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Ako sme „gazdovali“ v roku 2008 a v polãase volebného obdobia
rednedávnom pri jednom
P
rozhovore so starostami
susediacich mestských častí sme
konštatovali, že každý rok je vždy
o nejaký ten mesiac akýsi kratší.
Ono plynutie času pri pracovných, rodinných a iných povinnostiach v našom živote, je v neustálom pohybe, v ustavične sa

Pozvánka

Klub seniorov v spolupráci
s Mestskou časťou Košice-Krásna
vás pozýva na predvianočné posedenie pod názvom

„Sami sebe“,
ktoré sa uskutoční v nedeľu, dňa
21. 12. 2008 o 15. hodine v kultúrnom dome. Na hojnú účasť sa
tešia organizátori, cirkevný zbor
Krásnej, žiaci našej školy a súbor
Krasňanka.

zrýchľujúcom víre života. Tento
rok, mesiace a dni mne osobne
pretiekli medzi prstami veľmi
rýchlo, ako jemný piesok v hrsti.
A tak je tu čas bilancovať výsledky
práce našich poslancov, starostu, našej práce v krásňanskej komunite. Povedať tiež čo sa nám
podarilo, čo nie a tiež prečo nám
nevyšlo všetko, čo sme si predsavzali a naplánovali.
Najdôležitejšou stavbou, ktorou dýchala naša mestská časť
takmer celý kalendárny rok, bola
kolaudácia tlakovej kanalizácie. Po všetkých peripetiách pri
kolaudačnom konaní, ktoré súviseli so zmenami projektu, vlastníckymi vzťahmi kanalizácia už
dnes slúži občanom. Koncom
novembra sme sa pustili do po-

A keì jasná hviezda…
sa blížili Vianoce, deti
K eď
v škole sa pripravovali
na jasličkovú slávnosť. Každý
dostal svoju rolu. Malá Katka
všetkým doma vzrušene rozprávala o tej svojej. Bude hrať
betlehemskú hviezdu. Keď prišla samotná slávnosť, sála sa
naplnila rodičmi a príbuznými
detí. Na kraji boli pastieri
s ovečkami. Jozef a Mária sa
vynímali pri jasliach. Vzadu netrpezlivo čakali traja králi. Učiteľ
začal hru slovami: „Pred dlhým
časom sa Márii a Jozefovi narodilo dieťa, ktorému dali meno Ježiš.“ A pokračoval: „Keď
sa Ježiš narodil, nad miestom,
kde bol spolu s Máriou a Jozefom sa objavila jasná hviezda“. Pri týchto slovách malá
Katka vysoko zdvihla lesknúcu
sa hviezdu, vyrobenú zo staniolu a prešla za jasličky. Keď
začal učiteľ hovoriť o pastie-

roch, ktorí prišli k Ježiškovi, Katka vzrušene pohybovala hviezdou, aby im ukázala cestu.
Potom vyšla oproti trom kráľom a viedla ich k jasliam. Jej
tvár žiarila tak, ako samotná
hviezda. „Videla si ma?“ – pýtalo sa po ceste domov dievčatko svojej mamy – „ja som mala
hlavnú rolu!“ „Naozaj?“ – reagovala mama prekvapene. „No
áno“ – dodala hrdo Katka –
„veď som každému ukázala,
ako nájsť Ježiša...“
osobe Ježiša Krista sa do
nášho sveta rodí všetko to,
čo nám často chýba: pokoj,
láska, zmierenie a prijatie. Kiež
by sme boli ľuďmi, ktorí tým
okolo nás ukážu ako nájsť Ježiša. Ľuďmi, ktorí druhým ponúknu pokoj, ktorí sme prijali
od Božieho Dieťaťa.
Prajem Vám požehnané VianoJuraj Semivan
ce.

V

slednej etapy odkanalizovania
Krásnej, do lokality Pred mostom. Tohto roku ju plánujeme
ukončiť na ulici Za mostom – verejné rozvody a kanalizačné prípojky – a v budúcom, hneď na jar
vybaviť každý dom kompletným
príslušenstvom s kolaudáciou tejto ulice. V októbri sme na Minis-

veľkou investičnou akciou súvisia
aj niektoré negatívne, sprievodné
javy ako je blato, špina, pohyb
veľkých stavebných mechanizmov po uliciach, kde panoval
v minulosti pokoj a pohoda. Zároveň touto cestou prosím všetkých - ktorí sú v tejto oblasti takto
postihnutí – o trošku trpezlivosti

ObstáÈ v skú‰ke ãasu
JUDr. Marek KAŽIMÍR
terstve životného prostredia po- a zhovievavosti. Stavba komudali projekt o nenávratný finančný nitného parku v tomto roku
príspevok za účelom získania 38 stroskotala pre deficit finančných
miliónov slovenských korún pre zdrojov. Po porade s odborníkmi
realizáciu celej lokality. Výsledok sme usúdili, že pustiť sa do takej
sa dozvieme až koncom tohto náročnej stavby v objeme cca
roka, ale napriek tomu výstavba 5 miliónov slovenských korún,
začala na plné obrátky. S takouto
(Pokračovanie na 3. strane)
❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

Nech radosÈ
a svetlo preÏiaria
nielen sviatoãné
chvíle Vianoc, ale
v‰etky dni nového
roka 2009.
Veºa krásnych
chvíº v príjemnej
atmosfére
poÏehnaného ãasu,
naplneného
pokojom, pohodou
a ‰Èastím v kruhu
najbliÏ‰ích, veºa
pevného zdravia,
osobn˘ch
i pracovn˘ch
úspechov v‰etk˘m
obãanom
Krásnej zo srdca
Ïelá
vá‰ starosta
Marek KaÏimír
❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆❆

