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Na obzore rekon‰trukcia studne a projekt cyklistického chodníka
ážení občania, dnes naV
stala chvíľa keď po všetkých prísľuboch, zmenách termínoch ukončenia a spustenia
tlakovej kanalizácie môžeme
povedať – konečne kanalizácia slúži obyvateľom a pomáha nášmu životnému prostrediu. Prvá časť náročnej úlohy,

bližšom čase všetkých dotknutých obyvateľov navštívi pracovník miestneho úradu, ktorý
každému osobne poradí pri
výstavbe kanalizačnej prípojky
a osadení šachty na pozemkoch. Miestny úrad pripravuje
na túto environmentálnu stavbu podanie projektu cestou

ným príjmom mal byť výťažok
z predaja starého miestneho
úradu, ktorý cestou verejnej
obchodnej súťaže zabezpečuje mesto Košice a 50 percent z predaja poskytne našej
mestskej časti.

(Pokračovanie na 3. strane)

Ve n t i l y k a n a l i z á c i e

Koľko nás je?

o t v o r e n é
JUDr. Marek KAŽIMÍR

ktorú si vytýčila samospráva
Krásnej je za nami. Ostáva
splnenie druhej, teda začatie
jej výstavby v lokalite Pred
mostom, to znamemá v tej
časti Krásnej, ktorá susedí
s mestskou časťou Nad jazerom. Po výbere zhotoviteľa, začíname tohto roku z vlastných
finančných zdrojov s výstavbou na ulici Za mostom. V naj-

Ministerstva životného prostredia v celkovom objeme 25 miliónov slovenských korún.
Napriek smelým plánom
začať s výstavbou komunitného parku a s rekonštrukciou
námestia v Krásnej, tohto roku
sa nám to už nepodarí. Prečo?
Hlavným dôvodom je nedostatok finančných zdrojov na pokrytie celej stavby. Podstat-

Pracovník VVS pri
kanalizačnej prípojky

otváraní

Od začiatku tohto roka do
konca augusta 2008 sa v našej
mestskej časti narodilo 27 detí.
Prisťahovalo sa k nám 93 nových
obyvateľov, odsťahovalo 48 a zomrelo 19 občanov. Na spoločnú
cestu životom sa vydalo 12 mladých párov. V súčasnosti má
mestská časť Košice-Krásna
3849 obyvateľov, z toho 1927
mužov a 1922 žien. Nad 60 rokov máme 604 občanov. (mš)

Nemusíme sa báÈ…
som sa
P rednedávnom
vrátil zo Sicílie, kde som

Predčasom partnerskú spoluprácu nadviazali starostovia Krásnej
a maďarskej obce Hidvegardó s cieľom zachrániť kaštieľ v Krásnej. Náš
záber je z rokovania a podpísania zmluvy v Maďarsku.

Srdcovou záležitosťou viacerých terajších a bývalých
poslancov miestneho zastupiteľstva bola rekonštrukcia
a pozdvihnutie starej, storočnej studne na Smutnej ulici.
Pomocou štedrosti sponzorov,
konkrétne z firmy ENVIRON-

v auguste vypomáhal v jednej
malej farnosti Ali Terme na
západnom pobreží Talianska.
Popri krásnych zážitkoch slnko, more, lode a super ľudia,
stretol som tam veľmi dobrého
pána farára, ktorý sa postaral
aj o môj program (okrem pastoračných povinností). Jedného krásneho dňa ma vzal do
sanctoária v Tandari, kde sa
nachádza milostivý obraz Čiernej madony s Ježiškom. Podľa
tradície sa tam stalo mnoho
zázrakov a uzdravení, ale mňa
najviac zaujal tento: Na pútnické miesto prišla matka so
svojím dieťatkom. Keďže bola
viac zvedavá, ako veriaca
a pochybovala vo viere, nebola

to púť k Panne Márii v pravom
slova zmysle. Neverila, žeby
zázračný obraz mal takú moc,
aby sa pri ňom uzdravili chorí.
Chrám je postavený na vysokom kopci, pod ktorým je krásne more. Mame, ktorá stála pri
zábradlí, náhle vypadlo dieťa
z rúk a spadlo do mora. Dieťa
sa zázrakom zachránilo a na
mieste sa vytvoril obraz Panny
Márie. Po tejto udalosti matka
uverila a ďakovala nebeskej
matke.
my sme si v minulých
dňoch pripomenuli sviatok Patrónky Slovenska a prosili ju o pomoc a ochranu.
Nemusíme sa teda báť, lebo
vieme, že je pri nás mať: Mária,
Mária...
Andrej Kačmár, kaplán

Aj

Uznesenia z XI. zasadnutia MZ MČ Košice – Krásna dňa 24. júna 2008
Schválilo:
• vykonanie poslaneckého prieskumu linky č. 52 v mesiacoch
august – september so zameraním na trasu a vyťaženosť
spoja
• dotáciu vo výške 50 000,- Sk
pre futbalový klub Hornád –
Krásna z rozpočtu MČ za účelom úhrady nákladov turnaja
• zriadenie vecného bremena
v prospech SPP – distribúcia,
a.s., na pozemku parc. č.
5139/19 o výmere 1315 m2,
druh pozemku: ostatné plochy
a parc. č. 5206/1 o výmere
454 m2, druh pozemku ostatné plochy zapísanej v jeho pro-

spech na LV č. 2287, registra
„C“, vedenom Správou katastra Košice pre katastrálne
územie Krásna v prospech
SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 44b, 825 11
Bratislava, ktoré spočíva v povinnosti povinného strpieť na
nehnuteľnosti špecifikovanej
v článku I tejto zmluvy: umiestnenie a prevádzku plynovodu,
vstup osôb a vjazd vozidiel
z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie plynovodu
• uznesenie č. 222 zo dňa
14. 2. 2008 takto: text „za cenu 758,40,- Sk/m2“ sa mení
a dopĺňa takto: „za cenu 650,-

Sk/m2“, cena za prenájom je
20,- Sk/m2 ročne
• dotáciu poskytnutú z rozpočtu
mesta Košice vo výške
1 500 000,- Sk na bežné výdavky – údržba a oprava MK
• Matúšovi Knapovi jednorazovú
sociálnu výpomoc na zakúpenie antidekubitnej podložky
na invalidný vozík
• Anne Bérešovej jednorazovú
sociálnu výpomoc na zakúpenie liekov a zdravotných pomôcok
Vzalo na vedomie:
• kontrolu plnenia uznesení
• správu veliteľa Mestskej
polície, stanica Košice – Juh

• správu o činnosti starostu
a poslanca KSK, kontrolórky,
mestského poslanca
• správu prezidenta futbalového
klubu MFK Košice – Krásna
• žiadosť o riešenie dopravnej
situácii na ul. Kladenská
• informáciu o oslavách svätého
Cyrila a Metoda dňa 5. júla
2008
• petíciu za odstránenie podnikateľských prevádzok v obytnej
zóne v lokalite Pri mlyne
• majetkové priznania verejných
funkcionárov – informácia
• informáciu o stave majetkoprávneho vysporiadania parciel
č. 8095 a 8096

Uznesenia z XII. zasadnutia MZ MČ Košice – Krásna dňa 26. augusta2008
Schválilo:
• úpravu rozpočtu na rok 2008
s navýšením oproti pôvodnému návrhu v príjmovej časti
o 50 tis. Sk - predaj záhradiek
a vo výdavkovej časti o 50 tis.
Sk - transfer pre RKC - farský
úrad Košice - Krásna - maľovanie kostola, celkove navýšenie príjmov a výdavkov je
300 tis. Sk
• predaj nehnuteľnosti p. č.
6813 - Ostatné plochy vo
výmere 451 m2 za cenu
300,— Sk/m2 pre Agnesu
Leškovú, rod. Lehockú, bytom Košice - Sever, Letná 4/5
• predaj nehnuteľnosti p. č.

6814 - Ostatné plochy vo
výmere 383 m2 za cenu
300,— Sk/m2 pre Jozefa Dubeckého, bytom Košice,
Dénešova 37
• jednorázovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 1 000,– Sk
pre Štefana Človečka, Žiacka 13, na nákup základného vybavenia domácnosti
Vzalo na vedomie:
• kontrolu plnenia uznesení
• správu veliteľa Mestskej polície, stanica Košice – Juh
• správu o činnosti starostu
a poslanca KSK, poslanca
MZ, kontrolórky

• správu prezidenta futbalového
klubu MFK Košice – Krásna
• správu o prevádzke WEB
stránky MČ Košice – Krásna
• správu o povodni v Mestskej
časti Košice – Krásna
• správu o prímestskom tábore
zorganizovanom MČ Košice
– Krásna
• stanovisko kontrolórky k I.
úprave rozpočtu na rok 2008
• správu o hospodárení Mestskej časti Košice - Krásna za
obdobie I. - VI. 2008
• informáciu o prerokovaní sťažnosti Jolany Matisovej a petíciu obyvateľov Kladenskej
ulice

• informáciu o príprave kultúrnych a športových podujatí na
obdobie 9. a 10. 2008 - Feman, nohejbalový turnaj, futbalový turnaj a 10.výročie FS
Krasňanka

Zapísali ste si dom na LV?

A teraz je to núdzové riešenie
prístupu k rodinným domom.
Na otvorenie tejto komunikácie
dlho čakali obyvatelia tejto lokality. A po rokoch rôznych zmien
by možno ani k otvoreniu nedošlo nebyť pána starostu JUDr.
Mareka Kažimíra, ktorý je garantom tejto stavby.

Skutočnosť, že cesta je otvorená, prináša so sebou aj povinnosti: postaviť oplotenie, nahlásiť KOSITU zmenu zberného
miesta kukanádoby, tiež nahlásiť
na pošte zmenu poštovej schránky, ktorú je potrebné umiestniť na
hranicu komunikácie a súkromného pozemku. Peter Fedor

V súvislosti so sprevádzkovaním kanalizačných prípojok
viacerí vlastníci stavieb zistili, že
nemajú zapísaný dom na liste
vlastníctva. Až si to preveríte, na
Správu katastra v Košiciach je
potrebné doložiť rozhodnutie
o pridelení súpisného čísla, ktoré
pripraví Miestny úrad mestskej
časti Košice-Krásna na žiadosť
občana. K tejto je potrebné doložiť doklad o vlastníctve stavby
- list vlastníctva (nie starší ako tri

N o v á
Ulica sv. Gorazda je názov
novej ulice v obývanej časti Krásnej. Nachádza sa medzi ulicami
Golianova, Keldišová a je ďalšou
do počtu slepých ulíc v Krásnej.
Jej vstup a vyústenie je vpravo,
v smere toku rieky Hornád, medzi mostami. Je to prístupová

mesiace), kolaudačné rozhodnutie a geometrický plán. K rodinným domom, postaveným
pred rokom 1976 - do účinnosti
stavebného zákona číslo
50/1976 Zb.,sa kolaudačné
rozhodnutie nevyžaduje.
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na
miestnom úrade v kancelárii
prvého kontaktu na prízemí, alebo nájsť na internetovej stránke
www.kosicekrasna.sk.
Mária Hakeová

Požiadalo predsedu KSK o zastavenie dotácie pre Resociu,
n. o., Kladenská 46, z dôvodu
opakovaných problémov prevádzky.
Uložilo kontrolórke MČ Košice
- Krásna zabezpečiť vyhodnotenie prevádzkových nákladov
kultúrneho domu do najbližšieho
zasadnutia MZ.

u l i c a
cesta k rodinným domom, ktorá
mala byť otvorená už pred dvadsiatimi rokmi. Kedysi sa plánovalo, že tadiaľto pôjde električková trať, potom to mala byť
cesta k rodinným domom po
oboch stranách s vyústením na
„hlavnú“, teda Ukrajinskú ulicu.

