulosti nemali čas? Ak vás zaujali naše aktivity,
radi vás privítame v našom Klube dôchodcov na Opátskej
ul.č.18 každú stredu od 15.00 hod. do 19.00 hod.
Mgr. Viera Sotáková
sociálny pracovník
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Spoločensko-relaxačné centrum
R E L A X ponúklo svoje služby
V utorok dňa 4. októbra 2005 sa v priestoroch Spoločenskorelaxačného centra na ul. Milosrdenstva č.4 v Mestskej časti Juh
zišli seniori spolu s pracovníkmi miestnych úradov z jednotlivých
mestských častí. Toto milé stretnutie zorganizoval JUDr. Jaroslav
Hlinka - starosta za Mestskú časť Košice - Juh v spolupráci
s PaedDr.V.Nepšinskou, ved.odd.KMaŠ.
Stretnutie malo slúžiť na obhliadku priestorov v tomto objekte
a zároveň aj ako ponuka služieb pre obyvateľov mesta a jednotlivých mestských častí Košíc.
Seniorov za Mestskú časť Košice-Krásna zastúpila p. Mária
Hegedušová a Mgr. V. Sotáková – sociálna pracovníčka Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Krásna.
Priestory a služby, ktoré boli prezentované, môžu využívať
všetci obyvatelia mesta a jednotlivých mestských častí, ktorí
zaplatia členský poplatok (na kalendárny rok) vo výške 130.- Sk
/mládež do 18 rokov a dôchodcovia vo výške 70.- Sk/. Potom
už len stačí vybrať si jednotlivé aktivity podľa vlastného záujmu,
objednať sa u prevádzkovateľa na t.č. 62 515 01 alebo osobne
v Spoločensko relaxačnom centre na ul. Milosrdenstva č. 4.
V príjemnom prostredí ponúkajú svoje priestory na kultúrnospoločenské, relaxačné a športové vyžitie nielen pre seniorov,
ale pre všetky vekové kategórie.
Mnohých dôchodcov jednotlivé služby a aktivity, ktoré vykonávajú seniori v tomto Klube dôchodcov, natoľko zaujali, že si
hneď na mieste zaplatili členský poplatok a tak môžu bez obmedzení využívať jednotlivé služby, ktoré sú poskytované v Spoločensko-relaxačnom centre.
Služby, ktoré ponúka Spoločensko relaxačné centrum
RELAX sú: bazén, vodná masáž, rehabilitácia, fitnes, aerobic,
sauna, stolný tenis, kolky.
Pri súčasnom životnom štýle, aký vedieme, sú odbornou verejnosťou odporúčané zdravotné cvičenia pre dôchodcov, cvičenia pre verejnosť, pre rodičov s deťmi a iné.
Bližšie informácie spolu s cenníkom služieb sa nachádzajú na
www.urad.sk.
Mgr. Viera Sotáková
Sociálny pracovník

POTREBUJETE VYRÚBAŤ STROM?
V obci sa často stáva, že vlastník pozemku a záhrady potrebuje odstrániť strom, ktorý je prestárly alebo nepotrebný.
Na výrub stromu je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody
a krajiny. Pre našu mestskú časť vydáva súhlas na výrub Magistrát mesta Košice za poplatok 200,- Sk. Informácie na telefónnom čísle 6419 270 /Ing. Eliašová/.
Výrub stromu možno vykonať len po predchádzajúcom označení stromu orgánom ochrany prírody a po nadobudnutí právoplatnosti súhlasu orgánu ochrany prírody. Týmto súhlasom ste
povinný sa na požiadanie preukázať.
Súhlas na výrub stromu sa nevyžaduje
– na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške
130 cm nad zemou a kríky s výmerou do 10 m2,
– pri obnove ovocných stromov, ak sa výsadba nových stromov
uskutoční do šiestich mesiacov od vyrúbania,
– na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške
130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych lokalitách.
Toto neplatí,
– ak strom rastie na území s druhým, alebo tretím stupňom
ochrany, na cintorínoch, alebo na verejnom priestranstve.
František Nagy
referát ŽP