Osvedčovanie podpisov a listín
Miestny úrad mestskej časti Košice-Krásna vykonáva v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. v znení
neskorších predpisov pre svojich občanov overovanie podpisov
a listín. Toto uskutočňujeme v kancelárii prvého kontaktu v budove
miestneho úradu na prízemí. V prípade, že sa občan zo zdravotných
dôvodov nemôže dostaviť do
úradnej miestnosti, je možné overenie vykonať u občana v domácnosti, prípadne na inom vhodnom
mieste.
Pri osvedčovaní podpisu úrad
zodpovedá za to, že listinu podpísala alebo uznala podpis za vlastný
fyzická osoba, ktorej podpis je overovaný. Pri tomto úkone je potrebné
preukázať svoju totožnosť platným
občianskym preukazom, cestovným
pasom, vojenským preukazom, námorníckou knižkou alebo povolením
na pobyt pre cudzinca. Skôr ako
dôjde k overeniu podpisu, podpíše
sa dotyčná osoba do osvedčovacej
knihy pred povereným pracovníkom
úradu. Úrad nezodpovedá za obsah
listiny, ani za správnosť a pravdivosť
skutočností uvádzaných v nich.
Pri overovaní listín je potrebné
predložiť originál, ktorý sa má overiť.
Nie je možné overiť nasledovné
listiny:

– ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
– odpisy alebo kópie občianskych,
vojenských, služobných a obdobných preukazov
– ak ide o odpisy alebo výpisy zo
súborov popisných informácií a zo
súboru geodetických informácií
katastra nehnuteľnosti
– ak sa odpis listiny alebo jej kópia
nezhoduje s predloženou listinou
– ak nemožno porovnať odpis listiny
s predloženou listinou, pretože je
na to potrebné odborné posúdenie (mapy)
– ak je listina napísaná v inom ako
štátnom jazyku, nevzťahuje sa to
na listiny napísané v českom jazyku
Správny poplatok určuje osobitný
predpis (zákon o správnych poplatkoch) a je 30,– Sk za osvedčenie
podpisu a 50,– Sk za osvedčenie
každej začatej strany listiny. Platí sa
v hotovosti do pokladne miestneho
úradu. Od 1. 1. 2009 budú správne poplatky novelizované zákonom
o správnych poplatkoch v súvislosti
s prechodom na euro v súlade s konverzným kurzom 30,1260 Sk za
1 euro, t. j.za overenie podpisu
0,99 eura a za overenie jednej strany
listiny 1,65 eura.
Mária Študencová

Uznesenia z IX. mimoriadneho zasadnutia MZ
MČ Košice – Krásna dňa 13. októbra 2008
Schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt s názvom „Kanalizácia MČ Košice Krásna, II.etapa, lokalita Pred
mostom“

– celkové náklady projektu
33 232 216,- Sk
– miera spolufinancovania 5,2 %
– výška NFP 31 515 340,- Sk
– výška
spolufinancovania
1 716 876,- Sk

V prvej dekáde mesiaca október 2008 sa uskutočnil 24 hodinový bezplatný počítačový kurz, ktorý zorganizovala nezisková organizácia Eurokonzult Slovakia v spolupráci s MČ Košice-Krásna. Úvod do práce
s počítačom a internetom absolvovalo sedem žien pod vedením školiteľa
Petra Hajdua.
Text a foto: Ján Bičkoš

Vyberte si, je to na vás
Iste ste už postrehli, že vedľa
nás a možno celkom blízko nás
žijú ľudia, ktorí u s k u t o čň u j ú svoje sny, potom tí, ktorí
sa p r i z e r a j ú, ako sa ich sny
uskutočňujú a tiež tí, ktorí si
ž e l a j ú, aby sa ich sny uskutočnili. Takže máte možnosť
vybrať si, do ktorej skupiny
chcete patriť vy. Osobne si myslím, že sen kohokoľvek z vás
môže byť splnený aj napísaním
článku, alebo zhotovením
aktuálnej fotografie z premien
našej mestskej časti pre náš
spravodaj. Možno zapojiť sa do
nácviku divadelnej hry v obrodenom divadelnom súbore, posilniť rady desaťročnej Krasňan-

Uznesenia z XIII. zasadnutia MZ MČ
Košice – Krásna dňa 28. októbra 2008
Schválilo predaj prihradených
parciel vlastníkom z Pasienkovej
ulice za cenu 450,-/m2 a cenu
za prenájom 20,- Sk/m2 ročne.

Jedným zo zdrojov informácií pre
občanov sú aj tieto vývesné tabule osadené pri MÚ MČ KošiceKrásna. O ich aktuálnosť sa tentoraz postaral Fero Matik. (bič)

•P o l i t i k
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Vzalo na vedomie:
• správu o kontrole plnenia
uznesení
• správu veliteľa Mestskej polície - stanice Košice - Juh
o počte zásahov a oznámení
realizovaných v MČ Košice Krásna za mesiace júl - október 2008
• správu o činnosti kontrolórky
od ostatného zasadnutia MZ
• správu prezidenta MFK Košice - Krásna
• správu o činnosti poslankyne
mestského zastupiteľstva,
starostu a poslanca KSK

• správu o prevádzkových nákladoch na Kultúrny dom
• správu o vydávaní spravodaja
„Krasňančan“ a vydaní historického kalendára
• informáciu KOSIT-u - spaľovne odpadov - o dodržaní
emisných limitov a množstvách vypúšťaných znečisťujúcich látok
• informáciu DPMK o zmenách
linkového vedenia
• informáciu o Košických Vianociach 2008
• informáciu o príprave projektu
IBV Krásna - lokalita pri jazere
• návrh kúpnej ceny 1 500,Sk/ m2 od vlastníka Jozefa
Kmeca a manž. Emílie Kmecovej, rod. Čontošovej za parcely číslo 8095 s 8096

ky, alebo aj pri hľadaní ciest pre
zriadenie miestnej knižnice a či
podaní pomocnej ruky pri perspektívnom oživení dychovky.
Pochopiteľne správny výber,
správne rozhodnutie je len a len
na vás. Vo vašej moci je vyplniť
„prázdnotu“, zdolať zábrany
a naočkovať „kvas“ do svojho
okolia, urobiť správny „víchor“
pre dobrú vec, podieľať sa na
„zaznamenávaní“ dejín svojej
obce. Jednoducho, hľadajte
cestičky a s odvahou vstúpte
do tvorivého “ohňa”. Rozhýbte
stojace vody aj ľudí okolo seba.
Veď hracia plocha je veľká a naozaj je len na vás, aby to nebol
„beh na dlhé trate“!
(bič)

Pozvánka
Starosta Mestskej časti
Košice - Krásna
a
Kultúrna komisia
miestneho zastupiteľstva
Vás pozývajú na