Pohľad na Tatarkovu ulicu z Ornej, o ktorej v ankete s novými obyvateľmi
Krásnej píšeme na 9. strane.
Foto: V. Szabó

• Kto nemá peniaze, je chudobný, kto nemá priateľa, je chudobnejší, kto nemá srdce, je najchudobnejší
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Ventily kanalizácie otvorené
(Dokončenie z 1. strany

CENTRUM s. r. o. studňu
v októbri zrekonštrujeme, vymeníme drevenú strechu a kamenný obklad.
Projekt cyklistického chodníka s názvom Hornád – Torysa – Hornád v skratke
H – T – H , ktorý pripravujeme
so samosprávami mestskej
časti Vyšné Opátske a obcami
Nižná Hutka, Vyšná Hutka,
Košická Polianka a Sady nad
Torysou, by mal uzrieť svetlo
sveta začiatkom októbra tohto roku. Cyklistický chodník
má dĺžku tridsať kilometrov.
Začína na hrádzi pri Beniakovej ulici, oblúkom prechádza všetkými partnerskými
obcami a vracia sa cez Vyšné
Opátske po ulici 1. mája späť

Z vašich listov
Určite je to tak, že ak vám niekto čosi odobrí, uzná, pochváli
a poďakuje sa slovom či písmom,nesmierne vás to poteší.
Tentoraz, po vyjdení dvadsaťstránkového spravodaja, sa nám
uznanlivých slov ušlo viac ako
inokedy od spoluobčanov, inštitúcií, ale aj od iných ľudí, ktorým
sa Krasňančan dostal do rúk.
Nuž vďaka všetkým za listy,
telefonáty, aj tým, ktorí nás stretli
počas letných
dní, medzi nimi
aj dve slečny,
ktoré pracujú
v zahraničí a boli
u nás počas dovolenky, kolegom z iných častí
mesta i okolitých obcí, ktorí prejavili záujem o naše noviny. Aj to
nás povzbudzuje, inšpiruje a dodáva síl do ďalšej tvorivej práce.
Dnes zverejňujeme dva listy,
ktoré sme dostali elektronickou
poštou, v plnom znení :

do Krásnej. Hlavnými nosnými
myšlienkami pri realizácii tohto projektu boli boj s čiernymi
skládkami odpadu a zámer
ukázať návštevníkom nášho
regiónu zákutia a pekné vyhliadky napríklad radar v Nižnej Hutke alebo Heringeš vo
Vyšnom Opátskom, z ktorých
sú nádherné pohľady na mesto Košice a okolie.
V tejto súvislosti by som
chcel poďakovať Mgr. Marekovi Beregsászimu, gestorovi
a odbornému poradcovi, ktorý
má na starosti celú prípravu
projektu cyklotrasy. Verím, že
aj napriek niektorým náročným úsekom a stúpaniam, sa
vám cyklistický chodník a naše zákutia už na prvý pohľad
zapáčia.
o kultúrnych, historických poznatkoch a artefaktoch, ktorými pútavo v spojitosti s obrazovou formou oboznamujete
širokú verejnosť a zvyšujete tak
poznania mladých ľudí. Veľmi
pozitívne tiež vnímam rozsah
poskytovaných
informácií
o aktuálnom verejnom dianí so
snahou oboznamovať a podporovať tak záujem občanov
o veci verejné.
Časopisu Krasňančan preto
do budúcnosti želám predovšetkým veľa spokojných čita-

Popri iných „novotách”, ktoré v Krásnej pribudli v ostatných rokoch
nevšedných premien máme aj Záhradníctvo „Atrium” na Beniakovej
ulici. Bližšie si o ňom prečítate vo vianočnom čísle nášho spravodaja,
postupne s inými firmami a inštitúciami, ktoré sídlia v našej mestskej
časti Košice – Krásna
Foto: J. Bičkoš

mimoriadne zaujal a príjemne
prekvapil. Našiel som si internetovú stránku vašej mestskej časti
a objavil som tu aj ďalšie staršie
čísla unikátneho Krasňančana...
Vaše príspevky a materiály sú
spracované naozaj pútavou
a zaujímavou formou, tematicky
je obsiahly a spracovaný lepšie
ako niektoré naše denníky a čo
stojí za povšimnutie, venuje sa
všetkým vekovým kategóriám
a ich záujmom. Aj fotografická,
obrazová a grafická časť je na
výbornej úrovni. Okrem toho
vyzdvihujem
skutočnosť, že
sa v ňom nezabúda na minulosť obce
a uverejňujú
naozaj veľmi zaujímavé a historicky cenné fotografie a materiály. Je tu vidieť a cítiť precíznu
prácu hlavného redaktora (ktorý,
ako vidím, je aj autorom väčšiny
fotografií) a malej redakčnej
rady, ale snáď aj ďalších spolupracovníkov.
Verím, že vám dobre napomáha vo vašej neľahkej verejnoprospešnej práci. Vyslovte prosím kolektívu spravodaja aj
v mojom mene poďakovanie.
Želám im aj vám všetkým veľa
úspechov v tejto krásnej a užitočnej práci. Určite sa aj v budúcnosti budem vracať na vašu
internetovú stránku, včítane materiálov Krasňančana.

Uznanie te‰í, motivuje,
ale aj zaväzuje

❉❉❉

Vážená redakcia časopisu
Krasňančan,
dovoľte mi, aby som vám
zablahoželal k vášmu časopisu
a vyjadril tak pochvalu nad
jeho obsahom a spracovaním.
V každom vydaní časopisu,
ktoré sa mi doposiaľ dostalo
do rúk nebola strana, v ktorej
by som nenašiel zaujímavý článok. Oslovili ma predovšetkým
odborne spracované články

•

teľov a tvorivých myšlienok pri
písaní nových článkov.
Mgr. Milan Géci
prednosta Obvodného
úradu v Košiciach
❉❉❉

Vážený pán starosta,
vážení priatelia,
prepáčte mi, ak vás vyruším
pri vašich pracovných povinnostiach, ale nedá mi, aby som vám
nenapísal nasledovných pár
riadkov. Nedávno sa mi dostal
do rúk váš spravodaj Krasňančan. Zaujal ma najprv preto, že
mám osobne z minulosti určité
vzťahy a väzby ku Krásnej
n/Hornádom a tak som ho prečítal od „A” po „Z”. Musím úprimne povedať, že váš spravodaj ma

Rudolf Jeňo,
Malá Ida

Z histórie
obce
Košice - mestská časť Krásna leží 191 m 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.

Preão história?
A tiež prečo návraty do minulosti? Nie. Nie zo záľuby, ale
z lásky k večným hodnotám zaraďujeme do nášho časopisu
históriu. Ona totiž nikdy nekončí,
lebo je svedectvom času, pravdy, pamäti, života… Akákoľvek
môže byť panoráma udalostí
dramatická, každodenný život
pôjde ďalej. Niekedy pokojne,
inokedy búrlivo, ale ona je tu
s nami, je učiteľkou života a zvestovateľka dávnych čias.
šéfredaktor

Život nie je nikdy ani taký dobrý, ani taký zlý, ako si myslíme
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Úprimná
Hádam každý z nás vie, že na
záchranu našej kultúrnej pamiatky bola v roku 2006 založená nezisková organizácia „Zachráňme kaštieľ v Krásnej”. Ide
o kaštieľ, ktorý je dominantou
obce, nachádza sa v jej najužšom centre vedľa kostola, čím
spoluvytvára urbanistické jadro
sídelnej komunity – mestskej
časti Košíc.
Napriek neschválenému nenávratnému finančnému príspevku z finančného mechanizmu
EHP sme vás, milí občania, v minulom čísle požiadali o prvotné
prípravné a záchranné práce,
ktoré ste mohli podporiť svojimi
2% odvodu dane z príjmu zo závislej činnosti. Pravidelne na
účet neziskovej organizácie „Zachráňme kaštieľ v Krásnej” nám
z Daňového úradu Košice I prichádzali od darcov finančné príspevky a tiež sponzorské dary.

vìaka

Od MVDr. Ivana Šefčíka to bola
suma 100 000,- Sk a Ing. Ján
Ficzeri nám navýšil bankový účet
o 50 000,- Sk. Vďaka týmto nemalým finančným príspevkom
a darom sa výsledná suma vyšplhala na 352 000,- Sk, pričom nás to všetkých posunulo
dopredu a mohli sme uskutočňovať ďalšie archeologické prieskumy.
V mesiacoch júl a august t.r.
nás navštívila skupina odborníkov, kde garantom celého výskumu bol Ing. arch. Ivan Gojdič, pričom boli zistené nové
podstatné informácie o histórii kaštieľa, ako sú analýza muriva, omietok, architektonické
prvky,... Pre týchto členov riaditeľ neziskovej organizácie zabezpečil ubytovanie, stravovanie
a občerstvenie. V septembri nás
opätovne navštívi Ivan Gojdič,
ktorý spracuje výskum a vypra-

ªudí spája kultúra
Jeden z večerných programov
deviateho Európskeho kultúrneho
festivalu národov a národností,
FEMAN 2008, sa konal aj v našej
mestskej časti. Bolo to hneď na
druhý deň po jeho otvorení v našom krajskom
sídle, vo štvrtok 28. augusta t.r. Nebola to síce „Európska
noc”, ktorá sa u nás zvykla konať
pod holým nebom, ale aj tak si
v našom stánku kultúry prišli na
svoje tí, ktorým sú blízke spevy
a tance vlastného súboru i tých,
ktorí k nám priniesli kultúrne
bohatstvo z iných krajín Európy.
Ako vždy, slávnostný večer
otvoril starosta našej mestskej

časti Marek Kažimír. Popri hosťujúcich súboroch z Turecka
a Anglicka, vrelo privítal aj členov
našej Krasňanky, všetkých, ktorí
sa prišli pokochať z umenia
a kultúry, ktorá spája ľudí. Poprial im bohatý
umelecký zážitok a duševné obohatenie pri hudbe, tanci
a speve, ktoré napomáhajú preniesť sa do blízkych i vzdialených
krajín.
Spevmi a tancami sa v úvode
predstavila naša Krasňanka, po
nej sa k slovu dostal súbor z ďalekého Turecka a záver večera
vyvrcholil rezkými tancami a spevom súboru Morena z Londýna.

FEMAN 2008

Žiaľ, takto vyzerá v súčasnosti zubom času ohlodaný interiér kaštieľa,
ktorý čaká na svoju obnovu aj za vašej pomoci.
Foto: I. Gojdič

cuje návrh na obnovu kultúrnej
pamiatky, ktorý je potrebný na
získanie ďalších finančných prostriedkov pre kaštieľ v Krásnej.
Určite si každý z nás želá, aby
sa kaštieľ stal najkrajšou ozdobou mestskej časti a tým sa zachovalo kultúrne dedičstvo naNeboli to však tance anglické, ale
naše východniarske zo Zemplína,
no i z Oravy a iných regiónov
Slovenska, mladých členov súboru, ktorí opustili našu vlasť
v roku 1989 a nezabúdajú na jej
reprezentáciu ani v ďalekom zahraničí. Aj preto ich výkony, ale aj
ostatných účinkujúcich prítomní
odmenili ako sa patrí, ováciami
a neutíchajúcim potleskom. Bodku za večerom plným veselosti
a nadšenia zavŕšil poďakovaním
a odovzdaním spomienkových
darčekov vedúcim súborov náš
starosta a po ňom aj riaditeľ
FEMAN-u Eduard Buraš s prísľubom, že desiaty ročník, teda
FEMAN-2009 sa uskutoční v našej mestskej časti - ako po iné
roky - na školskom ihrisku.
(bič)

šich predkov. Veľmi nás teší váš
záujem, ktorý sa odráža na rastúcej sume účtu neziskovej organizácie. Práve preto ďakujeme
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek sumou prispeli
na záchranu nášho kaštieľa.
Eva Balogová

TIPY PRE VÁS
10. 10. 2008
MARCUS AURÉLIUS – filozof na
tróne – prednáška s dokumentárnym filmom a čítaním z diela (pozri
www.akropolis.sk), Hlavná 37, Košice
14. 11. 2008
Giacomo PUCCINI – taliansky hudobný skladateľ – prednáška s hudobnými ukážkami (www.akropolis.sk)
22. 11. 2008
TOMMY EMMANUEL – koncert jedného z najlepších svetových gitaristov
(www.ticketportal.sk)
27. 11. 2008
RITRO SONGS FOR CHILDREN
alebo „Od pesničky k jazzu s Mariánom
Čekovským“, dirigent: Adrián HARVAN,
Marián ČEKOVSKÝ a hostia - Dom
Umenia
29. 11. 2008
JEAN MICHEL JARRE – umelec,
ktorý je zároveň inštrumentalistom,
elektronickým mágom a hlavne skladateľom nadpozemských melódií. –
Steel Arena
(rt)

Máte už poštovú schránku?

Umenie a kultúra dokážu človeka duševne obohatiť a na chvíľu ho
lahodnou hudbou, spevom a vo víre tanca preniesť do krajín blízkych,
ale aj veľmi vzdialených. Tak sme to prežívali aj pri svojských rytmoch
tanečníkov z Turecka.
Text a foto: Ján Bičkoš

•
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Všetci dobre vieme, aké nepríjemné je dostať upomienku od
akejkoľvek organizácie, len preto,
že nám jednoducho „neprišiel“ šek.
Vtedy nám už nezostáva nič iné, len
sa zamyslieť nad tým: „prečo je to
tak?“ A možno natrafíme na riešenie, ktoré spočíva v úplnej banálnosti… Veríme, že zamestnanci Slovenskej pošty určite vykonávajú
svoju prácu s nadšením a entuziazmom, lenže často narážajú na
problémy, ktoré sa úplne vymykajú
z rámca ich kompetencií. Napríklad
pokiaľ nie je k dispozícií domová
listová schránka, je dosť problematické odovzdať korešpondenciu

adresátovi bez rizika straty. Nehovoriac o psoch, ktorí neraz sťažujú
prácu doručovateliek.
Aj v súvislosti s otvorením novej
ulice sv. Gorazda, chceme poukázať a zároveň upozorniť na túto situáciu. Pojednáva o tom článok 40
poštových podmienok, cieľom ktorého je predchádzať zbytočným
komplikáciám a zabezpečiť tak istotu pre občanov.
Dobré vzťahy a porozumenie je
základom spolužitia v našej mestskej časti, preto robme veci lepšími
a snažme sa vyhnúť zbytočným
problémom.
Veronika Takáčová

Človeka možno poraziť, nie však zničiť. Človek je večný

Poznámka

Z a v š e t ko , č o j e vo m n e d o b ré …

no, „Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe”, po-

Á vedal významný predstaviteľ ruskej a zároveň svetovej
literatúry Maxim Gorkij. A nebol to hocijaký spisovateľ. Literatúra bola jeho celoživotnou láskou za ktorou ako tulák prešiel časť Ruska a svoj pozorovací talent a bohatstvo
skúseností z ciest využil v tzv. bosáckych poviedkach o spoločenských vydedencoch. Dodajme, že boli to drsné portréty,
hodné pseudonymu Gorkij (horký), ktorými sa zaradil medzi
významných predstaviteľov svetovej literatúry...
Ale to stačí na margo velikána,
ktorý vyslovil spomínanú myšlienku o knihe. Ona má naozaj
čarovnú moc a mnohoraké
podoby. Je to slovesné dielo
vydané tlačou, hovorí sa v synonimickom slovníku, v samostatnom zväzku či už je to vedecká,
zábavná, detská alebo publikácia, či menšia brožovaná kniha,
tiež monografia, ale aj objemná
kniha veľkej vážnosti - biblia až
po starú, obyčajne poškodenú,
ktorej ľudovo hovoria šalabaster.