KRASŇANČAN 5/2005

VYHODNOTENIE ZBIERKY ŠATSTVA
V mesiaci október 2005 sa konala zbierka šatstva, obuvi
a školských potrieb, ktorú zorganizoval miestny spolok Slovenského Červeného kríža v spolupráci Miestnym úradom MČ
Košice-Krásna.
Iniciatíva prišla predovšetkým od členov miestneho spolku
Slovenského Červeného kríža, ktorí v spolupráci s pracovníkmi
Miestneho úradu v Krásnej preberali to, čo miestni obyvatelia
v priebehu celého mesiaca priniesli.
Do spomenutého projektu sa zapojilo cca 13 rodín. Pri tejto
príležitosti sa nedá nespomenúť fakt, že na počet obyvateľov
(v súčasnosti je počet obyvateľov mestskej časti Krásna asi
3552) je to alarmujúco malý počet tých, ktorí chceli pomôcť.
Potešujúce je, že kvalita zvíťazila nad kvantitou, to znamená, že
tí, ktorí doniesli svoje charitatívne dary, sa nemusia vôbec hanbiť
a červenať. Šatstvo (toho bolo najviac), obuv a školské aktovky,
ktoré sa vyzbierali, boli v dobrom, ba až vynikajúcom stave. Niektoré kusy šatstva či obuvi boli úplne nové, nepoužité a zabalené
ešte v originálnych obaloch a ostatné kusy, ktoré boli už predtým
použité, boli starostlivo upravené a vyžehlené. To svedčí o tom,
že osoba, ktorá takúto službu preukázala druhému, mala k tomu,
čo darovala, určitý vzťah. Každý človek, ktorý má v úcte druhého
človeka a chce ho obdarovať, nedá druhému nič, čo by bolo
poškodené alebo inak znehodnotené. V opačnom prípade by
to znamenalo, že si toho druhého vôbec neváži. Z tejto zbierky
vyplynulo, že šatstvo a ostatné zozbierané veci preukážu službu
a pomôžu druhému, zrejme tento fakt si uvedomovali aj darcovia.
Počet tých, pre ktorých bola táto zbierka zorganizovaná a ktorí
reagovali, sa pohyboval zhruba okolo 25 – 30 rodín. Všetci si
prišli pozrieť a zároveň vybrať z toho, čo iní doniesli. Toľko rodín
využilo pomoc tých, ktorí mysleli na druhých. Mnohí z nich ocenili
to, že ten, kto daroval, nedal vyradené a obnosené veci, ale mal
na mysli aj dôstojnosť toho, komu to všetko daroval. Nik neodchádzal s vedomím, že mu niekto dáva to, čo chcel predtým
vyhodiť do kontajnera.
O tom, že táto akcia mala úspech, svedčí aj to, že bola vyjadrená ďalšia požiadavka a zároveň aj dopyt po podobnom projekte priamo zo strany obdarovaných. Na spomenutú požiadavku
reagovali oragnizátori a ďalšie podobné podujatie zorganizovali
v mesiaci december, čím chceli vyjadriť aj to, že Vianoce sú
časom, kedy sme si všetci srdcom akosi bližšie.
Tu by sme chceli zároveň poprosiť tých, ktorí sa rozhodli na
túto výzvu reagovať a zapojiť sa do akcie, aby svoje charitatívne
dary nosili na Miestny úrad v priebehu decembra, kde všetko
preberú pracovníci Miestneho úradu.
Zbierka sa týka šatstva, obuvi, školských potrieb, hračiek,
obliečok na posteľnú bielizeň, diek, paplónov a vankúšov.
Nech každý z nás má na pamäti, že aj on môže raz padnúť
a dostať sa do neľahkej situácie, či už z vlastnej viny alebo
pričinením iných. Nie je hanbou padnúť, ale je potrebné vedieť
vstať – sám alebo pomocou druhých.