VI. FOLKLÓRNY BÁL,
ktorý sa uskutoční
v sobotu 24. januára 2009
o 19. hodine
v kultúrnom dome.
Predaj vstupeniek
od 7. 1. 2009 – osobne
v kancelárii prvého kontaktu
na MÚ Košice - Krásna.

myslí na budúce voľby, štátnik na budúce generácie

ObstáÈ v skú‰ke ãasu
(Dokončenie z 1. strany

rozkopať etapovite celé centrum
Krásnej bez dostatočných zdrojov by nebolo múdrym riešením.
Predaj bývalého miestneho úradu
na ulici K majeru za 11 miliónov
slovenských korún zatiaľ nebol
v dražbe úspešný. Polovicu z výťažku predaja by mala Krásna
dostať práve na financovanie tejto
stavby.
Z môjho pohľadu veľmi dôležitým spoločným projektom mestských častí a okolitých obcí bolo
otvorenie cyklistického chodníka HORNÁD – TORYSA – HORNÁD. Chodníkom sme prepojili
krásne zákutia našich obcí , sprístupnili ich územie a predstavili
sme neskutočné výhľady na
miesta, ktoré predtým cyklisti nepoznali.
Pri nevyhnutných opravách
našich ciest osobne ma teší, že
konečne sme ukončili rekonštrukciu niektorých ciest položením časti asfaltového koberca
na Smutnej ulici, pokračovali sme
tiež výstavbe Beniakovej ulice
a vymenili sme najhorší úsek
cesty na ulici K majeru, smerom
na Košickú Polianku. V Krásnej
je ešte veľa ulíc, ktoré čakajú na
úplnú rekonštrukciu ako sú Minská, 1. mája, Smutná ba aj celé
centrum Krásnej. V rozpočte
mesta Košice, na rok 2009, sa
nám spoločne s poslankyňou
mestského zastupiteľstva E. Dolnou podarilo presadiť sumu 3 milióny korún na úplnú rekonštrukciu ulíc Lackova a Žiacka. Verím,
že týmito spoločnými krokmi,
postupne krok za krokom sa nám
podarí vrátiť nášmu centru lesk
a príťažlivosť minulosti.
Kultúra a šport v Krásnej
pod vedením predsedu kultúrne
a športovej komisie F. Klika má už

niekoľko rokov zelenú. Krásna sa
vďaka vedúcej súboru Krasňanka
a poslankyne miestneho zastupiteľstva Mgr. I. Feketeovej a zásluhou Ing. Ladislava Bačinského
predsedu VFZ, Ing. Eda Buraša,
predsedu združenia FEMAN-u,
v rámci regiónu stala pilierom
folklóru a kultúry. V športe vďaka
investíciam do nášho štadióna
(oplotenia, osvetlenia), úspešnej
reprezentácie Krásnej v III. lige
pod vedením prezidenta MFK
Košice – Krásna Ing. J. Trnovského budujeme základy pre rozvoj mládežníckeho futbalu a podporu zmysluplného využívania
voľného času našej mládeže.
Každý, kto akýmkoľvek spôsobom priložil ruku k spoločnému
dielu, prispel k tomu, že Krásna
je rok čo rok iná, krajšia, že sa
vzmáha a mení. Aj vaším pričinením rastie a opeknieva za čo
vám patrí uznanie a vďaka. Iní sú
aj jej obyvatelia, pre ktorých sa
snažíme vytvárať čoraz lepšie
podmienky pre ich spokojnejší
život. Všetci chceme obstáť
v skúškach času, ktorý preverí
naše schopnosti, ale i naše charaktery.
A čo na záver? Na sklonku roka
2008 aj v polceste volebného
obdobia vyjadrujem presvedčenie, že všetci sa vynasnažíme byť
k sebe lepší a tolerantnejší a že
naším krédom bude najmä
toľkokrát skloňovaná láska. To by
malo byť smerovkou k napĺňaniu
našich snov, túžob a predsavzatí
aj pre nastavajúci rok 2009.
Napokon ani tri slová nad hlavičkou dnešného Krasňančana nie
sú náhodilé. Sú to tri „kľúčiky“,
ktorými dokážeme odomknúť
všetky dvere a rozlomiť aj tie
najťažšie okovy.

Jedna z pekných ulíc Krásnej „Pri Hornáde“ počas letných dní
Foto: (bič)

•

Domčeky v Jasove. O výstavbu podobných sa usilujeme v spolupráci
s hlavným architektom mesta aj v Krásnej pre našich rómskych
spoluobčanov z Vyšného dvora.
Foto: M. Kažimír

Uznesenia z X. mimoriadneho zasadnutia MZ MČ
Košice – Krásna dňa 6. novembra 2008
Schválilo:
• kúpu autobusu KAROSA za
sumu 1 249 500,- Sk od firmy
PEVA, s.r.o., so sídlom v Košiciach – Krásnej, Ul. Goldírova
č. 5.
• zámenu pozemku parc. číslo
8070/5 vo vlastníctve MČ
Košice – Krásna vo výmere
13 m2 za pozemok 7103/2 vo
výmere 13 m2, ktorý je vo
vlastníctve Beáty Kočišovej,
bytom na Ul. Kladenskej č. 22
v Košiciach – Krásnej, katastrálne územie Krásna bez

finančného vyrovnania za
účelom výstavby polyfunkčného centra
Požiadalo starostu MČ Košice
– Krásna o vypracovanie kúpnej
zmluvy na kúpu autobusu KAROSA za sumu 1 249 500,— Sk od
firmy PEVA, s. r. o., so sídlom
v Košiciach - Krásnej, Ul. Goldírova č. 5 so stanovením splátkového kalendára tak, aby kúpna
cena bola splatená v termíne do
31. 12. 2009, alebo podľa dohody medzi zmluvnými stranami.