Samozrejme sú aj iné knihy,
z ktorých čerpáme múdrosť. Ale
prečo to všetko spomínam?
Jednoducho preto, že tieto a im
podobné by sme mali mať naporúdzi v ustanovizni, kde sa
zhromažďujú a vypožičiavajú
knihy, teda v knižnici. A tú-ako
zisťujem u domorodcov i príšelcov – žiaľ nemáme už od roku
1990, keď pre rekonštrukciu
kaštieľa bola premiestnená do
školy, neskôr zrušená. (Pre ilustráciu uvediem, že v tom čase

evidovala bezmála šesťsto čitateľov a vyše trinásťtisíc výpožičiek). Z čerstvého prameňa sa
dozvedám, že v obci je farská
knižnica, aj školská i to, že tá
v škole vraj vonkoncom nespĺňa
podmienky pre výpožičky ani
pre svojich žiakov, tobôž nie pre
dospelých! Nech je už ako
chce, osobne si myslím - a nielen ja – že v našej mestskej časti
by nemala chýbať ustanovizeň,
ktorá by slúžila širokej čitateľskej
verejnosti rôznych vekových
a vzdelanostných kategórií. Pochopiteľne v policiach miestnej
bibliotéky spomínaná literatúra
a naslovovzatý knihovník, ktorý
by tieto obstarával, požičiaval,
ale aj organizoval život v knižnici,
prácu s knihou, nevynímajúc
besied, kvízov, výstav, literárnych popoludní pre mládež
a podobne.

Nemali by sme spoločne pouvažovať o znovuzriadení spomínanej ustanovizne v našej mestskej časti? Či nám už naozaj
stačí iba televízor a počítač? Verte, neverte, ale aj pre túto „poznámku” ma inšpirovalo niekoľko
občanov z Krásnej – mladších,
ale aj starších žien – ktorým
knižnica v obci chýba, i keď
majú doma obidva spomínané
zdroje informácií! Vám nie?
A ešte dodám, že popri „malých
sondách” o potrebe miestnej
bibliotéky i o tom, že kniha je
naozaj najlepším priateľom človeka aj v čase internetu, ma
presvedčilo nedávne pobudnutie s kolektívom nášho miestneho úradu pri vode, kde poniektorí aj na horúcom slniečku
siahali po knihe.
Ján Bičkoš

P o k l a d y u k r y t é v ľu d o v ý c h z v y k o c h a t r a d í c i a c h
Zamysleli ste sa niekedy nad
tým, že v našom dome, medzi
mojími blízkymi je ukrytý poklad
o ktorom nevieme? Ja som na to
prišla. Keď som bola malá, rada
som chodila k babke, pretože vedela zaujímavo rozprávať, niekedy sa opakovala, ale mne to nevadilo.Hovorila o svojej práci ako
si ženy vedeli vyplniť voľné chvíle,
robota nebola ľahká (bývalé zeleninárstvo). Vymýšľali pesničky,
žartovali, uťahovali si jedna z druhej, ale nikdy sa neurazili a nehnevali, žili ako jedna rodina
a vzťahy medzi nimi boli blízke
a krásne. Žilo sa ťažko, robota
bola pre každého, sklamania, nezhody a problémy riešili.po svojom, úplne ináč ako my teraz. Moja mamka mi stále hovorí, žilo sa
ťažko, ale veselo.To vy už neza-

žijete. A je to pravda? Myslím, že
áno.Dni sa míňajú jeden za druhým, je tu sobota, nedeľa a zase
dokola. Nemáme pritom čas, ani
na seba a nehovoriac osvojích
blízkych. Kto sú tí blízki, poznáme
ich? Naši rodičia, niekedy aj naše
deti. Vážme si našich rodičov, starých rodičov sú to naše poklady,
ktoré skrývajú v sebe niečo krásne, čo pochopíme až vtedy, keď
sa ocitneme na tej ceste ako oni
teraz.Život je veľmi krátky a preto
ho prežijme tak, aby sme mali na
čo spomínať, na tých ,ktorí sú
blízko nás.
Osobne môžem o takýchto pokladoch rozprávať moja babka –
rozprávačka a mamka, ktorá je
členkou DFS Krasňanka. Vďaka
ním mám blízky vzťah k ľudovým
zvykom, tradíciam a piesňam. Už

Ako vždy, úvod každej oslavy v Krásnej začína náš Folklórny súbor
Krasňanka. Tentoraz ho vidíme počas vystúpenia na nádvorí školy.

od malička som mala vzťah
k piesňam, rada som spievala
a zúčastňovala sa rôznych vystúpení spolu s Marienkou Vargovou – Murovou a Ľubomírom Hakem. Naučili sme veľa pesničiek,
zásluha na tom má pani učiteľka
Marta Dulovičová. Po určitom
čase som začala písať prácu
zameranú na detské hry, vyčítanky, riekanky a pesničky. Materiál zozbieraný za pomoci mojich
žien zo súboru Krasňanka.Pre
osvieženie pamäti vám ponúkam
niektoré hry: Na anďela a na

rokov svojho pôsobenia.Môžeme
si položiť otázku je to veľa alebo
málo?Máme o čom rozprávať
a máme na čo spomínať. Súbor
sa nám rozrástol, natočili sme
štyri pásma a piate pásmo predvedieme našim občanom v kultúrnom dome v mesiaci október
pripríležitosti 10. výročia našej
folklórnej skupiny. Nahrali sme
2 Cd a vystúpili v STV 2, ,,Relácia
Kapura“. V mesiaci jún sa členovia súboru zúčastnili zájazdu do
Chorvátska. Keď sa človek obzrie
za seba a pospomína, má poriad-

10. v˘roãie KrasÀanky
ďabla, Šmerdzace vajco, Tarham
šošku tarham, Na kamenky...
a iné. Vyčítanky: Egen, begen
tramki jake maš topanki a ja take
ňenam ta še s tebu hňevam.Kom,
kom komiňar, kedi ši še umival
včera večar v sobotu, ket som ňemal robotu.Riekanky: Hrašček,
bobašček, ľenčička, kukurička
šup do ňebička. Ciho bliho, bo
vša špi, bo ket staňe ta ce ži. Určite si na niektoré spomeniete, alebo vá vrátia do čias, keď ste sa
ako deti hrali na lúke, na ulici so
svojími kamarátmi alebo súrodencami.Ako vedúca DFSK Krasňanka som chcela zozbierať, čo
najviac zvykov a natočiť pásma,
s ktorými sa prezentujeme na rôznych vystúpeniach a súťažiach.
Roky plynú a človek si neuvedomí, že aj náš súbor oslávi 10

ny kus roboty za sebou.Najviac
sa mi páči, keď mi niektorí z členou súboru povie: „moji doma
vedia, že babka ide na skúšku“,
rodina si na to zvykla, to sa mi
páči. Najkrajšie je vystúpenie,
keď každý hľadá toho svojho
a drží mu palce, aby všetko dobre
dopadlo.
Ako som už spomenula, čo
nevidieť náš súbor oslávi svoje
okrúhle jubileum – 10. výročie,
preto vás všetkých pozývam na
vystúpenie, ktoré sa uskutoční
dňa 29. októbra 2008 v kultúrnom dome. Vážme si teda to, čo
nám naši rodičia a starí rodičia
zanechali. Zvyky, tradície a piesne – to sú naše poklady.
Mgr. Irena Feketeová,
vedúca DFS Krasňanka

• Kultúra národa nemeria sa len tým, koľko sa predá kníh, ale tým, v akom prostredí sa čítajú
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Vy sa pýtate, my odpovedáme

§

Mnohých z Vás zaujímalo
ako postupovať, ak v rodine
prídete o niekoho blízkeho
a je potrebné zariadiť zákonné
záležitosti, ako aj uplatniť si nárok
voči inštitúciám. Napríklad v prípade
ak poberateľ starobného dôchodku,
ktorému sa dôchodok vyplácal vždy
12. dňa v mesiaci, zomrel 20. dňa
v mesiaci, jeho pozostalí nemajú
nárok na pomernú sumu dôchodku
za toto obdobie. Dôchodkové dávky
sa totiž v súlade s § 116 ods. 2 zákona
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách
a preto ak mesačná splátka dôchodku bola vyplatená napr. 12.
augusta, patrí za obdobie od 12. 8.
do 9. 9. v celej mesačne sume. To
znamená, že ak poberateľo-

alebo sirotský dôchodok alebo na
základe žiadosti pozostalej osoby
o vyplatenie splatnej sumy. Vdove
(vdovcovi) sa splatné sumy vyplatia
po tom, ako doručí žiadosť o vdovský
(vdovecký) dôchodok, z ktorej je
zrejmé, že v čase smrti manželstvo
trvalo. Ak nárok na splatné sumy
neprešiel na oprávnené osoby manžela(ku), deti, rodičov, nárok
prechádza na dediča alebo dedičov.
Ďalším z nárokov pre pozostalého,
ktorý zabezpečuje pohreb je
príspevok na pohreb, kde podmienkou je už spomínané zabezpečenie
pohrebu. Pozostalý ako aj zomrelý
(v čase smrti) musí mať trvalý alebo
prechodný pobyt na území SR. Dávku vypláca úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny príslušný podľa miesta
trvalého alebo prechodného poby-

Sociálno-právna poradňa
vi starobného dôchodku už bol
12. dňa vyplatený dôchodok patriaci
od 12. dňa kalendárneho mesiaca,
v ktorom zomrel, do 9. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca,
boli poberateľovi starobného dôchodku do dňa jeho smrti vyplatené
všetky splatné sumy starobného
dôchodku, na ktoré mal nárok. Preto
neprichádza do úvahy vyplatenie
pomernej sumy starobného dôchodku pozostalým osobám. V prípade, že si dávku neprevzal, nárok
na sumy dávky, ktoré boli splatné ku
dňu smrti poistenca, prechádza na
pozostalých.
Prechodu nároku na dávku musí
predchádzať uplatnenie nároku na
dávku a na jej výplatu. Ak je pozostalá
osoba maloleté dieťa, nárok v jej
mene uplatňuje rodič alebo osvojiteľ.
Podmienkou prechodu nároku na
splatnú sumu dávky nie je predchádzajúce žitie pozostalých v spoločnej domácnosti so zomrelým
poistencom. Pozostalí majú nárok na
splatné sumy dávky v tomto poradí:
manžel(ka) a ak nie je, tak deti a ak
nie sú, tak rodičia. Sociálna poisťovňa splatné sumy dávky vyplatí na
základe žiadosti o vdovský, vdovecký

tu zomrelého (predpokladáme, že
miestom pobytu bola Krásna, pohrebné vybavujeme na Žižkovej 21
v Košiciach). Príspevok je jednorazová sociálna dávka vo výške
2.400,- Sk a jej nárok zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu
zomrelého.
Nezabudnime, že od 1.1.2009 sa
v SR stane zákonným platidlom euro,
preto všetky dávky vrátane dôchodkov budú v období duálneho zobrazovania (najneskôr od 8. 8. 2008 do
31. 12. 2008) zobrazované takto:
primárnou menou bude SKK a informatívnou menou EURO. Duálne
zobrazovanie v opačnom poradí, t.j.
primárna mena EURO a informatívna
mena SKK, bude v období od 1. 1.
2009 do 31. 12. 2009. Pri duálnom
zobrazovaní budú sumy prepočítané
konverzným kurzom a zaokrúhlené
v prospech príjemcu dávky. Spôsob
zaokrúhľovania pri duálnom zobrazení bude nasledovný: suma dávky
prepočítaná konverzným kurzom na
eurá sa zaokrúhli na desať eurocentov nahor.
(socpoist, upsvar)
Jana Bodová

Tohtoročná povodeň na Hornáde po prvýkrát zasiahla aj Letnú záhradu
na ulici 1. mája (viac na strane 8).
Foto: V. Gonda
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Každý

z

nás

sa

môže

Súčasťou osláv Dňa Krásnej bola aj jazda na elektrickom býkovi, ktorá
sa tešila veľkej pozornosti najmä tínedžerov.
Foto: M. Kažimír

Zamestnanci Z· neprázdninovali
Prázdniny sú pre väčšinu z nás
časom oddychu. Učitelia aj žiaci
majú na nejaký čas pauzu, no
v škole počas prázdnin nemôže
oddychovať každý. Naši prevádzkoví zamestnanci majú radi leto,
avšak to zďaleka nie je pre nich
časom ničnerobenia. Možno sa
to mnohým zdá nepochopiteľné,
a preto v letné rána je nám
najčastejšie kladená otázka typu:
,,Čo vy tam v škole vlastne
robíte?“
Počas prázdnin sú v škole zabezpečované také činnosti, ktoré

tatné vykurovanie každého pavilónu, čo považujeme za maximálne hospodárne, pretože tak
môžeme regulovať teplotu v ktoromkoľvek pavilóne či telocvični.
Počas prázdnin bola zabezpečovaná druhá etapa. Veríme, že
bude tohto roku aj ukončená.
Podarilo sa pripraviť pripojenie na
mestskú kanalizáciu a to je tiež
dôvod na radosť, pretože tá stará
nás stála neskutočné finančné
prostriedky. V prevádzke bola aj
materská škola a s ňou aj školská
jedáleň.