Zlodej na cintoríne
Začiatkom novembra 2005 kvôli zvýšeniu estetizácie miestneho cintorína investor K & L v zastúpení Ing. Lábaj, ktorý stavebne a investične pripravil IBV lokalita Pri cintoríne (výstavba 31
rodinných domov) vysadil na miestnom cintoríne 52 stromčekov
– tují. Bohužiaľ, stromčeky vydržali na mieste len niekoľko dní.
Našiel sa „podnikavec“, ktorý všetky stromčeky jedného krásneho večera ukradol. Možno dnes zdobia niektorú záhradku
v Krásnej a majiteľ, ktorý ich kúpil určite za dobrú cenu, ani
nepozná pravdu o ich pôvode. Polícia, ktorá prípad krádeže
vyšetruje, má o krádeži určité, ešte neúplné informácie, ktoré
verím, že pomôžu odhaliť páchateľa v najbližšom čase.
starosta
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II. ročník súťaže o najkrajšie
okno, predzáhradku a balkón
Pod záštitou kultúrnej a športovej komisie sa opäť
aj tohto roku uskutočnila tradičná okrasná súťaž
o najkrajšie okno, predzáhradku a balkón. Poslanci
miestneho zastupiteľstva počas skorých letných mesiacov,
kedy sú kvety na oknách a balkónoch v plnom kvete,
vytypovali a navrhli súťažiacich do jednotlivých kategórií.
Na základe týchto typov poslancov, podľa pridelených ulíc,
p. poslanec P. Fedor v mesiaci august vyhotovil z každého nominovaného okna, balkónu a predzáhradky fotografické zábery.
Na vyhodnotenie súťaže bola miestnym zastupiteľstvom
zvolená odborná komisia v zložení p. J. Kupeček, p. Tokárová, p. J. Hegedúš, p. Ing. M. Hegedúšová, p. J. Grác,
p. Ľ. Hake a M. Kažimír. Komisia bodovým ohodnotením
návrhov rozhodla o tomto poradí:
Najkrajší balkón
1. miesto p. J. Kubička
2. miesto p. H. Feketeová
3. miesto p. M. Hrinko

Najkrajší balkón

Najkrajšie okno
1. miesto p. J. Kubička
2. miesto p. J. Kiráľ
3. miesto p. R. Takáčová

VÝSTAVA SVÄTÁ ZEM
V PRIESTOROCH ZŠ S MŠ
SV. MARKA KRIŽINA
V dňoch 6.-18.novembra bola v kaplnke ZŠ s MŠ sv. Marka
Križina v Košiciach-Krásnej zrealizovaná výstava s názvom Svätá
zem.
Výstavu pripravili pre slovenskú verejnosť pracovníci Katolíckeho biblického diela (KBD). Je súčasťou poslania, ktoré KBD
dostalo od svojho zriaďovateľa – Konferencie biskupov Slovenska – i od centrálnej inštitúcie, ktorá napomáha biblickej
pastorácii vo svete – Katolíckej biblickej federácie. KBD sa usiluje šíriť poznanie textov Svätého písma i všetkého, čo pomáha
lepšie poznať texty Písma: biblickú geografiu, dejiny a kultúru

Druhé najkrajšie okno

Najkrajšia predzáhradka
1. miesto J. Vrábeľ
2. miesto L. Horňák
3. miesto D. Sanislová
Slávnostne vyhodnotenie a odovzdanie cien –
peňažných poukážok
na zakúpenie sadovníckych potrieb a kvetín
v predajni p. Kupečka
ÁTRIUM, sa uskutočnilo
v zasadačke miestneho
úradu dňa 16. novembra 2005.
Komisia mimo súťažNajkrajšia predzáhradka
ných kategórii sa rozhodla vzhľadom na výnimočnosť, krásu prevažne črepníkových kvetov a starostlivosť o kvetinovú výzdobu
pomníka z II. svetovej vojny oceniť knižným darom aj
p. Martu Takáčovú z Kertésovej ulice.
Za krásne kytice, ktoré dostali ocenení, ďakujem
p. Jaroslavovi Kupečkovi.
Myšlienka oceniť ľudí, ktorí svojou prácou a niekedy až
„lopotou“ skrášľuju nielen svoje domovy, ale aj naše ulice
a priestranstvá, sa ujala a podľa zúčastnených spnila svoj
zámer.
starosta
v Palestíne a Izraeli a mentalitu, v ktorej biblické texty vznikli.
Na projekte sa podieľali biblisti, ktorí absolvovali svoje štúdiá aj
na miestach, ktoré táto výstava sprostredkuje.
Takto si mohli návštevníci výstavy priblížiť mesto Nazaret,
miesto rozmnožovania chlebov a rýb Tabghu, Galileu, pohorie
Karmel, mesto Jeruzalem, Getsemanskú záhradu, Olivovú horu,
Genezaretské jazero, horu Tábor, biblický Betlehem a ďalšie
významné miesta biblických dejín. Výstava poskytla návštevníkom
živú predstavu o historických a zemepisných súvislostiach,
v ktorých sa odohrali vrcholné tajomstvá dejín spásy ľudstva.
Návštevníci si tak mohli priblížiť miesta Ježišovho narodenia,
detstva a dospelosti, čím si prehĺbili svoje poznanie viery.
(Spracované podľa brožúry Svätá zem – komentár k fotografiám)