Seniori za plyn menej
Slovenský plynárenský priemysel ponúka seniorom produkt
+ SENIOR, ktorým získajú zníženie fixnej mesačnej sadzby
o 50,- Sk/1,66 EUR (vrátane
DPH). Zvýhodnenie sa vzťahuje
pre zákazníkov v kategórii domácnosť, ktorí majú zazmluvnenú tarifu D2 alebo D3 a preukážu splnenie nasledovných
podmienok:
- vek minimálne 65 rokov v čase
podania žiadosti,
- zákazník má trvalý pobyt v domácnosti, na ktorú požaduje
zvýhodnenie + Senior,
- zákazník písomne požiadal
spoločnosť SPP o poskytnutie
zvýhodnenia + Senior, sám vykonal odpočet určeného meradla a súčasne spolu so žia-

dosťou o zvýhodnenie predložil
SPP jeho stav,
- zákazník má ku dňu požiadania
o zvýhodnenie + Senior na danom odbernom mieste vybraný
druh tarify v zmysle platného
cenníka.
Vyplnené a podpísané tlačivo
Žiadosť o zvýhodnenie +Senior
je potrebné doručiť jedným
z nasledujúcich spôsobov :
- písomne, zaslaním na adresu
SPP, a.s.,
- faxom, na číslo 02/58 69 90 00,
- e-mailom, zaslaním naskenovanej vyplnenej a podpísanej
žiadosti na adresu
zakaznickalinka@spp.sk,
- osobne, návštevou najbližšieho Zákazníckeho centra SPP.
Pripravil: Paľo Hake

Žiadny človek nie je taký dôležitý, za akého sa považuje
3

Teraz je ten prav˘ ãas…
Pred blížiacimi sa sviatkami pokoja a lásky, ako zvykneme volať
Vianoce, zastavme sa, otvorme
svoje srdcia, svedomie a zamyslime sa.
Mnohí sa zaoberáme bulvárom,
zisťujeme čo, kedy, kde s kým
a hoci je to len otázka zvedavosti,
robíme to. Keby sa Vás niekto po
čase opýtal napríklad na najobľúbenejších ľudí sveta, výherkyne
Miss, držiteľov Nobelovej ceny, či
výhercov Oscara, málokto s nás
by to vedel. Dosť ťažké, však? Žiaden strach, nikto si to nepamätá.
Potlesk pre nich utíchne, trofeje
pokryje prach, víťazi rýchlo upadnú do zabudnutia. Skús teraz vymenovať učiteľov, ktorí prispeli
k tvojmu vzdelaniu, priateľov, ktorí
tí pomohli v núdzi, spomeň si na
zopár ľudí, ktorí ti dali pocítiť tvoju
výnimočnosť, ľudí, s ktorými si
jednoducho rád. Je to ľahšie,
však? Zistíš, že tí, ktorí v tvojom
živote niečo znamenajú nie sú

označení ako „jednotky“, nemajú
možno ani kopec peňazí, nevyhrali významné ocenenia. Oni sú
tí, ktorým na tebe záleží, ktorí pri
tebe stoja za každých okolností.
Chvíľu sa nad tým zamysli, v ktorom zozname si ty. Nevieš? Práve
teraz raz je vhodný čas, čas hodnotenia. Ak si si to zatiaľ neuvedomil, nikdy nie je neskoro.
Pred nami je čas Vianoc, ktorý
je zvláštnou príležitosťou na to,
aby si začal lepšie vnímať ľudí
okolo seba. Možno, že niekto čaká na tvoju pozornosť, na tvoju
pomoc či prejav lásky. Osobne sa
mi osvedčil recept, ktorý by som
úprimne odporučila každému:
aspoň raz denne povedať niekomu (nielen koho máš rád), niečo
pekné, povzbudivé. Pre začiatok
možno postačí milý úsmev. Zistíš,
aký je to dobrý pocit, ako ti je na
duši ľahšie. Vychutnaj si to. Budeš
šťastný, pretože šťastie je cesta,
nie cieľ.
Mária Miľová

Predstavujeme vám

Átrium – záhradné centrum

Ako sme vám v našom spravodaji sľúbili, postupne chceme
predstaviť čitateľom Krasňančana
všetky firmy a zariadenia, ktoré
slúžia našim občanom, aj náhodným návštevníkom našej mestskej
časti, ktoré sa nachádzajú na jej
teritóriu.
Tentoraz sme zavítali do Átria –
záhradného centra na Beniakovej
ulici, ktoré spolu s firmou na
Rastislavovej ulici má pod palcom
Jaroslav K u p e č e k. V čase
našej návštevy mal plné ruky práce on, ale aj vedúca krásňanského
centra Mária K a r d o š o v á.
Akoby aj nie. Veď ich pozornosť
bola upriamená predovšetkým na
blížiace sa sviatky Všetkých svätých
a Pamiatky zosnulých. Napriek
tomu sme sa dozvedeli, že záhradné centrum v našej mestskej
časti existuje už celých päť rokov.

Samozrejme zaujímalo nás, čo
všetko tu môžu návštevníci nájsť.
I keď sme sa v tejto „veľkej malebnej záhrade“ už neraz zastavili,
predsa o tom, čo v sebe skrýva
a ktorú máme na dosah ruky hen,
pri moste, nám odbornejšie priblížil
najpovolanejší, jej majiteľ Jaroslav
Kupeček.
Zákazník tu môže nájsť predovšetkým stále zelené okrasné
stromčeky, ihličnaté či listnaté,
trvalky, balkonovky, koniféry, poliehavé listnaté dreviny na sadové
úpravy i na priamy predaj. Z najznámejších ponúkajú Begóniu semperflorens, Pelargonium peltaturn,
zonale. Obľúbené sú tiež okrasné
trávy aj skalničky. Nechýba tu ani
voňavý rozmarín, liečivé rastliny,
eucaliptus, fuchsia, závesné kvetináče a rad ďalších „krásavíc“. Už
pred bránou Átria sme zazreli

„Traja králi“ – namaľované nohami Toma Yendela

Aj kvet y majú svoju reč
Možno viete, možno nie, ale aj
kvety majú svoju reč. Každá kytica
je vždy prekrásny dar, ktorý môže
mať zvláštny skrytý význam najmä
vtedy, keď kvety vyberáme, aby sme
obdarovanému tlmočili tajné posolstvo.

ovocné stromčeky, pochopiteľne
aj záplavu rôznofarebných chryzantém, smútočných vencov, kytíc,
sviečok, kahancov na hroby zosnulých. Je tu aj doplnkový materiál – substráty, hnojivá rôznych
typov, ale tiež semená zeleniny,
trávy a tiež kamene, drevo, altánky
či iné prvky, ktoré dotvárajú celkový vzhľad záhrady. Ich pýchou
totiž sú aj sadové úpravy verejnej
zelene a pri rodinných domoch,
pričom spolupracujú so záhradným architektom. Robia na ne
projekty a tieto aj vlastnými pracovníkmi realizujú. Nie sme si istí,
ale asi o tom je aj ich vizitka, na
ktorej o.i., stojí „Záhrady na kľúč“.
Či je, alebo nie je, o tom sa môžete presvedčiť sami, podľa vlastného rozhodnutia.
Isto-iste všetci sa tešíme vlastným záhradkám a kvetinovým zá-