Škola v pohybe
vo svojom živote považujeme za
samozrejme – napr. čistota a poriadok. Tento rok sme mali plné
ruky práce a tak okrem rutinných
sanitačných prác sa nám vďaka
ochotným ľuďom, podarilo vymaľovať pavilóny, v ktorých sú
umiestnené triedy. Tie teraz dýchajú čistotou a poriadkom. Možno mnohí nevedia, ale len nedávno sme v nich kompletne
opravili sociálne zariadenia, čo
isto ocení každý, kto poznal tie
predchádzajúce. Pracujeme aj
na opravách v ďalších pavilónoch. Materská škola je v tejto
oblasti už zrekonštruovaná, k nej
v poslednom čase pribudlo nové
detské ihrisko.
Škola je už stará, to vidí každý,
a tak si nevyhnutne žiada svoje.
Pred rokom bola dokončená prvá
etapa kompletnej rekonštrukcie
plynového kúrenia. Rekonštrukciou bolo zabezpečené samos-

zmeniť,

ale

Je na mieste poďakovať všetkým zainteresovaným, ktorí pomohli. Osobitne všetkým prevádzkovým zamestnancom, ktorí
sú vždy v úzadí. Počas prázdnin
sú práve oni tí neprehliadnuteľní:
upratovačky, kuchárky a vedúci
zamestnanci – ekonómka a vedúca školskej jedálne.
Ako na iných školách, aj naši
učitelia nastúpili do práce skôr
ako po iné roky pripraviť školský
vzdelávací program, ktorým škola ponúkne rodičom i žiakom
predstavu o ich ďalšom napredovaní. Sme teda pripravení
privítať všetkých našich žiakov
i rodičov vo vynovených priestoroch a tešíme sa na nový školský rok v ktorom želáme všetkým
dobrú pracovnú pohodu a samé
úspechy.
Jana Sabolová
riaditeľka ZŠ s MŠ sv. M. Križina

musí

to

chcieť

Dôkazy lásky a úcty
k na‰im zosnul˘m
Keď spomenieme
bujem jeho radu, precintorín, vybaví sa D o t y k y tože hoci nie je rodák
nám smutné, trúchlivé
z Krásnej, obdivuhodmiesto. Čas však ukázal, že ne ovláda našich živých i mŕtvzťah k nemu sa môže aj zme- vych a tiež pozná „bydliská”
niť. V mojom prípade je to od v obci i na cintoríne. Jeho práca
chvíle, keď mi zomrela mamič- nie je ľahká. Kosenie, či kopaka. Odvtedy cintorín nie je pre nie hrobov sa naplánovať nedá!
mňa pochmúrnym miestom, Ani administratívna agenda nie
ale miestom posvätným, na je atraktívna. Nie každý by sa
ktoré sa veľmi rada vraciam.
s prácou okolo hrobov a poPri zariaďovaní pohrebu sa hrebov mohol, alebo chcel
naša rodina prvýkrát bližšie zaoberať. Tu sa vyžaduje zvlášť
kontaktovala aj so správcom citlivý prístup hlavne vo vzťahu
cintorína Mikulášom Cúrom. k pozostalým - je to aj zásada
Spoznali sme v ňom ochot- celého kolektívu miestneho
ného mladého človeka, ktorý úradu. – Verte, že aj pri práci
v ťažkej životnej situácii poradí, v spojení s cintorínom, hlavpomôže, une z každérobí, čo je Îijú medzi nami ho stretnutia
pre chvíle kes ľuďmi sa
dy sme chtiac-nechtiac vy- dá získať aj niečo pre dušu.
vedení z miery, naozaj veľmi Ako? Ja osobne mám dobrý
dôležité. V našom prípade bolo pocit a obdivujem najmä mlao to horšie, že na pohrebe dých, ktorí často aj z vlastného
doslova lialo. Smútok každého rozhodnutia prídu uzatvoriť, či
z nás bol umocnený práve tým, vyplatiť nájomné za hrobové
že sa všetko dialo v takom ne- miesto ochotne a radi, nezačase. A on si svoju prácu vy- budnú sa neraz vyznať z citov,
konával s takou samozrej- či vďačnosti k svojej zomrelej
mosťou a vážnosťou, ako keby babke, rodičovi, súrodencovi.
patril do rodiny. Všetko si pamä- Pritom chcú zaplatiť aj na nietám tak presne, lebo na pohreb- koľko rokov dopredu, pretože
ný obrad mojej drahej mamičky to považujú za dôkaz lásky a
nezabudnem nikdy a v pamäti úcty k ním. Je to len drobné
mi utkveli všetky detaily.
poznanie, ale predsa z takých
Vtedy, pred ôsmimi rokmi, by sa skladá život. Keď sa nad tým
som si nebola pomyslela, že zamyslíme je to pekné. Teší ma,
s Mikulášom budem niekedy že sa pri svojej práci s takými
zdieľať spoločnú pracovnú príkladmi v Krásnej stretávam
agendu - cintorín. On technicky, čoraz častejšie.
ja administratívne. Neraz potreMária Miľová

Pohľad na časť nášho cintorína. V pozadí Dom smútku, možno lepšie
Dom nádeje. Tu vedú naše kroky, keď zdobíme vencami a kvetmi hroby
našich najbližších... „Daj večný pokoj dušiam, Bože, Duchu svätý, keď
spomíname iné životy a svety”.
Text a foto: (bič)

V M· obnovujú dvor aj záhradu

Úsilie korunované úspechom
Myšlienku o obnove školského dvora a záhrady Materskej
školy na Žiackej 18 sme nosili
v hlavách už dlhší čas, ale brzdil
nás najmä nedostatok financií.
Riaditeľka školy v spolupráci s radou rodičov vypracovali postupné kroky k realizácii tejto myšlienky. V prvej etape oslovili MÚ
MČ Košice-Krásna a sponzora
Willex s.r.o. Komárno o pridelenie finančných prostriedkov. Naše úsilie bolo korunované úspechom. V prvej etape obnovy sme
na školskom dvore umiestnili dreveného sedacieho koňa, šplhaciu vežu, vybavenú šikmou plochou na šmýkanie a drevenú
kladinu. Uvedené exteriérové zariadenia sú v zhode s platnými
európskymi normami.
Pokračovali sme druhou etapu
a to výstavbou altánku. Zrušili
sme jedno pieskovisko, pretože
podľa vyhlášky a v súlade
s európskymi normami, by bolo
finančne náročné vymieňať piesok v dvoch pieskoviskách v stanovených časových intervaloch.

Zrod nového altánku sa nezaobišiel bez výdatnej pomoci
rodičov, starých rodičov detí,
navštevujúcich materskú školu,
MÚ MČ Košice-Krásna - predovšetkým predsedníčky Rady
školy Anny Hájkovej a Petra
Fedora, ktorí harmonogram výstavby upravili tak, aby stavebné
práce aktívne pokračovali. Na
jeseň nás čaká ešte dokončenie
altánku, a to umiestnením lavičiek
a zábradlia. Veríme, že počasie
nám bude priať a my budeme
môcť dokončiť naplánované práce pre spokojnosť našej najmladšej generácie.
Vďaka patrí MÚ MČ KošiceKrásna, ktorý nám poskytol
finančné prostriedky, Wiltex s.r.o.
Komárno, rodine Ing. Hájeka,
pánom Behunovi, Roškovi,
Vattaiovi ml., Vattaiovi st., pani
Dzurčaniovej a jej kolegom zo
súboru ako aj všetkým rodičom,
ktorí prispeli svojou prácou
k výstavbe altánku.
Mgr. Ľudmila Sedláková,
riaditeľka školy

Nápis na hrobe Neferhotepa

O hroby našich blízkych sa staráme nielen na sviatok Všetkých svätých
a v deň označený v kalendári ako Pamiatka zosnulých – po našom
dušičky – ale po celý rok.
Foto: (bič)

Počul som ony piesne, čo na starých
hroboch chvália svet živých a hania
ríšu mŕtvych. Ale prečo sa tak zaobchádza
so zemou večnosti, ktorá je
spravodlivá a bez hrôz, štíti sa hádky
a nik tam neútočí na svojho blížneho?
Táto zem nemá nepriateľa...

• Každý západ slnka nám pripomína, že raz odovzdáme všetko a napriek tomu nemusíme zostať s prázdnymi rukami
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Životné prostredie – vec náš všetkých
Častokrát sme z bezpečia domova sledovali televízne zábery
z prírodných nešťastí, ktoré sa
stali v rôznych častiach sveta či
na Slovensku. Bolo nám ľúto
poškodených a možno sme aj
rozmýšľali nad dôvodmi týchto
udalostí. Zrazu prišiel deň, keď
prírodný živel, ničivá voda Hornádu začala ohrozovať priamo
nás, naše rodiny, naše obydlia.
Zrazu je to celkom iné - osobné.
Aj naše otázky sú naliehavejšie.

bily, pesticídy a anorganické dusíkaté hnojiva sú hlavnou príčinou
zhoršovania životného prostredia.
Holorub lesov prináša stratu
schopnosti „lesov“ zadržiavať
zrážky v korunách stromov, neumožňuje prirodzené, postupné
vsakovanie zrážkovej vody do
pôdy a následne jej nasmerovanie do podpovrchových odtokov.Takéto odlesňovanie spolu
s ťažkým priemyslom navyše trvale „zabezpečujú“, že do ovzdušia

Až keď sme v ohrození?
Ako je to možné, že nám naše
super technológie nevedia pomôcť predchádzať či celkom
odstrániť prírodné katastrofy?
Veď žijeme v 21. storočí. Ako je
to možné, že trefne pomenovaná
„100 ročná“ voda teraz prichádza
každý tretí alebo štvrtý rok?
Odborníci tvrdia, že si za to
civilizácia môže sama. Plytvanie
prírodnými zdrojmi, ničenie ekologických podmienok pre prežitie
človeka, nekonečné požiadavky
západnej „kultúry“ na rast blahobytu nie sú v súlade s konečnými
zdrojmi sveta. Také technologické „úspechy“ ako sú automo-

sa každý rok vypustí vyše šesť
miliárd ton uhlíka (väčšina tohto
množstva zostane v ovzduší po
obdobie vyše jedného storočia).
Oxid uhličitý pohlcuje vyžarované
teplo vychádzajúce zo zemského
povrchu - pôsobí teda ako nepriedušná pokrývka na hrnci. So
zvýšenou teplotou sa v atmosfére
zvyšuje množstvo vodnej pary,
ktorá tiež napomáha globálnemu
otepľovaniu.
Ukazuje sa, že spomínanú
otázku „Ako je to možné, že nám
super technológie nevedia pomôcť?“ je potrebné asi pozmeniť
na výčitku: Ako je to možné, že

Vplyvom zvýšených dažďových
zrážok v severnej časti územia
nášho kraja došlo k nahromadeniu väčšieho množstva
dažďovej vody, ktorá bola zvedená do vodnej nádrže Ružín.
Vodné dielo Ružín od r. 1974
zabezpečuje tri funkcie: zachytáva povrchové vody, slúži energetike, zabezpečuje protipovodňovú ochranu. V termíne
22. a 23. júla 2008 boli zrážky
tak výdatné,
že v Kysaku
pri vypúšťaní
diela
bol
nameraný prietok 340 m3/s.
Z uvedeného dôvodu došlo
k
naakumulovaniu
diela
nečakane rýchlo a voda začala
pretekať cez úseky – prepady
tesne pod naplnenou hrádzou.
Vodné dielo dosiahlo úroveň
naplnenia 70 cm pod max.
hladinu. Tým došlo k stavu, že
mestom Košice dňa 23. 7. 2008
bol vyhlásený druhý a tretí stupeň
povodňovej aktivity rieky Hornád.
Povodňová komisia na Povodí
Bodrogu a Hornádu sa zaoberala
s maximálnym prípustným množstvom vody na vypustenie.
V zmysle manipulačného poriad-

ku väčší ako prípustný odtok
z diela nie je možný z dôvodu
šikmého tesnenia jadra nádrže,
kedy by mohlo dôjsť k zosuvu
hrádze a tým k jej pretrhnutiu.
Aká bola situácia v Krásnej?
Predseda krízového štábu
Mestskej časti Košice Krásna
dňa 24. 7. 2008 o 14 ,15 hodine
vydal príkaz na použitie techniky
(nakladač a nákladné vozidlo
Tatra) na dovoz ílovitej hliny a zá-

nám niektoré technologické
„úspechy“ pomohli k takému súčasnému stavu?! Samozrejme,
vhodne uplatnené vybrané technologické postupy nám môžu
poskytnúť potrebnú pomoc, ale
zásadné riešenie predpokladá
premenu v ľudských postojoch.
Čo to znamená prakticky? Obyčajné veci: šetrenie vodou, separovaný zber, eliminované používanie chemických prostriedkov
(príliš často v reklame“ vychvaľovaných), odmietanie geneticky
upravených potravín, zamedzovanie vzniku divokých skládok
odpadu, uprednostnenie lokálnych produktov pred dovážanými, kupovanie nápojov vo vratných sklenených obaloch, atď.,
atď... Dôležité je byť na strane
tých, ktorým na životnom prostredí záleží. Alebo to chceme
nechať na starosť budúcim generáciám?
Ing. Rudolf Takáč
Odborné pramene:
E.F. Schumacher: Small Is Beautiful
Paul Ehrlich: Population, Resources,
Environment
www.priateliazeme.sk
www.wolf.sk

eko - stav Košice. Dňa 25. 7.
2008 na inkriminované miesto
Vodohospodársky podnik zabezpečil piesok a vrecia a v časti
pod nedokončenou hrádzkou
v najnižšom mieste sa tieto vrecia
uložili. V tom čase už hladina rieky
Hornád mala tendenciu klesania,
preto dňa 25.7.2008 bol II. a III.
stupeň povodňovej aktivity zrušený. Za účelom ochrany proti povodniam MČ zvolala na deň