Mgr. Jolana Handžáková
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Košice - Krásna
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Rodák z Krásnej,
profesor Michal LACKO SJ
Narodil sa 19.januára 1920, ako
najstarší zo 6 detí. Vtedajší farár Michal
Adam presvedčil rodičov, aby talentovaného chlapca dali študovať. V roku
1938 maturoval na Reálnom štátnom
gymnáziu v Košiciach. Už ako 18-ročný vstúpil do Spoločnosti Ježišovej,
najprísnejšej mužskej rehole. Predstavení ho poslali študovať filozofiu do Záhrebu v Chorvátsku. Toto
obdobie štyroch rokov bolo rozhodujúce pre jeho ďalšie smerovanie. Tu sa bližšie oboznámil s dedičstvom sv. Cyrila a Metoda a so
slovanskou históriou, ktorej sa s oduševnením venoval počas svojho
života . Po návrate na Slovensko vyučoval na gymnáziu a viedol
jezuitský dorast v sídle jezuitov v Ružomberku.
Na jeseň 1945 odchádza na teologické štúdia do Ríma. Kňazskú vysviacku prijal 6.mája 1948 ako gréckokatolík vo východnom
byzantsko – slovanskom obrade, aj keď bol pokrstený ako rímokatolík. V roku 1953 získal doktorát na Filozofickej fakulte Štátnej
univerzity La Sapienza v Ríme v odbore dejín, v roku 1955 doktorát z teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, kde
študoval aj staroslovienčinu, gréčtinu, hebrejčinu ako aj latinčinu.
V období, keď ukončil štúdiá, sa už nemohol vrátiť do vlasti, preto
zostal pôsobiť v Ríme. Po rokoch štúdií na univerzitách stal sa roku
1969 profesorom na Pontificio Univerzita Orientale - Pápežský