Átrium – záhradné centrum na Beniakovej ulici, ako ho máme možnosť vidieť z hlavnej cesty.
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Napríklad Astra vyjadruje prvý
krok, Hyacint hru, Chryzantéma
pravdu, Iberka mier, Konvalinka čistotu, Levanduľa cudnosť, Gladiola
silu charakteru, Narcis galantnosť,
Ruža, ale aj Sirôtka vyjadrujú lásku.
(mm)

honom plných farieb a pôvabu.
Tiež každej rastline, ktorá má svoj
triumfálny okamih, svoj čarovný
čas v roku, keď sú jej kvety, listy,
plody alebo vôňa najkrajšie. Nuž
ale ak nám čosi chýba v našej
prídomovej záhradke, dopĺňame
si to zo „záhradných krás“ väčšieho rozsahu, ako je aj tá, u nás
v Krásnej. Ale to je len a len na
každom z nás.
J. Bičkoš

Nuž a tak vyzerala vstupná časť
„malebnej“ záhrady v čase chystačiek na tohtoročné „dušičky“.
Na snímke Jaroslav Kupeček
a Mária Kardošová, ktorí sa o túto
kvetinovú krásu starajú.
Foto: autor

Radšej s pravdou padnúť, ako so lžou zvíťaziť

Zo života do života
mi dáte za pravdu, že
I ste
tohtoročný „dušičkový“ cintorín bol mimoriadne vydarený.
A nebolo to len tým, že sa z neho stala akási záhrada plná
kvetov, ale aj tým, že sa stal aj
záhradou svetla. Toho, ktoré
nám doprialo samotné nebo, ale
aj toho vnútorného, na ktorom
sa podieľame všetci. Zvlášť ale
tí, ktorí na vytváraní vzťahu k tomuto pietnemu miestu majú nemalý podiel pri
jeho postupnom
v y l e p š o v a n í symbol
a skrášľovaní. Je
to potešujúce a zároveň sympatické. Nedá sa nevšimnúť, že
čoraz väčšiu pozornosť venuje
tomuto miestu aj miestny úrad,
čoho dôkazom sú aj dojmy, ktoré sme si – tešiac sa aj z detailov
– odnášali z návštevy cintorína
s pocitom vnútorného pokoja.
Do slávnostnej atmosféry
Pamiatky zosnulých nesporne
prispelo aj nové pomenovanie
dominantnej budovy nášho cintorína D o m n á d e j e ,
namiesto zaužívaného Domu
smútku. Takáto zmena iste núti
k zamysleniu. V živote každého

jestvujú väčšie, či menšie nádeje. Hovorí sa, kto nemá žiadnu nádej - ak sa to vôbec môže
stať - ten nemôže ani žiť. Tento
dom je miestom, kde sa lúčime
s našimi zosnulými, no my kresťania sa očami viery pozeráme
do budúcna, do večnosti. Nádej
je pre nás dôležitá, lebo veríme,
že sa s našimi drahými raz
stretneme. Preto nie dom smútku, ale dom, kde sa smútok
snúbi s nádejou.
(Možno, že podom
nádeje menovanie
smútku by skôr
pasovalo domu, kde sa napríklad holduje alkoholu, kde chýba vzájomná láska, porozumenie či úcta).
Symbolom nádeje je kotva.
Ako je kotva zachytená o morské dno, aj kotva našej duše –
nádej, je pevne zakotvená v Bohu. Takže v pohode prijmime aj
túto zmenu, aby sme v našom
Dome nádeje pri rozlúčke s najbližšími popri smútku pocítili aj
„nádej“, že z pozemského života
síce odchádzajú, ale len do iného života a iného sveta.
Mária Miľová

„Kotva“–

Pribudla ìal‰ia zeleÀ
Okrem iných, významných
novôt, ktoré v Krásnej chtiacnechtiac „evidujeme“, neušli nám
ani naoko banálne veci napríklad
to, že v jesennom čase sme
obec skrášlili ďalšou zeleňou,
ďalšími „pľúcami“ v podobe deväťdesiatich vždy zelených okrasných stromčekov. Pri niektorých
verejných budovách a miestach

ich vysadili zamestnanci nášho
miestneho úradu, Miki Cúr a Fero Škrak. Konkrétne štyridsať na
cintoríne - ako ochrannú clonu pri
Feketeovej pažiti, tridsať v areáli
bývalého Domu služieb, pri bistre
„Včielka“ a dvadsať tují vo svojom
areáli vysadili pracovníci Krízového strediska „Oceľová nádej“.
(koš)

Ako ste si všimli, náš niekdajší Dom smútku má nové pomenovanie
„Dom nádeje“. Zmena, ktorá nás nabáda k tomu, aby sme popri smútku
nad stratou najbližších mali nádej a uverili, že z pozemského života
odchádzajú do iného „života“ a iného „sveta“.
Foto: (bič)

K r a s ň a n č a n

p r e

v á s

Zamyslíme sa…
Keď si sa dnes ráno zobudil,
všimol som si Ťa a dúfal som, že mi
povieš aspoň vetu, alebo tých pár
slov, prosiac o môj názor alebo
ďakujúc za to, čo sa stalo včera.
No, všimol som si, že si bol veľmi
zamestnaný hľadaním toho, čo si
oblečieš do práce. Bol som trpezlivý, keď si utekal z domu, obliekajúc sa... Viem, že si mal toľko času, aby si sa zastavil a povedal
aspoň čau. Avšak bol si
príliš zaneprázdnený.
Kvôli tomu som znovu
dovolil, aby sa zrodil nový deň a zapálil som nebo pre Teba, naplnil som ho farbami a sladkým spevom vtákov, aby som videl,
či si ma počul. Pozoroval som Ťa
,keď si išiel do práce a čakal som
Ťa trpezlivo celý deň. Vo všetkých
veciach, ktoré si mal urobiť som Ťa
podporil, ale bol si veľmi zamestnaný, aby si mi niečo povedal. Pri
Tvojom návrate som videl Tvoju
únavu, preto som Ťa chcel okúpať,
lebo voda odnáša stres. Keď však
začalo pršať, rozzúril si sa a urazil
si moje meno. Veľmi som dúfal, že