Chcete byÈ
profesionálnym
rodiãom?
Profesionálna náhradná rodina
je metódami, formami a vnútornými vzťahmi ľahko prirovnateľná
k rodine, ktorá sa stará o osvojené
dieťa alebo o dieťa v pestúnskej
starostlivosti. Rozdiel je najmä
v tom, že o umiestnení dieťaťa do
takej rodiny rozhoduje detský domov. Profesionálny náhradný rodič
je zamestnancom detského domova, ktorý poskytuje starostlivosť
deťom s náhradnou ústavnou starostlivosťou vo svojom vlastnom
rodinnom prostredí dvadsaťštyri
hodín denne s možnosťou uplatnenia si dovolenky na päť týždňov.
Táto profesia je špecifická, preto si vyžaduje adekvátne vzdelanie
– minimálne stredoškolské, ukončené maturitnou skúškou, ktorá
je aj jednou z podmienok uchádzača o zamestnanie. Ďalšou podmienkou je absolvovanie špeciálnej prípravy v rozsahu štyridsať až
šesťdesiat hodín, ktorú poskytuje
Detské centrum alebo iný akreditovaný subjekt.
Záujemcovia s veľkým srdcom,
ktorí majú miesto vo svojom obydlí
môžu bližšie informácie získať na
www.upsvar-ke.sk alebo na telefónnych číslach: 055/7295 255,
V.T.
055/6331 469.

vodnú elektráreň /Beniakova,
Harčarova ul./, ktoré spôsobuje
navýšenie hladiny rieky a tým
spodné vody presakujú a zatápajú pivnice niektorých rodinných
domov. Na tieto okolnosti upozornili občania Krásnej spísaním
petície. Zástupca VHS Košice
odôvodnil prevádzkový poriadok
vypúšťania vodného diela Ružín a zdôraznil, že v prípade
100 ročnej vody je prietok
750 m3/s a 1000
roč-nej vody je prietok 960 m3/s, kedy
proti tomu nepomôže a neochráni ani vodné dielo
Ružín.
Záverom sa prijala požiadavka
MČ na realizáciu oporného múru, ktorú do plánu na požiadanie
zaradí VHS. V čase realizácie
oporného múru po pravej strane
rieky Hornád v 90.tych rokoch
bola vlastníkmi pozemkov zamietnutá dokumentácia, ktorá
mala riešiť ochranu ľavej strany
rieky, preto VHS Ke stavbu nerealizovala, ani do budúcna ju
nenaplánovala.

Tohtoročná povodeň na rieke Hornád

•
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voz terénu popri rieke Hornád
na ul. 1 mája v celkovej dĺžke
145 m. O 17 hodine zasadal krízový štáb mestskej časti Krásna
a tento prijal tieto opatrenia:
uzatvoriť ul. Pri Hornáde zákazovými značkami , monitorovať
stav rieky pri Hornáde, ul. 1. Mája
za Hornádom ul. Beniakova,
Harčarova, monitorovať situáciu
rod. dom MUDr. Makaru. V súvislosti s týmito opatreniami MČ
zabezpečila ochranu pred povodňou v úseku ul. 1. mája pri
rieke Hornád, kde sa realizovali
práce - zemná hrádza v dĺžke
145 m - Zabezpečila f. Hydro -

20. 8. 2008 rokovanie za prítomnosti Vodohospodárskeho podniku Košice /VHS/ a vojska. MČ
požadovala ochranu ľavého toku
Hornádu vybudovaním ochrannej
hrádze tak ako je to na pravej
strane rieky, aby sa zrušil vojenský brod na ul. Pri Hornáde. Po
obdržaní písomného stanoviska
od vojska o potrebe brodu respektíve jeho opodstatnenosti MČ
požiada kompetentné orgány
o jeho zrušenie, aby sa zrušila
postavená hrádza slúžiaca navýšeniu výšky hladiny rieky pre
získanie potrebnej potenciálnej
a kinetickej energie pre malú

Ing. Zdenko Vaska
sam. odb. ref. výstavby a ŽP

Niet ničoho, čo by si ľudia tak veľmi cenili a tak málo chránili ako zdravie

A n ke t a

s novými obyvateľmi Krásnej

Kde kedysi rástli šampiňóny…
„...rastú teraz nové domy ako huby po daždi.“ Ako člen mediálnej komisie pri obecnom
zastupiteľstve v Krásnej a zároveň ako sused som sa obrátil na našich nových susedov s prosbou o účasť
na mini-ankete o ich súčasnom bývaní za účelom získania ich prvých pocitov, postrehov a osobných
názorov z nového bývania v Krásnej s cieľom priblížiť ich skúsenosti z nového miesta bydliska našim
spoluobčanom ako aj kompetentným orgánom miestneho zastupiteľstva v Krásnej, aby sme takto
spoločne získali nové vedomosti, prípadne aj nejaké osobné návrhy a pripomienky na život u nás s cieľom
jeho skvalitnenia. Noví, najbližšie bývajúci susedia na novovybudovanej Tatarkovej ulici, oslovení v tejto
ankete, využili možnosť na prezentáciu nových „nekrásňanských“ skúseností a názorov na bývanie
v Krásnej. Naše otázky boli následovné:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odkiaľ ste sa presťahovali do Krásnej a prečo ste sa rozhodli bývať práve tu?
Aké sú vaše prvotné pocity a dojmy z bývania?
Vymenujte pozitíva a negatíva bývania v Krásnej
Skúste porovnať, v čom je bývanie v Krásnej pre vás lepšie od toho pôvodného
Čo by ste chceli zmeniť vo vašom bydlisku, prípadne zrušiť, alebo nechať prestavať, opraviť?
Čo vám v Krásnej najviac chýba (komunikácie, siete, cesty, zariadenia, služby, čokoľvek...)
Skúste percentuálne ohodnotiť, nakoľko ste spokojní s vaším novým domovom.

Rodina El – Momany, Tatarkova 16, 33 a 38 rokov, 1 dieťa – 19 mesiacov
Zo sídliska Nad jazerom. Vybrali sme ju pretože to je lokalita
s pekným prostredím, je tu pokoj. Naša ulica je pekná, tichá,
bezpečná, sú tu milí susedia,
takže zatiaľ hodnotíme len pozitívne. Nové bývanie sa nedá
porovnať s bývaním v paneláku
v lepšom slova zmysle. V bydlisku by sme nič zásadné nemenili, chýbajú nám však chodníky pri cestách a je tu horšie
MHD spojenie. Spokojní sme na
100 %.
Pani Ing. Renáta Kozmová,
Tatarkova 11, 43 rokov, 1 dospelé dieťa
Z KVP. Pre možnosť výstavby
rodinného domu. Naše pocity sú
celkove veľmi dobré, je tu ne-

hlučné prostredie a príroda o ktorú sa musia postarať aj majitelia
jednotlivých rodinných domov.
Pozitívom je možnosť bývania
v rodinnom dome, relaxovať pri
práci v záhrade, pestovať kvety
okolo RD. Negatívom spaľovňa
Kokšov-Bakša – dodržiavanie
limitov spalín a úletov, preťažená
cesta cez sídlisko Nad jazerom.
Treba urýchliť realizáciu obchvatu. Nové bývanie je lepšie v možnosti relaxovať doma v záhrade,
skrášľovať okolie. Bývanie v bloku
je často rušené nedodržaním
domových predpisov (nočný
kľud). Tiež sa neúmerné zvyšujú
náklady správcovskými spoločnosťami. Bolo by vhodné prinútiť
majiteľa pozemku pozdĺž Hornádu, aby 3-4 krát do roka kosil
trávnatý porast. (možnosť pre rekreačný šport) Mal by sa realizovať

plánovaný park pri železničnom
moste (pre oddych a relax rodín
s malými deťmi). Je potrebné zvýšiť počet kontrol dopravnou políciou na dodržiavanie dopravných
predpisov na vedľajších komunikáciách (Mozartova ul. – zákaz
státia, nedodržiavanie predpísanej rýchlosti 40 km/h najmä domácimi vodičmi). Až na dopravu
počas špičiek cez sídlisko Nad
jazerom som vcelku spokojná.
Naše rozhodnutie vystavať RD
v Krásnej pred 4 rokmi bolo
správne a splnilo naše očakávania.
Rodina: Miroslav Molčák
a Andrea Molčáková, Tatarkova 12, 39 a 37 rokov, bezdetní
Zo sídliska Ťahanovce. Predtým sme bývali na sídlisku Nad
jazerom a v roku 2004 tu boli
dostupné pozemky za relatívne

dobrú cenu, chceli sme lepšie
bývať. Krásna je dedina ako sa
patrí! „Se vším všudy.“ Kohút
a zvony ráno, psí štekot ... balada. Krásne prostredie... Plusom je krásne prostredie a relatívny pokoj. Mínusom sú úzke
pozemky, stavebná činnosť, veľká vzdialenosť od mesta, zápchy,
noví bezohľadní susedia, starí
bezohľadní susedia a ľudia ktorí
vysypávajú smeti kde sa im zachce. S Ťahanovcami sa to nedá
porovnať! Tam ste nebývali. Je to
„nebe a dudy !“ Ak by som mohol
niečo zmeniť, tak by som inak
koncipoval dom, tak, aby mi poskytol viac súkromia. Je potrebné
viac chrániť okolie od bezohľadných ľudí. Vadí nám priepustnosť
cesty do centra v špičke – tam aj
späť. Prejsť cez sídlisko Nad jazerom je proste „hrůza“! Spokojní
sme na 75 %. To je asi oproti
ideálu. No neviem to inak porovnať... S Ťahanovcami sa to nedá
porovnať vôbec.
Rodina Marcinková, Tatarkova 14, 39 a 34 rokov, 2 deti
– 5 a 10 rokov
Zo sídliska Nad jazerom. Bola
to najbližšia možnosť bývania
v dome blízko rodiny a mesta.
Prvé pocity sú pozitívne. Výhodou je pokojné prostredie a nevýhodou problém s likvidáciou
pokosenej trávy, prašnosť. Mal
by sa vybudovať protipovodňový
múr, upraviť terén okolia (zeleň).
Chýba nám tu športovo-relaxačná zóna, detské ihriská, park,
cesty. Pre krátkosť času bývania
v tejto lokalite nevieme ešte
posúdiť, nakoľko % sme spokojní.
Za odpovede ďakuje
Mgr. Viktor Szabó

Realizácia tlakovej kanalizácie a jej kolaudácia
Mestská časť do r. 2002 nemala
riešenú tlakovú kanalizáciu. Od tohto
roku postupne do užívania ako prvé
tlakové kanalizácie boli odovzdávané
na uliciach Orná, Pasienkova, Štrkova, Konopná, Na Pažiti, Edisonova,
Bezručova, Mozartova, Piesočná,
Ukrajinská, Pollova, Beniakova, Baničova, Harčárova, Konopná, Tatarkova, Urbárska, Na močidlách. Na
uliciach je spolu napojených 298 rodinných domov, kde údržbu zatiaľ
zabezpečuje Mestská časť KošiceKrásna. Dlho očakávané odovzdávanie a preberanie tlakovej kanalizácie
v ostatných častiach Krásnej – I. etapa vrátane domových kanalizačných
prípojok s čerpacími šachtami a technológiou sa konečne realizuje od začiatku augusta t. r. Kolaudačné roz-

•

hodnutie sa týka stok A o celkovej
dĺžke 6530 m a celkového počtu domových prípojok ktorých je 461 ks.
Rozhodnutím boli povolené i zmeny stavby t.j. vetvy boli predĺžené
o 177 m, tieto boli do projektu zaraďované dodatočne. Rozhodnutím
z mája 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30. 5. 2008 sa riešili stoky
A, A-5 na uliciach Lackova, po ulicu
Mozartova a časť ulice Ukrajinskej po
Minskú.
Pred spustením a otvorením ventilu tlakovej kanalizácie správca VVS
a. s vyzval dotknutých vlastníkov
o doručenie dokladov k uzavretiu
zmluvného vzťahu. Mestská časť po
dohode s VVS a.s. Košice vyšla
občanom v ústrety tým, že vydáva
tieto podklady: snímok z katastrálnej

mapy v mierke 1:200, 1:1000, list
vlastníctva a potvrdenie o počte prihlásených osôb v rodinnom dome,
ktoré nie je potrebné pri odbere vody
od VVS a.s.
Správca Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice stanovil
na zákazníckom centre /Komenského 50/ stránkové hodiny takto: pondelok – štvrtok od 8–16 hod., streda od 8–17 hod., piatok 8–12 hod.
Akékoľvek poruchy na tlakovej
kanalizácii je potrebné hlásiť na t. č.
795 24 20 dispečing vodární. Je potrebné, aby užívatelia tlakovej
kanalizácie sa riadili pokynmi, ktoré
vydala f. Presskan Banská Bystrica
t.j. aby 1 x za tri mesiace bolo čerpadlo opláchnuté pod tlakom čistej
vody a do systému neboli vpúšťané

oleje, ropné produkty a predmety,
ktoré by mohli spôsobiť poruchu
čerpadla. Niektoré vetvy dodatočne
zaraďované a realizované neboli
predmetom kolaudácie z dôvodov
nepredloženia dokumentov potrebných ku kolaudácii, preto budú riešené v krátkej budúcnosti. Mestská
časť prijatím uznesenia zo VII. mimoriadneho zasadnutia MZ MČ dňa
19. 3. 2008 schválila, že nevykonáva výstavbu kanalizačných prípojok, ani neposkytuje finančný príspevok v lokalitách určených na IBV:
Na Hore, Čapaš, PV Development východ, Pri jazere, Záhumnie a vo
všetkých novovzniknutých lokalitách
IBV s účinnosťou od 19.3.2008.
Ing. Zdenko Vaska

Nikto nie je ostrovom samým pre seba: každý je kusom pevniny, kusom súše
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Mikro rozhovor s o s p r á v c o m m i e s t n e h o c i n t o r í n a M i k u l á š o m C ú r o m

Reguly platia aj na „konečnej“
Ktosi múdry povedal, že všetci cestujeme vo vlaku, ktorý
raz dôjde na konečnú. Tou je miesto, kde odpočívajú naši
najbližší. Spomienka na nich je stále živá, preto naše kroky
z krajiny žijúcich často smerujú k ich hrobom, ktoré
zdobíme kvetmi, vencami, zapaľujeme na nich sviece,
možno sa aj pomodlíme... Priznajme si, že nie všetci a nie
vždy si toto posvätné miesto náležite ctime a vážime. Možno
aj to mi dalo podnet, aby som si k dialógu prizval človeka,
ktorý má vo svojom popise práce veci, súvisiace s miestom
o ktorom je reč, správcu nášho cintorína, ktorému sme
položili niekoľko aktuálnych otázok.