Medzinárodné stretnutie
projektu Socrates
V dňoch 17. 10. - 19. 10. 2005 sa konalo prvé z troch
stretnutí projektu Sokrates v Barcelone vo Viladecans jednej z partnerských škôl. Tohto stretnutia sa za našu
školu zúčastnili Ing. Janka Vincová ako koordinátorka projektu a Mgr. Marek Beregsászi. Tento šk. rok je zároveň
záverečným tretím rokom. Projektové stretnutie bolo
zamerané na prípravu finálnych materiálov pre záverečnú
správu nášho projektu Research in action to improve the
quality and effectiveness of partner school education
practises in Europe (Výskum spracovania údajov na zvýšenie kvality a efektívnosti vyučovania na partnerských
školách v Európe). Okruhy projektu smerujú k jedinému
hlavnému cieľu: Posilniť európske povedomie, vychovávať
mládež v kresťanskom duchu a solídnymi vedomosťami ju
pripraviť do života.
Prvý deň stretnutia 17. 10. 2005 sa začal prednáškou
o výsledkoch dosiahnutých v PISA partnerskou školou vo
Fínsku a prednáškou o nových metódach, využívaných vo
vyučovaní v Belgicku. Po prednáškach nasledovala exkurzia
po triedach hosťujúcej školy, zameraná na metódy
vyučovania cudzích jazykov. Názorne boli predvedené
ukážky priamo vo vyučovacom procese. Po skončení
prvého pracovného stretnutia sme mali prehliadku
Barcelony v sprievode učiteľov hosťujúcej školy.
Druhý deň pracovného stretnutia sa začal v mieste
hosťujúcej školy a po krátkom stretnutí nasledovala exkurzia, spojená s návštevou dvoch rôznych primary schools základných škôl. Prvá z týchto škôl mala materskú školu
a základnú školu navštevovali žiaci od 6 do 12 rokov. Vyučovanie prebiehalo podobne, ako je to na našich školách.
V jednotlivých triedach boli integrovaní žiaci s poruchami
učenia a správania a tiež žiaci s menším telesným postihom. Žiaci v tejto škole nemajú jedáleň tak ako u nás, ale
nosia si jedlo so sebou do školy. Ďalšia škola, ktorú sme
navštívili, sa venovala deťom zo sociálne znevýhodnených
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východný inštitút a na Gregorovej univerzite ako mimoriadny
profesor prednášal balkánske cirkevné dejiny.
Ale jeho životný záber bol oveľa väčší. Vydal množstvo vedeckých prác, prispieval do časopisov. Jeho kniha Sv.Cyril a Metod
bola vydaná vo viacerých jazykoch. Bol spoluzakladateľom
Slovenského ústavu Sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Jeho srdcovou
záležitosťou bol osud gréckokatolíkov na Slovensku a v zahraničí.
Žil pre túto cirkev telom aj dušou, informoval o nej a snažil sa jej
pomôcť. Bolo to v období, keď bola Gréckokatolícka cirkev na
Slovensku zrušená (1950 – 1968). Informoval a burcoval vedenie
v Ríme o veľkej krivde na zrušení cirkvi na Slovensku. Celý ten čas
nemohol pre svoje názory a presvedčenie navštíviť rodné
Slovensko.
Zomrel predčasne v Ríme 21.3.1982 na srdcovú príhodu. Bol
pochovaný v jezuitskej hrobke na cintoríne Campo Verano v Ríme.
Zásluhou prešovského biskupa Jána Babjaka SJ a celej gréckokatolíckej cirkvi boli jeho telesné pozostatky exhumované a prenesené na Slovensko. Pochovaný je na košickom cintoríne Rozália.
Profesor Michal Lacko SJ bol a bude významnou osobnosťou
v kresťanských dejinách Slovenska. „M. Lacko bol široká, východniarska nátura, človek veľkého srdca. Vždy plný optimizmu
a veselosti. Vždy ochotný pomáhať.“ - z príspevku Jána Hnilicu,
ktorý zaznel na Konferencii o živote a diele profesora Michala Lacka
v Košiciach 19. a 20. marca 1992. Tieto a ďalšie zaujímavé
informácie nájdete vo farskej knižnici v knihách:
Michal Lacko – život a dielo, autor Michal Potemra
P. Michal Lacko, SJ – informátor a formátor gréckokatolíkov,
autor P.ThDr. Ján Babjak, SJ
Pavol Hake
rodín a rodín prisťahovalcov. V tejto škole 40% tvorili žiaci
rómskeho pôvodu. Títo žiaci vo väčšine prípadov mali
poruchy učenia a vzhľadom k závažnosti tejto poruchy
počet žiakov v triedach bol nižší ako v predchádzajúcej
škole. Spolupráca s rodičmi týchto žiakov bola, podľa vyjadrenia riaditeľky školy, veľmi ťažká. Sociálne problémy v rodinách veľmi vplývajú na rozvoj a výchovu detí a to nielen
v Španielsku, ale aj u nás doma. Posledné pracovné stretnutie sa konalo v mieste ubytovania - Martí Codolar. Ako
prvé bolo stretnutie riaditeľov partnerských škôl, za našu
školu bola prítomná Ing. Janka Vincová, zástupkyňa ZŠ. Na
pracovnom stretnutí sa preberala a zhodnotila posledná
návšteva v Nórsku a zároveň boli prednesené návrhy
a podnety na ďalšie stretnutie v Belgicku vo februári 2006.
Po skončení stretnutia riaditeľov škôl nasledovalo posledné
pracovné stretnutie, ktoré sa dotýkalo problémov učebníc.
V hosťujúcej škole tohto roku pristúpili k tomu, že žiaci po
prvý krát nemusia platiť za učebnice. Na ostatných školách
je to podobné ako u nás, žiaci si platia len za pracovné
zošity. Po diskusii nasledoval záver stretnutia, na ktorom sa
spresnili témy a úlohy pre nasledovné stretnutie v hosťujúcej škole v Belgicku.
Ing. Jana Vincová
koordinátor projektu

V L A S T N Á T VO R B A Ž I A KOV

NAŠA ŠKOLA
Do školy, do školy –
To mi je po vôli,
Vždy sa dobre cítim,
Keď sa k škole blížim
Trieda moja, trieda,
Teba ospevujem
Veď je to šiesty rok,
Čo ťa navštevujem.
Rád chodím do školy,
Učím sa, čo treba –

Tomáš Fedor, 6. ročník

A raz, keď vyrastiem,
Spomeniem na teba.
Budem si spomínať
Na tie dobré časy,
Keď sme s kamarátmi
Zažili trapasy.
Verím, že tie pekné časy
Budú v srdci miesto mať
A ja budem na školu
Iba v dobrom spomínať.
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OHEŇ
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V jednej tmavej mrazivej noci sa šesť ľudí náhodou ocitlo na
opustenom ostrove. Každý s kúskom dreva v ruke. Na ostrove,
stratenom v hmlách Severného mora, nebolo iného dreva. Malý
ohník v strede pomaly umieral pre nedostatok paliva. Zima bola
stále neznesiteľnejšia.
Najbližšie pri ohni sedela žena. Všimla si, ako plameň, čo vyšľahol z ohniska, ožiaril tmavú tvár prisťahovalca. Silno zovrela
v ruke svoje polienko. Prečo hodiť na oheň svoje drevo, aby
zohrialo leňocha, ktorý sem prišiel kradnúť chlieb a prácu?
Muž, ktorý stál vedľa nej, zbadal kohosi, kto nepatril do jeho
strany. Nijako a nikdy by neobetoval svoj pekný kúsok dreva pre
svojho politického nepriateľa.
Tretia osoba bola biedne oblečená, a ešte viac sa zakutrala do
svojho premasteného kabáta, pod ktorým skrývala svoje polienko.
Jej sused bol iste boháč. Prečo by mala hodiť na oheň svoje drevo
kvôli bohatému zaháľačovi?