budeš rozprávať, bolo ešte veľa
času. Potom si zapol telku, ja som
však trpezlivo čakal. Počas programu si sa navečeral, ale znovu si
zabudol na mňa, nevenoval si mi
ani slovo. Všimol som si, že si veľmi
unavený a túžiš po tichu a takom
som zatemnil nebo, zapálil sviečku.
Bolo to naozaj krásne, ale Teba to
nezaujímalo. Bol si zničený. Poprial
si dobrú noc celej rodine, spadol si
na posteľ a v momente
si zaspal. Sprevádzal
som Tvoje sny hudbou,
nočné vtáctvo sa rozospievalo, ale to nie je dôležité,
pretože si si ani neuvedomil, že
som tu stále pre Teba. Mám viac
trpezlivosti, ako si môžeš predstaviť. Tiež by sa mi páčilo naučiť
Ťa mať trpezlivosť s druhými. Mám
Ťa rád a každý deň čakám na Tvoju
modlitbu. I krajinu som stvoril iba
pre Teba.
Dobre, opäť si sa zobudil a znovu som tu s mojou láskou a čakám
na Teba veriac, že dnes mi venuješ
aspoň trocha času... Pekný deň
vám všetkým.
Pripravila: (mm)

Dotyky

Takáto atmosféra vládla na našom cintoríne počas sviatkov Všetkých svätých a spomienky na všetkých verných zosnulých. „Reqiscat in pace“ –
odpočívaj v pokoji, znelo z úst ľudí, ktorí sa v tichej spomienke stretli pri hroboch najbližších.
Foto: (bič)

• Keby

neexistovala posledná minúta, nebolo by nikdy nič hotové
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Na redakčný stôl sme opäť dostali list od jedného z čitateľov nášho spravodaja, ktorý
na výslovnú žiadosť pisateľa uverejňujeme v plnom znení, vrátane titulku. Ďakujeme!

Skvelá my‰lienka v rukách ozajstného majstra
Na adresu Krasňančana bolo
už napísaných veľa uznanlivých
slov. Možno sa preto u niekoho
vynorí otázka, či treba ešte ďalšie
slová uznania, či sa to nepreháňa. Som presvedčený, že
nie, pretože Krasňančan je radosť čítať a zaslúži si vždy pochvalu, kým si zachová takú úroveň, ako má teraz. Patrí medzi
základné emócie a dodáva pozitívnu energiu pre naše telo. Pochvala človeka vždy povzbudzuje, utešuje, ukazuje mu zmysel
svojej práce, burcuje ho a posúva k vyšším cieľom. Preto je to
v úplnom poriadku, čo je dobré,
chválu si zaslúži vždy.
Nechcem sa zaoberať tým, čo
všetko časopis obsahuje. O tom
všetci vieme, ktorí časopis čítame. Obsah aj forma časopisu sú
výborné, to sa musí jednoducho
uznať. Preto podľa mňa nadišiel
ten správny čas a je potrebné
vyjadriť poďakovanie a uznanie
tým, ktorí majú najväčšiu zásluhu
na tom, že Krasňančan máme
a že každé číslo časopisu má
vysokú úroveň.
V prvom rade sa treba poďakovať autorovi skvelej myšlienky
časopisu Krasňančan, ktorým je
náš pán starosta JUDr. Marek

Kažimír. Vďaka jeho skvelej myšlienke sa časopis zrodil, potom
plynule vyvíjal, stále zlepšoval až
nadobudol súčasnú profesionálnu podobu. Bez akéhokoľvek
odľahčovania má podľa môjho
názoru autor myšlienky vždy najväčšiu zásluhu na tom, že dielo
existuje.
Určite patrí zásluha a uznanie
aj všetkým ostatným spolupracovníkom v redakcii časopisu
a prispievateľom, ktorí sa podieľali
pri jeho zrode a ďalšom formovaní. Nebudem teraz uvádzať

Vďaka za ochotu

Vážený pán poslanec, na Vami
prednesenú interpeláciu na 19. zasadnutí Zastupiteľstva Košického
samosprávneho kraja konaného
dňa 27. augusta 2008, ktorá sa
týka nespokojnosti Mestskej časti
Košice-Krásna s resocializačným
zariadením Vám oznamujem, že
nakoľko je predmetná sociálna
služba – resocializačné zariadenie
v Košickom kraji nedostatková,
neprikláňame sa k návrhu zastaviť
vyplácanie finančného príspevku pre
resocializačné zariadenie RESOCIA,
n.o. so sídlom Kladenská 46, Košice-Krásna. (V Košickom kraji existujú iba 3 resocializačné zariadenia
s celkovou kapacitou 27 klientov).
Záležitosť sa rieši od roku 2006,
kedy v tejto budove sídlila nezisková organizácia Rokcent, ktorá oznámila ukončenie činnosti ku dňu 31.
12. 2006. Následne vznikala nová
nezisková organizácia RESOCIA,
ktorá získala akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR a bola riadne zaevidovaná na
Odbore sociálnych vecí Úradu Košického samosprávneho kraja ku