• Zistil som, že v pozícii správcu krásňanského cintorína
pôsobíte štrnásť rokov a že
Vašou hlavnou náplňou práce sú komplexné služby,
ktorých cieľom je zvýšenie
úrovne dôstojnosti pohrebov, ale tiež úprava hrobových miest, údržba, upratovanie celého areálu,
odvážanie odpadu, kosenie,
samozrejme kopanie hrobov, asistencia pri pohrebných obradoch...
S akými problémami sa pri
výkone tejto práce stretávate najčastejšie?
Naviac má trápi, že do košov
na odpad ľudia hádžu nielen vence a kvety, ale aj zeminu, črepníky s hlinou, niekedy aj zvyšky

Vybrali sme pre vás
Prednedávnom sa mi dostala
do rúk Farská kronika zachytávajúca výjavy z histórie Krásnej od
polovice 18. storočia do jeho konca. Z udalostí septembra roku
1772 som si náhodne vybrala
a pre náš spravodaj upravila túto:
13. septembra roku 1772 Dôs-

betónu a iné. Problém je potom
pri ich vyprázdňovaní a vysypávaní do kontajnera, čo je fyzicky
často nezvládnuteľné, k čomu si
musím prizývať pomocníkov. Pokiaľ ide o kosenie, mojou povinnosťou nie je kosiť hroby iba uličky medzi nimi. To sa ani nedá
i keby som chcel, keď sú tam
kahance, kvetináče... Myslím si,
že každý pozostalý by sa mal postarať o zbavenie trávy a buriny
na hroboch svojich príbuzných.
A ešte. Ak niekto mení staré pomníky za nové, staré by mal zlikvidovať mimo objektu cintorína
(zberný dvor, Environcentrum
a pod.), nie však do okolia cintorína. Rovnako aj zvyšky betónu,
či cementu z hlavnej cesty, kde
robia betónovú zmes. Všetko je
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potrebné upratať a dať do pôvodného stavu ! To isté platí aj pre
výrobcov pomníkov-kamenárov.
Malo by to byť vecou toho, kto
si ich objednal. O črepinách,
plastoch, umelých kvetoch, ktoré vietor rozfúka po celom cintoríne ani nehovorím. Za nehorázne
považujem, ak na cintorín niekto
príde “na prechádzku” so psom!
• Zaiste má k tomu vážne výhrady aj pán starosta a možno sa niečo ujde aj na Vašu
adresu, pretože ako správca ste za to zodpovedný.

Za rozhovor poďakoval: J. Bičkoš

Kontakty:
MÚ: 685 21 28, 685 28 74
Správca cintorína:
0905 342 544

Čo prezrádza Farská kronika?
tojný Pán Gabriel Szerdahelyi píše: Otec Kanonik – Metropolita
Jágerskej Cirkvi, Prefekt Seminára
Štefana Trnavského pred nami
prisľúbil uvoľniť v prospech fary
prostriedky na vyplatenie urodzeného pána baróna Meška za dole
uvedené pozemky.

Aj takéto dramatické situácie sa udiali počas tohtoročnej povodne na
Hornáde, 26. júla 2008 pod železničným mostom. Foto: M. Kobezdová

•

M. Cúr sa z času na čas musí
pozrieť aj na Orientačný plán
cintorína na miestnom úrade

Všetky výhrady v tejto súvislosti
si beriem k srdcu, pretože sú
v záujme spoločnej veci. Smerujú k tomu, aby náš cintorín bol
naozajstnou oázou pokoja pre
nebožtíkov, ale aj pre žijúcich.
• A ešte nemenej dôležitá
vec. Aký je postup pozostalých pri úmrtí člena rodiny ?
Samozrejme, čo v najkratšom
čase mi oznámiť úmrtie, aby som
mohol včas zabezpečiť veci, ktoré s tým súvisia. Vykopať hrob
príslušných rozmerov podľa toho,
či ide o dospelú osobu, alebo
dieťa a kto už má hotovú hrobku,
musí mi to ohlásiť tiež, aby som
zabezpečil jej odkrytie a iné s tým
spojené náležitosti.
Nuž teda, majme na pamäti
tieto naoko maličkosti, ktoré
sme spomínali v rozhovore
o mieste posledného odpočinku našich zosnulých. Reguly nesporne platia aj pre našu
„konečnú zastávku”. Nech to
nebude syzifovská robota, alebo ak chcete, hlas volajúceho
na púšti, lebo aj cintorín je
našou vizitkou.

s ú

p l n é

1. Pozemok, ktorý z vrchnej
časti susedí s pozemkom Mathiasa Hrabkovszkého, zo spodnej
časti s pozemkom Michaela Danyiho, ktorý od jeho dolného konca po prostriedok pred tým spadal do vlastníctva fary. Horná časť
patrila Georgovi Szehélymu. Tento pozemok bol využívaný ďaleko
od spodnej cesty až po horný
okraj. Farárovi ho daroval už spomínaný Dôstojný Pán Prefekt.
Predtým pole nechal obrábať
Georgius Szehély, na radu ktorého ho iba raz za čas na jeseň
osiali. Takto s ním bolo nakladané
až do 7. novembra, nie z jeho povinnosti, ale z dobrej vôle.
2. Farárovi boli pri tejto príležitosti dané dve políčka na konci
cintorína, kde sa rozprestierali,
aby aj tu vlastnil nejaký pozemok
a tiež aby ich využíval. Tieto polia
boli už na jeseň želiarmi poorané
a osiate a znovu vrátené farárovi,
za čo získali odpustky.
3. Dôstojný Pán Prefekt farárovi
tiež prisľúbil lúku rozprestierajúcu
sa na území na konci nižšej roviny

nazývanej Rednek. Keďže toto
územie nepatrilo pod Jágerskú
Kapitulu, bolo odkúpené. Priľahlé
lúky ostali v zálohe až do času,
kým sa neskončili rokovania medzi vyslancami Jágerskej Kapituly
a Trnavského Seminára.
K tomuto prikladám list nášho
najdrahšieho Veľadôstojného Pána, ktorý poslal v tom čase, keď
sa tu zdržiaval Pán Prefekt:
Drahý synu!
Dôstojný otče, Gabriel Szerdahélyi, Ostrihomský Kanonik a Prefekt Seminára sv. Štefana tu pred
svedkami prehlasuje, že z majetku spomínaného Seminára sa
uvoľňujú prostriedky, aby boli
vyplatené podlžnosti pánovi Barónovi Meškovi. Nakoniec toto rozhodnutie pána Baróna bolo predložené Dôstojnému Pánovi, ktorý
mi toto rozhodnutie predostrel
a následne ma o ňom poučil. Naostatok pripájam svoje otcovské
a biskupské požehnanie, ktoré
vkladám do jeho rúk.
Váš Otec Karol, biskup Jágerský.
Pripravila: Anabela Obyšovská

„ n e n a h r a d i t e ľ n ý c h

ľ u d í “

Retrospektíva
Najkrajšie chvíle boli v chráme
sv.Petra, 14. februára 1969.
Boli sme svedkami veľkej lásky
Sv. Otca Pavla VI. ku katolíkom
zo Slovenska. V hlavnej svätopeterskej chrámovej lodi bolo
asi tritisíc pútnikov. Sv. Otec Pavol VI. koncelebruje sv. omšu
s kardinálmi a s biskupmi našej
vlasti v prítomnosti všetkých zo
Slovenska a Čiech, zástupcov
iných slovanských krajín: z Juhoslávie, Bulharska, Poľska, ortodoxných cikrví aj mnohých štátnych zástupcov. Spev pri sv.
omši sa striedal slovenský,český
a latinský. Na začiatku sv.omše
zneje pieseň „Bože, čos’ ráčil...“, účinkuje aj spevokol „Liptov“ zo Slovenska. Potom: „Ajhľa
skvie sa oltár Pána slávy...“,
„Hostiu vítajme...“
Na koniec Sv. Otec udeľuje
Apoštolské požehnanie a slovenskí pútnici so spevokolom
Liptov spievajú: „V sedmobrež-

Z pobytu slovenských pútnikov v Ríme
a občianskeho pokoja, nádej
porozumenia a lásky.
V duchu tohoto svedectva, prísľubu a nádeje všetkých nás pozdravil aj našich rodákov na Slovensku a odkazuje všetkým, že
má nás rád, že si na nás s láskou spomína, modli sa a do
ochrany Matky Božej a sv. patrónov Cyrila a Metod zveruje.
A nakoniec udelil všetkým, aj veriacim na Slovensku svoje apoštolské požehnanie. Skončí týmto
záverom: „Dovidenia, milí Slováci, s Pánom Bohom.“ Jasot
a nadšenie pútnikov nemalo
konca. Neustále sa skandovalo
po slovensky: „Nech žije sv.
otec!”
15. februára je zjazd pútnikov
v chráme sv. Klimenta IV., pápeža po sv. Petrovi, ktorého
pozostatky priniesli do Ríma
sv.Cyril a Metod zo svojej misijnej činnosti u Chazarov pri
Čiernom mori. K prítomným

Prijatie u Svätého Otca Pavla VI. Uprostred náš rodák Dr. Michal Lacko.

Po skončení tejto slávnosti bolo
zoznamovanie a pútnici dostávajú rôzne suveníry na pamiatku
z Ríma.
V ďalších dňoch navštevujeme pamätné historické miesta v Ríme: Koloseum, ktoré má
svoju hroznú históriu, lebo tu

V DOME SPOLOČNÉHO OTCA
nom kruhu Ríma, kde sa Petrov
chrám vypína...“ Potom v obrovských priestoroch v chráme sv.
Petra v Ríme zaznievali slovenské a české nábožné piesne.
Všetci sme boli dojatí až k slzám.
Na pôde posvätného veľchrámu
sv. Petra v Ríme bol medzi nami
sv. otec, hlava našej katolíckej
Cirkvi Kristovej.
Po skončení sv. omše nasleduje audiencia u Sv. Otca. Pozdravuje nás všetkých po slovensky: „Vitajte, milí Slováci”.
Reč má po taliansky - bola hneď
prekladaná do slovenčiny. Sv.
Otec zdôrazňuje, ako kedysi
Rím privítal sv. apoštolov Cyrila
a Metoda, tak aj teraz Rím víta
vás: „Vitajte v dome spoločného
Otca, ktorý je vždy otvorený
všetkým katolíkom a ľuďom
dobrej vôle...“ Ďalej hovorí:
„Vaša účasť a všetkých, ktorých
zastupujete je svedectvom, tak
ako Cyril a Metod, vernosti Bohu, Kristovi, sv. Cirkvi a sídlu
Petrovmu. Vaša púť je aj prísľubom, že v tejto vernosti na Slovensku zostanete aj ďalej.” Sv.
Otec ráta s nami všetkými na
Slovensku: s biskupmi, kňazmi,
rodičmi, s mládežou, ktorej rodičia dajú pevnú a láskyplnú výchovu, ktorá pramení z praktickej viery v Boha. Ďalej Sv. Otec
vyjadril nádej náboženského

•

pútnikom a hosťom reční
a s históriou chrámu oboznamuje Dr. Michal Lacko z kazateľnice.
Ďalší deň je slávnosť v Akadémii na Pápežskom východnom
ústave. Na tejto sú prítomní
mnohí kardináli, biskupi z Československa, zo slovanských
krajín, z Ríma, sú tu mnohí kňazi
z Čiech a Slovenska (aj z košického biskupstva). Vds. Dr.
Michal Lacko, S.J., profesor má
prednášku ku všetkým zhromaždeným.
17. februára pútnici zo Slovenska, zo zahraničia aj v Ríme
účinkujúci odchádzajú autobusmi do Slovenského Ústavu
sv.Cyrila a Metoda, po ceste Via
Cassia od Ríma 14,5 km. Tento
Ústav z dobrovoľných zbierok
zbierok v USA dal postaviť
slovenský biskup z USA J. Exc.
Andrej Grutka. V ústave pre
všetkých pútnikov sv. omšu celebruje sám biskup. Andrej
Grutka s početnou asistenciou
biskupov a kňazov. Jeden
slovenský biskup účinkujúci
v Ríme víta biskupov, kňazov
a všetkých zhromaždených pútnikov, potom vyslovuje hlbokú
a úprimnú vďačnosť J. Exc.
Andrejovi Grutkovi, biskupovi, za
jeho námahy, obety a organizovanosť k výstavbe tohto Ústavu.