Boháč, ako tam tak sedel, myslel na svoje bohatstvo, na dve
vily, na štyri autá a na tučné konto v banke. Baterky v jeho mobile
už boli vybité. Musel si chrániť svoje drevo za každú cenu a neprísť oň pre tých lenivcov a naničhodníkov.
Tmavá tvár prisťahovalca sa v slabom svetle dohasínajúceho
ohňa stiahla do pomstivého úškrnu. Zvieral v ruke svoj kúsok dreva. Dobre vedel, že všetci belosi ním pohŕdajú. Nikdy by nebol
priložil svoje polienko na žeravé uhlíky. Prišla chvíľa vypomstiť sa.
Posledný člen tejto smutnej skupiny bol skupáň a nedôverčivec. Ak niečo robil, robil to iba preto, aby niečo získal. Jeho obľúbeným heslom bolo: dať len tomu, kto dáva. Za ten môj kúsok
dreva by museli draho zaplatiť, myslel si.
Tak tu našli všetkých smutných, zmrznutých, každého, ako
pevne zviera svoje drevo v ruke.
Neumreli od zimy vonku, ale od zimy vo svojom vnútri.
Možno aj v tvojej rodine, tvojom spoločenstve, v tvojom
blízkom, či vzdialenejšom okolí pred tebou umiera oheň. A ty
zvieraš v ruke svoje polienko. Čo s ním urobíš?

PORADCA ZÁHRADKÁRA

www - INTERNET NÁŠ KAŽDODENNÝ – www

JANUÁR
✿ pravidelne kontrolovať oplotenie záhrad, T a zdravotný stav
uskladneného ovocia, zeleniny a kvetov (uteplenie – resp. podľa
potreby vetranie)
✿ bieliť kmene ovocných stromov, vyčistiť a vydezinfikovať nádoby
na predpestovanie sadeníc, pripraviť zeminu na sejbu a výsadbu,
vysievať osivo zeleniny na rýchlenie
✿ narezať a uložiť (s dobrým označením) vrúble jadrovín, zhodiť
sneh z ihličnanov
✿ v dňoch bez mrazu (záver mesiaca) rezať jadroviny a ovocné kry,
započať s presvetľovaním a omladzovaním ovocných i okrasných
stromov a krov
✿ postupne zberať zeleninu, zazimovanú na hriadke
✿ začať s rýchlením tulipánov a narcisov, vysievaním osiva begónií,
petúnok, šalvií a i.
✿ doplniť osivá, zásoby hnojív, žiadúcich chemikálií a potrebného
náradia
✿ nezabudnúť na záhradkársku poradňu s aktívnou účasťou na
cykle prednášok MO SZZ

V tejto rubrike vám prinášame zaujímavé internet stránky pre
Poučenie (P) aj Zábavu (Z).
(P, Z) www.tyzden.com – máte radi týždenník Týždeň? Tu
nájdete on-line verziu. Prístup k všetkým !!! starším číslam
v archíve je zdarma, z aktuálneho čísla si môžte zdarma prečítať
„voľné“ články.
(P, Z) www.pathfinder.sk - stránka pre deti a mládež od 6-26
rokov (Združenie detí a mládeže skautského typu na Slovensku)
Z ponuky stránky vyberám:
• Akcie, príbehy (373), zápisky, oddiely
• Piesne (500), hry (164),
• výroky (864): „Morálka národa a charakter ľudí sa podobajú
zubom . Čím sú skazenejšie, tým viac to bolí, keď sa ich niekto
dotkne.“ (G. B. Shaw)