Vážený pán starosta, dovoľte mi, aj
keď neskôr, srdečne poďakovať za
ochotu, prípravu a vytvorenie krásnej atmosféry pri krste knihy Očarená pohľadom z čerešne vo Vašom
nádhernom kultúrnom stánku. Je to
vzácne, pretože dnes sa už tak často
nestretávame s takým úžasným zápalom a podporou pre veci týkajúce
sa umenia, ako je to u Vás a teraz
myslím na Vašu osobu. Bolo mi s Vami veľmi príjemne, doteraz mi ešte
z toho búcha srdiečko, som veľmi
rada, že spolupracujete s mojím priateľom Lackom Bačinským a že podporujete oblasť, v ktorej on pracuje.
Bolo to krásne, rozprávam to každému, aby si prišli pozrieť Vašu prácu
a zobrali si z Vás vzor. Som tak isto
šťastná, že po mojej mame, Melánii
Nemcovej, je u Vás festival a už sa
teším, že o rok k Vám, ak mi to zdravie dovolí, zavítam. Ešte raz ďakujem
a želám Vám len samých dobrých
a nadšených spolupracovníkov,
akým ste predovšetkým Vy. Želám
Vám plné zdravie a veľa pekných dní
Jana Liptáková,
námestníčka GR NOC a dramaturg
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Z vašich listov
mená spolupracovníkov, pretože
nepoznám všetkých a ľahko by
sa mohlo stať, že na niekoho
zabudnem a nechcel by som
nikoho uraziť. Za to sa všetkým
ospravedlňujem.
Obzvlášť chcem však vyzdvihnúť prácu šéfredaktora časopisu
Krasňančan pána Jána Bičkoša.
Hlboko sa skláňam pred jeho
profesionálnymi schopnosťami
a vysokou odbornou úrovňou
jeho práce. Som presvedčený,
že práve vďaka tomuto pánovi má
Krásna časopis, na ktorý môže
byť hrdá a dáva reprezentačnú

vizitku našej mestskej časti. Je
nesmiernym šťastím pre Krásnu,
že pán Bičkoš využíva v prospech
spravodaja svoje dlhoročné novinárske skúsenosti. Krasňančan
je v rukách ozajstného majstra.
Pod jeho vedením časopis nadobudol skvelú úroveň po všetkých
stránkach. Je vidieť, že je to človek, ktorý majstrovsky ovláda
svoju prácu, dokonale pozná
problematiku Krásnej a snaží sa
oživiť každé číslo časopisu.
Buďme všetci vďační za to, že
máme v Krásnej takých skvelých
a tvorivých ľudí ako je pán starosta a šéfredaktor. Obidvom
prajem vieru vo svoju prácu, prajem im schopnosť pravdivo sa
vyjadrovať, aby boli pokorní, mali
lásku vo svojom srdci, odvahu pri
inováciách časopisu, láskavosť
a nežnosť ku všetkým ľuďom,
s ktorými prichádzajú do styku,
rozhodnosť a pokoj vo svojej práci, aby z nej mali radosť, užili si
pochvalu a zaslúžené ohodnotenie. To isté prajem všetkým
spolupracovníkom časopisu, celej redakčnej rade, prispievateľom a všetkým obyvateľom mestskej časti Krásna.

„Krasňančan“
aj v Kanade
V minulom roku pricestovali
do rodného kraja moji spolužiaci trvalo žijúci v Kanade. Do
schránky sa nám práve dostal
„Krasňančan“, ktorý si s veľkým záujmom prečítali. Boli
milo prekvapení obsahom,
najmä fotografiami z histórie
i súčasného diania v našej
mestskej časti. Zistili sme, že
ich obdiv je mimoriadne veľký
a tak aj náš rozhovor na tému
„Krasňančana“ trval omnoho
dlhšie ako sme očakávali. Veľmi nás to potešilo a navyše,
keď nás požiadali o spravodaj,
ochotne sme im poskytli niektoré čísla, ktoré sme mali doma odložené. Po odstupe času v liste, ktorý nám poslali
veľmi pozitívne hodnotili naše
noviny nielen oni, ale aj ich
najbližšia rodina s ostatnými
krajanmi žijúcimi v Kanade.
Pochopiteľne, že aj v súčasnosti pre nich odkladáme každé číslo „Krasňančana“, pretože sa do rodného kraja
vracajú raz ročne, takže opäť
získajú aktuálne informácie
o svojej rodnej obci, čo si nesmierne vážia.
Magdaléna Szabóová

Ing. Alfonz Mihalič

Žeby nezáujem?

dňu 1. 7. 2007. V období tzv. „bezvládia“ bývali v tomto dome niektorí
klienti a tí spôsobili porušenie
verejného poriadku.
Aj napriek bezproblémovému
chodu zariadenia, častými návštevami zo strany Odboru sociálnych
vecí Úradu Košického samosprávneho kraja a snahe zariadenia včleniť sa späť do komunity (dni
otvorených dverí, ponúknutá spolupráca s Mestskou časťou KošiceKrásna) sa nepodarilo
zariadenie
včleniť do komunity
mestskej časti.
Odbor sociálnych vecí Úradu
Košického samosprávneho kraja je
nápomocný pri hľadaní nových
priestorov pre resocializačné zariadenie RESOCIA, n.o. Po nájdení
vhodného objektu v Košickom kraji,
RESOCIA, n.o. zmení miesto
poskytovania sociálnej služby. Do
toho času bude táto sociálna služba
financovaná Košickým samosprávnym krajom.
S pozdravom

Neviem ako mám začať písať,
ale ma to mrzí a tak som sa
rozhodol pár viet napísať.
29. septembra 2008 v nedeľu
bolo v našom kultúrnom dome vystúpenie (pod názvom „Keď raz
budem veľký“ – poznámka redakcie), ktoré bolo na vysokej
úrovni. Ale tá slabá účasť krásňanských občanov bola mizerná.
Niekto sa vyhováral, že o tom nevedel, že nebol informovaný
alebo nepočul verejný rozhlas
alebo nikoho to nezaujíma? Dlho
sme čakali na ten kultúrny stánok,
ľudia šomrali, že nemáme kde sa
zabávať a teraz ho máme a nikoho to nezaujíma. No bol som
veľmi sklamaný a hanbil som sa
pred cudzími ľuďmi ako sa zabávali a ako sa im páčilo vystúpenie
účinkujúcich skoro z celého
Slovenska.
Občan Krásnej
z ulice Pri Hornáde

JUDr. Zdenko Trebuľa,
predseda KSK

(mrzí nás, že na takúto realitu sa
bojí občan podpísať)

List pre starostu

Kto sa chce učiť lietať, musí najprv stáť obidvoma nohami pevne na zemi

Aktuálna esej

VINŠUJEME VÁM
VESELÉ VIANOCE
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
BOŽIE POŽEHNANIE
NA KAŽDÝ KROK
K PRÁCI ZDRAVÍČKA
A NA STÔL CHLEBÍČKA
AJ ZA HRSŤ ŠŤASTÍČKA
To vám žičia:
zamestnanci miestneho úradu
a šéfredaktor Krasňančana