Väznicu i Mamertinum, kde sv.
Peter a sv. Pavol boli väznení,
reťazmi spútaní pred svojou mučeníckou popravou - smrťou.
Ján Harčár, farár (V Krásnej pôsobil
v rokoch 1960-1978), Mons. J. Hnilica,
biskup v Ríme, Dr. Michal Lacko, S. J.
profesor v Ríme, Mons. Jozef Tomko,
arcibiskup v Ríme a ďalší kňazi z Ríma.

❋❋❋

mučili a pred divé zvery na smrť
hádzali prvých kresťanov. Boli
sme aj v chráme Santa Mária
Magiore.
Vo voľnom čase obdivujeme
Palatínum, Fórum Romanum,

Život je dlhý, ak je plný
Na tieto a budúce dni, vari aj na čas
spomienky na našich zosnulých, sme
tentoraz zámerne vybrali dve ukážky
z knihy „Modlitby, meditácie a spevy
sveta.”
• Nemaj odpor k smrti, ale spriateľ
sa s ňou, lebo i smrť je jednou z vecí, ktoré chce príroda. Lebo rozklad
je rovnako prirodzený ako mladosť
a staroba, rast a dospievanie, plodenie, ťarchavosť a pôrod, ako ich so
sebou prinášajú obdobia ľudského
života. Je teda správne, aby rozumný
človek nehľadel na smrť ani dôležito,
ani odmietavo, ani pohŕdavo, ale
hľadel jej v ústrety, ako jednej z priro(Marcus Aurelius)
dzených vecí.
• Chyby sa dopúšťame v tom, že pozeráme na smrť ako na niečo vzdialené. Veľká časť z nej už prešla.
Času, ktorý je za nami, sa už zmocnila smrť. Čo záleží na tom, ako rýchlo
odchádzaš, odkiaľ v každom prípade
musíš odísť. Netreba sa starať, aby
sme žili dlho, ale aby sme žili dosť.
Život je dlhý, ak je plný. Smrť patrí
k veciam, ktoré nie sú zlé, ale predsa
vyzerajú ako zlo: naša sebaláska
spôsobuje, že inštinktívne túžime po
sebazáchove a pohŕdame touto
rozlukou, alebo sa nám zdá, že nám
berie všeličo dobré, zbavuje nás tých
radostí, na ktoré sme si zvykli.
(Seneca)

V tomto roku sme zrekonštruovali kríž
s corpusom Ježiša Krista z roku 1935,
ktorý sa začal používať po vysvätení
nášho kostola. Teraz sa nachádza v Dome nádeje na miestnom cintoríne.

Majme na mysli
Popri iných každodenných starostiach
majme na mysli aj to, že rok 2008 je
Rok svätého Pavla
– a p o š t o l a n á r o d o v.
„Viem, komu som uveril a som si istý!“

❋❋❋
Aj to, že svetoznáme Lurdy si pripomínajú 150. výročie významnej udalosti
1858 – 2008
„Som Nepoškvrnené Počatie“

Mysli na to, že ti pri poslednom súde znova premietnú všetky tvoje filmy
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„Stratégia riešenia chudoby“
V polovici minulého roku sa na
úrovni mesta začala tvoriť „Stratégia práce mesta Košice so sociálne vylúčenými občanmi
a komunitami v meste“ na roky
2009 - 2013, ktorá uzrela svetlo
sveta v mesiaci december roku
2007. Jej hlavným cieľom je
hľadanie možných spôsobov

a riešení chudoby – ako takej,
v meste Košice a v jeho priľahlých častiach.
V rámci tohto projektu sa v našej mestskej časti uskutočnil
dotazníkový výskum, ktorý bol
vykonaný v skupine seniorov
nad šesťdesiatpäť rokov. Ďalším
krokom bolo zvolanie prvého

„Krasňančan“
pre vás

pracovného stretnutia. Medzi
pozvaných hostí patrili aktívni
členovia samosprávy, ktorí pracujú v sociálnej oblasti. Snahou
bolo vytvorenie spolupráce a komunitného sociálneho partnerstva dobrovoľníkov, ktorí budú
v MČ participovať na riešení
celkovej sociálnej situácie. Tiež
sa zadefinovali najčastejšie problémy občanov a vytvoril sa tzv.
„strom problémov“,
ktorého skompletizovanie bolo
kvôli malému časovému priestoru presunuté na ďalšie stretnutie. Napriek tomu sa zúčastnení zhodli na prvých troch
bodoch: problematika mládeže, problematika seniorov
a problematika ulíc Golianova a Vyšný dvor.
Po zverejnení oficiálnych výsledkov z dotazníkového výskumu sa opätovne stretnú členovia
komunitno - sociálneho partnerstva, ktorí budú naďalej
dotvárať „strom problémov“.
Veronika Takáčová

Cudzie slová (novinárske a iné)
- noticka - krátka správa (drobná)
- glosa - krátke vysvetlenie, preklad niektorého výrazu
- esej - umelecky spracovaná
úvaha
- etnografia - náuka o dejinách,
spôsobe života a kultúre ľudu
- archaický - starodávny, starobylý
- archeológia - veda skúmajúca
život a kultúru najstarších národov na základe vykopávok
- fragment - zlomok
- foyer (foajé) - predsieň
- resumé - súhrn, zhrnutie
- rezultát - výsledok
- insígnie - čestné odznaky, hodnosti, moci, dôstojnosti
- insolvencia - neschopnosť platiť
- esprit - dôvtip, duch, duchovný
- črta - charakteristická vlastnosť
človeka, veci, javu (profil), menší
prozaický literárny útvar
- fejtón, besednica - krátky publicistický útvar, písaný vtipným
spôsobom

„Co ‰e stalo v tym Siplaku noveho?…“

ženský zákon... „poprepletané
ľudovými pesničkami, dáme
vám príležitosť túto neodpustiteľnú vec napraviť do konca
tohto roka. Aby sme našu divadelnú reťaz ešte viac posilnili,
veľmi sa potešíme, ak sa stanete ďalším pevným ohnivkom
práve vy. Pre každého z vás sú
dvere otvorené – mužského
pokolenia obzvlášť – najbližší
utorok od 17. do 20. hodiny
v zasadačke miestneho úradu,
alebo sa príďte len tak pozrieť
a povzbudiť nás. (alebo v hociktorý iný utorok ), prípadne volajte na tel. č. 0903 586 706.
Určite neoľutujete !

Na oslavách (Dňa Krásnej) bola aj súťaž v pretláčaní rukou. V dueli so
Stanom Robom vyhral Roman Šofranko (vľavo).
Foto: M. Kažimír

Posledná júnová nedeľa bola
možno pre mnohých príjemným prekvapením.Ak ste sa
rozhodli navštíviť premiéru prvého predstavenia nášho nového
divadelnéhu súboru, určite ste
neoľutovali. Dúfam, že sme
všetkých príjemne prekvapili
a spríjemnili vám pekné nedeľné popoludnie.Nápad založiť
ochotnícke divadlo, alebo skôr
oživiť jeho tradíciu na seba
nenechal dlho čakať. Veľkú
podporu dostal súbor práve od

aspoň päťkrát za sebou!), trošku sme poopravili náš krásny
východniarsky prízvuk a vrhli
sme sa na naozajstný scenár.
Na radosť nás všetkých tanečná choreografka Beátka Gogová sa nám snažila v krátkom
čase vštepiť aspoň aké také
základy tanca a vysvetliť čo je
to rytmus. Začínať v priestoroch
bývalej krčmy u Baróna chcelo
poriadnu guráž, ale pán starosta po prvej návšteve našich
skúšok musel uznať, že my, veľ-

„DIVADLO ·E ZRODZELO“
nášho starostu, pretože ak to
môžem prezradiť, práve táto
myšlienka bola jeho nesplneným snom. Chcelo to už len
nájsť dobrého vodcu a pár nadšencov, ktorí našli odvahu
a obetovali kopu voľného času,
aby sa nebojácne postavili na
dosky javiska a predviedli myslím veľmi slušný výkon. Začiatky
súboru boli rozpačité ale zároveň fantastické.Naša pani režisérka Danka Markušová nás
potrápila poriadnymi jazykolamami ( skúste rýchlo za sebou
povedať „rukavička rukavička,
ktorá z vás je najvyrukavyčkovanejšia rukavička?“ – a to
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ké profesionálky si naozaj zaslúžime lepšie priestory, a tak sme
sa o ne začali deliť s Krasňankou. Každú sobotu sme poctivo
nacvičovali v priestoroch zasadačky obecného úradu, a poviem vám, toľko smiechu a zábavy čo sa tu nakopilo, nám
môžete len závidieť.
Husto začalo byť koncom
mája, keď sa blížila naša veľká
premiéra. Myslím, že až vtedy si
väčšina z nás uvedomila na čo
sme sa to vlastne dali. Začali
sme zabúdať dávno naučené
texty, a musím prezradiť, že poniektorí mali aj zajačie úmysly.
Viete si predstaviť, akú radosť

z nás mali naše veliteľky. Ale
povedali sme si, že reťaz sa
skladá z ohniviek a keď sa jedno vytratí... Sila kolektívu je
veľká vec... Po úvodnej piesni
„Co še stalo v tym Siplaku noveho, divadlo še zrodzelo…“
nás veru tréma ešte neprešla.
Prvým potleskom ste nás, vy diváci úžasne podporili a mali
sme naozaj pocit, že niekoľkomesačná drina priniesla zaslúžené ovocie. Ak ste nemali
možnosť vidieť toto skvelé muzikálové predstavenie, ktoré sa
nieslo v duchu „Keď sa v kocúrkove stretli inkognito kubo
so škriatkom a vznikol z toho

Pripravil: (b)

Ing. Antónia Dudríková

Členovia pätnásťčlenného novovzniknutého divadelného súboru
„Krasňančan” pri úvodnej, ale aj záverečnej piesni Co še stalo v tym
Siplaku noveho...
Foto: M. Kažimír

Naozaj múdry je ten, kto sa učí od každého človeka

Aj tento rok pripravila mestská časť Košice-Krásna dva týždne prímestského tábora pre deti vo veku od 9 do 15
rokov. Počas dvoch týždňov sme navštívili mnoho nádherných zákutí východného Slovenska, našli si nových kamarátov
a nazbierali kopu nezabudnuteľných zážitkov. O deti sa starali piati animátori, z toho dvaja plnili aj funkciu zdravotníka.
V prvý táborový týždeň nám počasie neprialo, preto sme boli nútení náš program troška
pozmeniť.
V p o n d e l o k sa namiesto plánovaného
výletu na Alpínku vyberáme do botanickej záhrady. V skleníkoch obdivujeme rôzne exotické
rastliny, v záhrade dodávame energiu naším
bruškám a keďže sa popoludní počasie troška
umúdrilo, vyberáme sa ešte na „Jazero“, kde
začíname zhotovovať táborovú vlajku a zabávame sa rôznymi hrami.
V u t o r o k ráno nás hrejivo víta slniečko,
preto nezaháľame a už sedíme vo vláčiku, ktorý
nás odvezie až do Turne nad Bodvou. Nejedného odvážlivca vydesil
pohľad na kopec, na ktorom sa vypína Turniansky hrad, ale cestu zvládame Na Turnianskom hrade
ľavou – zadnou. Trošku sa ešte pokocháme nádherným výhľadom
a vydávame sa ďalej do malej dedinky Háj, pozrieť sa na obrovskú sochu anjela bez krídla. Pre mraky, ktoré nám hromžia
nad hlavami však od cesty k Hájskym vodopádom musíme upustiť. Na spiatočnej ceste vlakom nás unavených uspáva
tichý dáždik.
Maľovanie táborovej vlajky

V s t r e d u sa za chladného jesenného počasia vyberáme na
mestskú krytú plaváreň, kde dosýta šantíme s nafukovacími loptami.
Vo š t v r t o k pre trvajúce zlé počasie musíme ako piráti zakotviť
na našom miestom úrade, kde si zahrajeme zopár hier, kým sa troška
nevyjasní. Mračná sa však rozťahujú a tak sa v pirátskych oddieloch
vyberáme po ceste plnej prekážok a za každú zvládnutú úlohu dostávame
ďalší kúsok mapy, pomocou ktorej sa dostaneme až k vytúženému
pokladu v truhlici, ktorý si po bratsky rozdelíme.
V p i a t o k sa už
len ôsmi odvážlivci stretávame na zastávke a tak
výlet na hrad v Starej
Putovanie za pirátskym pokladom
Ľubovni pre zlú povodňovú situáciu prekladáme na prvý augustový týždeň. Počkať si na tento
výlet však stojí za to. Ráno sa v hojnom počte stretávame na zastávke za
nádherného slnečného počasia. Cesta autobusom je síce trocha dlhšia,
ale spestrujeme si ju hrou na gitaru, spevom a niektorí aj hraním kariet.
Najprv si prezeráme skanzen, potom si ideme pozrieť divadelné
predstavenie o ľubovnianskej hradnej pani, neskôr sa prechádzame
hradom za výkladu našej sprievodkyne a na záver si ideme ešte prezrieť
stredoveký vojenský tábor, v ktorom nás čaká ďalšie divadelné predstavenie. To je veru poriadne nabitý program, ale všetko si v pokoji vychutnávame. ☺ Dokonca máme čas zahrať si aj stredoveký tenis
a popreháňať sa choduliach.