FEBRUÁR
✿ kontrolovať oplotenie záhradky, vykonať opravy drevených stavieb, podper a i.
✿ kontrolovať T uskladneného ovocia a zeleniny (podľa potreby
vetrať)
✿ termín presvetľovania ov. stromov, ruží a krov (predjarný rez),
prihnojiť broskyne a nektarinky, v druhej polovici mesiaca vykonať
ošetrenie proti kučeravosti meďnatými, resp.sírnatými prípravkami
✿ vykonať rez viniča, prihnojiť a ošetriť pôdu
✿ na záhony rozmiestniť sklenené alebo fóliové kryty (do marca zohriať pôdu, určenú na sejbu skorej zeleniny)
✿ ošetriť černice a maliny (staré a tenké výhonky odstrániť), prihnojiť
✿ pokračovať vo výseve semien do parenísk, skleníkov a započať
výsev trvaliek
✿ realizovať ďalšie práce podľa klimatických a pôdnych podmienok
Upozornenie: Zavlažovanie ovocných drevín v zime je neprípustné!
(Vždyzelené okrasné dreviny však potrebujú aj v zime vodu)

A čo na záver roku 2005? Poďakujme sa spoločne za všetko
dobré, čo sa nám v ňom dostalo. . .
Súčasne sa Vám, vážení priatelia chcem poďakovať za celoročnú pozornosť a zaželať Vám radostné a požehnané Vianoce,
atmosféra ktorých nech Vám pretrvá po celý budúci rok!
V nadchádzajúcom novom roku 2006 Vám vinšujem pevné
zdravie, od Pána lásku, priazeň susedov, hojnosť plodov i pestovateľský úspech!
Ing. Viktor J e n í k

(P) www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish - Ak sa učíte
anglicky jazyk, využite ponuku BBC rádia. Čítajte a zároveň
počúvajte krátke správy, príbehy, diskusie, články ... ( kliknite na
News English a môžte sa navyše zoznámiť so slovíčkami, ktoré
boli použité v správach BBC.
(Z) www.ski.sk – po učení angličtiny viete, čo znamená „ski“.
Pozrite super stránku pre milovníkov zimných športov (snehové
správy, počasie, ubytovanie, ...)

RAZ MA TIE KNIŽKY ZABIJÚ
Katarína Knapová, 6. ročník

Sedím, ležím, študujem,
Do knižky nakukujem.
Anglina, slovina, dejepis,
Matika, príroďák, zemepis...
Čítam a učím sa celý deň,
Dúfam, že jednotky dostanem.
No, večer – hrôza veliká,
Rozum mi už z hlavy uniká!
Slovíčka z angliny, čuduj sa, svete,

Už u mňa v hlave nenájdete.
Vyprchali kdesi do diaľky,
Zmixovali sa s dejinami, beťárky!
Prírodopis a zemepis
– chaos obrovský!
A rovnice? Ach, škoda pretvárky!
Je pozdný večer, všetci líhajú,
Len ja sa trápim...
Raz ma tie knižky zabijú!
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KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU
OTVORENÁ
Presťahovaním miestneho úradu v júli tohto
roka do nových administratívnych priestorov sa
proces budovania moderného flexibilného úradu,
ktorý by spĺňal náročné
kritéria na kvalitu a rýchlosť poskytovania služieb,
neskončil. Už prepracovaním pôvodneho projektu,
podľa ktorého mala byť na
prízemí administratívnej
budovy lekáreň, sme mali v pláne otvoriť s bezbariérovým
prístupom kanceláriu, ktorá by bola miestom prvého kontaktu
občana so samosprávou a všetkými službami, ktoré najčastejšie
poskytuje.
Od 1. novembra sme za účinnej pomoci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a projektu, ktorý realizujeme cez Európsky
sociálny fond otvorili v Krásnej kanceláriu prvého kontaktu.
Hlavnou úlohou kancelárie je poskytnúť a obslúžiť klientov občanov v čo najkratšom čase s poskytnutím týchto služieb: príjem všetkých podaní a oznámení, osvedčovanie podpisov
a listín, vydávanie rôznych formulárov a potvrdení o trvalom a prechodnom pobyte, vydávanie rybárskych lístkov, evidencia psov.
Postupne bude v kancelárii zriadená pokladňa a ohlasovňa
pobytu obyvateľstva. Otvorením tejto kancelárie sme zrušili nestránkové dni a pre občanov otvorili úrad počas všetkých
pracovných dní v týždni. Ďalšou novinkou je v tejto kancelári
od 1. decembra zabezpečený pre všetkých občanov verejne
prístupný internet bez poplatkov.
Samospráva by mala byť kvalitnou službou a servisom
pre verejnosť. Verím, že otvorením a zriadením kancelárie
prvého kontaktu bude môcť každý návštevník miestneho úradu
vysloviť spokojnosť s kvalitou a rýchlosťou poskytnutých služieb.
starosta