Cesta Lačnovským kaňonom

Počas druhého týždňa akcií sme mali nádherné slnečné dni a tak sme mohli uskutočniť takmer všetky plánované
výlety bez zmien.

•
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V p o n d e l o k ráno cestujeme autobusom do dedinky Lipovce, odkiaľ sa po
vlastných nohách vydávame na cestu Lačnovským kaňonom až k samotnej jaskyni Zlá
diera. Cestou nás sprevádza potok a množstvo milých kaskád. Pri jaskyni sa delíme
na dve skupiny a kým si prvá prezerá jaskyňu, druhá už zbiera drevo na oheň, na ktorom
si opečieme dobroty. Po tme, len s karbitkami či baterkami v ruke a s prilbou na hlave
prechádzame jaskyňou. Zoznamujeme sa s Bielou pani, psom Falcom, či päťhlavým
drakom. Niektorí z nás sa prechodom cez „Pôrodnú dieru“ dokonca i druhýkrát narodia
☺. Po namáhavom výstupe z jaskyne sa pred cestou domov ešte posilníme opečenými
špekáčkami.
V jaskyni Zlá diera

V u t o r o k sa nedočkaví, v hojnej prevahe dievčat,
vyberáme na dvojdňový výlet do Volovských vrchov. Výstup
na chatu Lajoška je však namáhavý, ale po chvíľke výdatného
odpočinku na izbách, sa ešte nájde nejaký ten zvyšok energie
na zahratie hry Hutututu a na večernú opekačku. Čo by to
však bol za dvojdňový výlet, keby chýbala diskotéka?
O desiatej na nás dolieha únava a tak sa obliekame do pyžám
a ukladáme spať. O polnoci sa však z lesa ozývajú strašné
zvuky. Prekvapenie! Začala sa nočná hra. Čo sa ale v lese
udialo, to ostane medzi nami. Môžem vás však ubezpečiť, že
v tábore sme všetci odvážni. ☺

Animátori pripravení na nočnú hru pri chate Lajoška

V s t r e d u sa začína deň rozcvičkou, umyjeme sa,
zbalíme si veci a potom nasledujú raňajky. Síl máme dosť
a tak sa púšťame do súťaží družstiev. Naobedujeme sa,
rozdáme si zaslúžené ceny a utekáme na autobus. Cestou
v autobuse nás už nejedného ťahalo spať ☺.
Vo š t v r t o k sa pre počasie namiesto kúpaliska
vyberáme s deťmi na plaváreň. Popoludní sa však vyjasnilo
a tak po ceste domov zachádzame do cukrárne na kopček
zmrzliny.
V p i a t o k začíname deň pre nás už tradičnou
zoznamovacou hrou, po skončení ktorej trielime do lesa.
Rozdelíme sa do družstiev a maľujeme si tváre bojovými farbami. Po predošlých namáhavých dňoch v dnešných súťažiach
trénujeme najmä šikovnosť rúk a schopnosť jesť ☺. Po
rozdelení poctivo zaslúžených cien, si ešte postavíme týpí
a špekáčkami sa posilníme na cestu domov.
Zoznamovacia hra pred cestou na Lajošku

Dva táborové týždne uplynuli ako voda. Ostalo nám však
množstvo krásnych spomienok a azda aj kamarátstiev. Síce
sa ešte len začal nový školský rok, ale už teraz sa tešíme na
ďalšie naše spoločné táborové dobrodružstvá.
Vaši Julka, Ľudka, Anka, Zuzka a Martin
Na záver ďakujeme vedeniu rádia Kiss s.r.o., vydavateľskej skupine Petit Press, a. s., Slovenskej televízii, VSE a.s.
Košice, košickej kapele Ravenclaw a pracovníkom nášho
miestneho úradu za dobré rady, finančnú alebo materiálnu
pomoc, vďaka ktorým sme mohli náš letný tábor zrealizovať.
Zuzana Takáčová
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Fotografia indiánskych kmeňov

Nemúdry premýšľa o tom, čo povedal. Múdry zas o tom, čo povie

Fotoreportáž

NÁVRATY DO DEDOVIZNE

Fotoreportáž

K sviatkom Vianoc, Nového roku, Veľkej noci aj Turíc v Krásnej
neodmysliteľne patrili divadelné predstavenia. Spomienkou na tieto
časy, je aj táto vyblednutá fotografia. Medzi účinkujúcimi v hre
„Jezuliatko“ vtedajší riaditeľ školy, organista a režisér Laco Korbeľ.

Po úspešných vystúpeniach na domácej pôde, náš zájazd s divadelnou
horou „Juvelír“ sme tentoraz absolvovali v neďalekom Ruskove.
Zľava: M. Hrabkovská (Rybárová), J. Jenčík, M. Rybárová (Matisová),
v podrepe: J. Bičkoš a M. Telepáková (Gajdošová).

Rozlúčka so školou po ukončení deviateho ročníka pred päťdesiatimi
rokmi na nádvorí strednej školy – kaštieľ, ktorý v súčasnosti čaká na
svoju renováciu.

Takéto zloženie cirkevného speváckeho zboru bolo v čase pôsobenia
farára Vincenta Kováča (uprostred). Záber je z päťdesiatych rokov
(1953 – 1960).

A takto vyzerala svadobná hostina, údajne v Bialkovom rodinnom dome,
na dnešnej Ukrajinskej ulici, vtedy to bolo na „Svitaji“.

Možno skôr narodeným čosi napovie aj takto zubom času poznačený
záber, ktorý napovedá ako sa za starých čias mlátilo obilie.

Texty k fotografiám z vašich albumov napísal a ďakuje: šéfredaktor

•
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MFK Košice-Krásna doplnil a stabilizoval káder „ A“ mužstva

N a p r i e k p r e h r e , o d m e n o u j e t r e t i e m i e s to
Určite si všetci pamätáte, že
pred začiatkom minulej sezóny
náš futbalový klub po spojení
s FK TRIO NIŽNÁ MYŠĽA vstúpil
do 3. ligovej súťaži pod názvom
MFK Nižná Myšľa, pretože pre
krátkosť času nebolo možné mať
v názve pomenovanie našej obce
Krásna.
Po skončení ročníka prioritou
nášho klubu okrem iných vecí
bolo hlavne ustanoviť nový názov
klubu. Na zasadnutí valnej hromady futbalového klubu bol potom prijatý nový názov MFK
KOŠICE-KRÁSNA, pod ktorým
sme vstúpili do nového ročníka
vo všetkých kategóriach. Samozrejme táto zmena názvu priniesla
množstvo administratívnych úkonov, ktoré však výbor a hlavne prezident Ing. Ján Trnovský
zvládli.
Nemenej dôležitou úlohou pre
náš futbalový klub počas krátkej
letnej prestávky, bolo zabezpečiť
finančné prostriedky na bezproblémovú účasť našich družstiev
v súťažiach v novom ročníku.
Bola to úloha veľmi náročná, ale
veľkou angažovanosťou pána
starostu JUDr. Mareka Kažimíra
a prezidenta FK po viacerých
rokovaniach k doterajšiemu hlavnému sponzorovi fy. PEVA pribudli v novom ročníku firmy
LP DEVELOPMENT, ENVIRONCENTRUM A TRIO TATRA.
Podarilo sa tiež doplniť a stabilizovať káder „A“ mužstva pre nový
3. ligový ročník. „A“ mužstvo začalo s letnou prípravou začiatkom
júla a na prípravu malo len me-

siac. Myslím, že aj keď s určitými
problémami, letná príprava prebehla dobre aj s prihliadnutím na
to, že júl a august sú hlavnými
dovolenkovými mesiacmi.
Pred začiatkom novej sezóny
naše mužstvo odohralo okrem
prípravných zápasov aj súťažné
stretnutie v regionálnom Slovenskom pohári, ktoré však nezvládlo k spokojnosti a vypadlo s Haniskou. Po tomto zápase sme
potom netrpezlivo čakali na vstup
nášho mužstva do nového ročníka 3. ligy.
Naše mužstvo nový ročník
otvorilo na domácom trávniku
s Topoľanmi. V tomto zápase
bolo vidieť, že súťaž sa len rozbieha a obe mužstvá chceli
v ňom vykročiť úspešne. Nakoniec sa to padarilo nám po
víťazstve 1 : 0. V 2. kole sme sa
predstavili na ihrisku nováčika
Šaca-Brekov. Po úvodnom oťukávaní naši začali hrať aktívnejšie
a zápas doviedli do víťazného
konca 0 : 2. V nasledujúcom zápase sme na domácom ihrisku
privítali mužstvo z V. Šariša.
V tomto stretnutí chceli hráči potvrdiť získané body z vonku,
avšak ako to chodí, keď sa veľmi
chce obyčajne sa nedarí. Prehrávali sme už 0 : 2, ale chlapci
ukázali, že futbal hrať vedia a veľkou bojovnosťou v posledných
25 minútach skóre otočili a zvíťazili 3 : 2. Na zápas 4. kola sme
cestovali k minuloročnému 2. ligistovi do Sabinova. Naše mužstvo po 3. víťazstvách v rade získalo sebavedomie, pohodu

a verilo, že zo Sabinova naprázdno nepríde. Po veľmi dobrom taktickom výkone domácich zaskočilo a prakticky ich nepustili do
žiadnej šance a naopak po jednom z rýchlych brejkov sme sa
ujali vedenia 0 : 1 a tento stav
sme s prehľadom udržali až do
konca stretnutia. V našom, zatiaľ
poslednom zápase sme doma privítali ambiciózne mužstvo
z V. Tatier. V tomto kvalitnom
meraní síl, ktorému by svedčal na
konci nerozhodný výsledok sme
však po dvoch hrubých chybách
nášho brankára nakoniec prehrali 0 : 2.
Z uvedeného je zrejmé, že
naše mužstvo malo dobrý vstup

do súťaže a i keď posledný domáci zápas neskončil podľa našich predstáv, vo všetkých doterajších zápasoch podalo dobrý
výkon a odmenou pre hráčov ako
aj nás všetkých je 3. miesto
v tabuľke v najvyššej regionálnej
3. ligovej súťaži.
Naši dorastenci v V. lige JV
odohrali zatiaľ 3 stretnutia, keď
doma zvíťazili nad Stredou n/B
8:0 a Michaľanmi 5:2. V Topoľanoch prehrali 5 :2 a v priebežnej tabuľke sú na 8.mieste.
Naši žiaci odohrali dve kolá
a v oboch boli uspešní, keď zdolali V.Opátske 4:1 a Valaliky 5:4.
V. Wantruba

Z futbalového zápasu MFK Košice-Krásna a FK Topoľany (1 : 0)

NOHEJBALOV¯ TURNAJ
Dňa 7. 9. 2008 sa uskutočnil
1. ročník nohejbalového turnaja
o Putovný pohár starostu Metskej
časti Košice-Krásna. Zúčastnilo sa
ho 8 družstiev - Krásna I, Krásna II,
Trstené pri Hornáde, Ždaňa, Čaňa,
Družicová, Gyňov, Mix. Po tuhých
a vyrovnaných bojoch v skupinách
sa v semifinále stretli tieto družstvá:
Krásna II - Ždaňa s výsledkom
2:0 a Družicová-Krásna I s výsledkom 0:2. V boji o tretie miesto
bolo úspešnejšie družstvo Ždaňa
(J. Takáč, L. Vereb, L. Vereb),
ktoré zvíťazilo nad Družicovou 2:0.
Vo finále turnaja sa stretli obe mužstvá našej mestskej časti. Už po
niekoľkých loptách sa dalo tušiť, že
družstvo Krásna I v zložení J. Bodnár, M. Šimčo a J. Hriczišon mo-

mentálne v lepšej forme a s prehľadom tento finálový zápas a tým
aj celý turnaj vyhralo. Družstvo
Krásna II v zložení S. Blaško,
T. Petruš, P. Petruš P. a D. Dorčák
po prehre 0:2 obsadilo druhé
miesto.
Konečné poradie: 1. Krásna I,
2. Krásna II., 3. Ždaňa, 4. Družicová. 5. Trstené, 6. MIX, 7. Čaňa,
8. Gyňov
Za celú túto vydarenú športovú
akciu patrí poďakovanie všetkým
zúčastneným športovcom a organizátorom (Mestská časť KošiceKrásna, Nohejbalový klub), tiež riaditeľstvu Cirkevnej základnej školy
M. Križina za poskytnutie priestorov.
Ján Hriczišon
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Žiaci nášho FK na medzinárodnom turnaji v partnerskej obci Mikulovice
v ČR, kde hrali zápas so žiakmi Sparta Praha.
Foto: M. Kažimír

Mám 31 rokov. Hľadám osobného asistenta t.j. človeka, ktorý by
vypomáhal za odmenu vo svojom voľnom čase zdravotne
postihnutej osobe – vozíčkarke. Nevyžaduje sa zdravotnícke
vzdelanie, pracuje sa podľa dohody. Osobná asistencia je forma
kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia. Kontaktujte ma
na tel. č.: 0907 322 683.
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