Nové stránkove hodiny miestneho úradu:
PONDELOK:
8.00 – 12.00
13.00 – 15.30
UTOROK:
8.00 – 12.00
13.00 – 15.30
STREDA:
8.00 – 12.00
13.00 – 17.30
ŠTVRTOK:
8.00 – 12.00
13.00 – 15.30
PIATOK:
8.00 – 12.00
Obedňajšia prestávka: 12.00 – 13.00
Telefónne kontakty :
Starosta:
6852 128,
e-mail: kosicekrasna@stonline.sk
Sekretariát:
6852 874,
fax : 6852 874
Kancelária prvého kontaktu: 729 10 39
Samostatný finančný referát: 729 97 40
Samostatný referát výstavby
a životného prostredia:
6852 182
Samostatný referát daní
a poplatkov:
729 10 38
Sociálny pracovník:
729 10 39
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
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CYKLISTICKÉ ORIENTAČNÉ PRETEKY
Záhradkárska lokalita na ul. 1. mája bola aj tohto roku
miestom stretnutia detí, ktoré majú rady cyklistické orientačné
preteky. Športová a kultúrna komisia za aktívnej účasti poslancov
p. Hegeduša, p. Nagya, p. Gráca, p. Dolnej, p. Ing. Hegedúšovej pripravila dňa 9. októbra 2005 pri cvičáku psov pre
školopovinné deti vo veku od 6 do 15 rokov cyklistické orientačné preteky.
Deti súťažili v troch kategóriách: I. (1. – 3. ročník), II. (4. – 6.
ročník) a v III. (7. – 9. ročník). Organizačný výbor pripravil pre
deti dve trasy, pre menších kratšiu – červenú a pre starších žltú,
o niečo dlhšiu a náročnejšiu. Úlohou všetkých súťažiacich bolo
absolvovať trať v čo najlepšom čase a zapísať všetky písmenka
abecedy poskrývané na trati. Niekedy nerozhodovala len rýchlosť, ale aj pozornosť a to preto, lebo za každé chýbajúce písmenko hrozila 60 sekundová penalizácia.
A kto vyhral? V I. kategórii: Riško Kažimír, Nikolka Kažimírová, Veronika Mrazková a Jakub Študenc, v II. kategórii: Maroš
Berezňák, Lukáš Kelbel, Bartolomej Mrazko a Dávid Nagy, v III.
kategórii: Róbert Ficeri, Dávid Krak a Róbert Vavrek. Víťazi boli
ocenení športovými batohmi, elektronickými meračmi, sadou
osvetlenia na bicykel a malými športovými taštičkami. Po
zhodnotení priebehu pretekov, všetkých kladov a záporov, sa
organizátori dohodli, že na budúci rok pripravia preteky na inom
mieste aj s niekoľkými zmenami, ktoré by mali prilákať ešte väčší
počet pretekárov.
starosta

II. ročník Zimného halového turnaja
o pohár starostu vo futbale
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna a Športová
a kultúrna komisia usporiada dňa 11. marca 2006 t. j. v sobotu
II. ročník Zimného halového turnaja o pohár starostu
Mestskej – časti Košice – Krásna. Turnaj sa uskutoční
v Športovej hale – hotelová akadémia na ul. Južná trieda.
Maximálny počet družstiev, ktoré sa môžu turnaja zúčastniť, je 8
a mužstvá budú losovaním rozdelené do dvoch skupín „A“ a „B“.
Turnaja sa môžu zúčastniť hráči vo veku od 15 rokov
s trvalým pobytom v Krásnej!!! Štartovné je 50.- Sk na hráča.
Hrá sa systémom 4 hráči v poli + 1 brankár. Zápasy trvajú 2 x 15
minút. Rozlosovanie do skupín sa uskutoční dňa 1. februára
2006 v čase o 17.00 hod. na miestnom úrade za prítomnosti
kapitánov družstiev. Súpisky je potrebné odovzdať a štartovné
zaplatiť najneskôr do 31. 1. 2006 na miestnom úrade u sl.
Vybrancovej. Usporiadateľ zabezpečí za zaplatené štartovné
občerstvenie (nápoje, párky a obed).
starosta

Novootvorená predajňa
Minská 23

– galantéria, hračky –

U DARKY
Pondelok – piatok:
Sobota:

Otváracie hodiny:
8.00 - 12.00
14.00 - 18.00
8.00 - 13.00
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