Poznámka
Od času, keď mi bola vedením
obce zverená pozícia šéfredaktora Krasňančana, sa omnoho
viac stretávam s ľuďmi rôznych
vekových a vzdelanostných skupín, pre ktorých je náš spravodaj
určený. A tak chtiac-nechtiac, sa
mi dostávajú do uší rozličné ohlasy na jeho obsah, ale aj na gra-

Kyvadlo hodín sa vychyľuje
a potom sa vracia späť. Okrem
zriedkavých výnimiek sa v prírode zachováva rovnováha. Horúce leto, ako aj mrazivá zima,
nie podstatne menia priemernú ročnú teplotu. Masy vody,
ktoré odtekajú pri odlive, sa vracajú s prílivom...
Príroda, geniálny to konštruktér, dosiahla efekt nepretržitosti
tým, že spojila všetky krajnosti
do jedného otáčavého systému. Hľa, aká výrazná dramatickosť protikladov: orgie farieb jesenného lesa, ktoré sme
si len nedávno vychutnávali
plným dúškom – skôr než sa
pohrúžia do zimnej bezfarebnosti, alebo premena plaziacej
sa húsenice na ľahkého motýlika, ale aj ticho pred búrkou
a mnoho iných... Ozaj, všimli
ste si, že možno aj my, ľudia,
ako sťahovavé vtáky cítime svojim vnútrom, kedy sa treba
obrátiť k radosti, aby sme sa
neskôr nepodlomili pod ťarchou neúspechov? (Možno sa
niekedy ani nesmejeme až

príliš hlasno, aby sme o chvíľu
neplakali, ako nám to niekedy
vravievali naše mamy alebo
babky).
Leto, ale už aj jeseň je za nami. A v čase výroby nášho spravodaja nastal aj latentný, stišujúci adventný čas... Ak chcete
aj čas sebareflexie a tiež
hagyoterapie, teda liečenia našej duše po vnútorných zraneniach. Všetkým sa nám žiada

prevetrať, nadýchať sa čerstvého vzduchu, presýteného vôňou vianočného ihličia nielen
v našich príbytkoch, ale priamo
v lone prírody. Neutajíme svoju
túžbu po pokoji, pretože preniká do všetkých pórov nášho
tela ako jemný jesenný dážď.
Všetci sa usilujeme o splnenie
svojich snov, predsavzatí, ale
naše priania a túžby nemusia
byť vždy vyslyšané. Všetko musí dozrieť ako plody. Veď ani tie
nemá zmysel trhať zelené
a prijímať priania za skutočnosť

to, čo ešte treba urobiť, poopraviť, nájsť seba samého.
A tak sa tešme, že v tomto
vianočnom a novoročnom čase máme v príbytkoch, ale aj
v srdciach viac svetla, že naše
oči nabrali viac jasu, že sme
citlivejší na všetko, čo sa deje
okolo nás. Napokon aj koledy,
ktoré budeme spievať majú
neopakovateľné čaro a magickú silu, ktorá napomôže „rozmraziť“ aj tie najtvrdšie srdcia
a rozmotať aj najzauzlenejšie
uzly.
Ján Bičkoš

„dokresľuje“ článok. Nuž takéto
klebety typu „hadích jazykov“
vonkoncom nepripúšťam, pretože práve tieto snímky náš časopis obohacujú a sprítomňujú
dávnu minulosť pre dnešnú i budúce generácie. To isté platí aj
pre fotografie zo súčasnosti. Každému dávame príležitosť „zviditeľniť sa“ príspevkom aj fotografiou o prítomnosti, ale tiež načrieť
do histórie, lebo – ako som už

nesmie mať otupené srdce. Napokon všetci by sme sa mali
rozvíjať a zdokonaľovať, prejaviť
svoj talent, lebo kto ustrnie, živorí
a odumiera.
Takže, vezmite si pero, písací
stroj, alebo si sadnite za počítač
a napíšte do “svojho” spravodaja
niečo z vášho okolia, čo sa vám
páči, či nepáči, o premenách,
ktoré sa dejú okolo vás...Siahnite
tiež do albumov, do babičkinej
krabice a vyberte z nej nejakú
historickú fotografiu, ktorá “oživí”
stránky Krasňančana. Veľmi radi
ju uverejníme.
Už teraz sa teší:
šéfredaktor

Vianočný punč

Prečo jedom a nie medom?
fiku, teda na jeho „výzor“ z hľadiska umiestňovania príspevkov,
nemenej na tituly, žánrovú pestrosť, ale aj na nové rubriky, fotografie z dávnej minulosti atď., atď.
Pochopiteľne všetky „odobrenia“ úsilia i uznania vždy potešia,
určite nie tie menej lichotivejšie,
tie „spoza bučka“, podpichovačné, možno závistlivé na adresu
našich dopisovateľov, spolutvorcov, ktorí nám v ostatnom čase
prispeli svojimi cennými, vyžltnutými fotografiami do rubriky „Návraty do dedovizne“. Vraj sa „zviditeľňujú“ fotografiami svojich
blízkych, svojej rodiny, i keď niekedy ide iba o tzv. ilustračnú fotografiu, ktorá vhodným spôsobom

•Dobrý

Viac svetla v srdci,

predčasom spomínal – ona je
svedectvom času, učiteľkou života aj zvestovateľkou dávnych
dôb.
A tak odporúčam, aby sa dobré skutky tých, ktorí cítia k svojmu
časopisu o trochu viac ako ostatní, neznehodnocovali, aby neboli
„jedom“, ale medom, lebo tie sa
stávajú jedom iba v srdci zlého
človeka! Stavajme mosty a cesty,
neklaďme prekážky! Nikto nikomu nemusí nič závidieť, tobôž nie
intrigovať a už vonkoncom nepripúšťam slovko nenávisť, ktorá
vždy má tendenciu tiecť žilami
ako oheň zápalnou šnúrou! Každý sa má možnosť „zviditeľniť“, ak
má dobrú vôľu, chuť a elán, ale

by bolo neseriózne. Život je –
ako vieme – nepretržitý beh
a aby sa túžby a nádeje premenili na realitu, musia vydržať
previerku času. Napokon aj
materiálne orientovaný rozum
je potrebné preorientovať,
presvedčiť, aby sme ani na potreby srdca a na lásku nehľadeli „cez plece“, aby sme všetko videli v novom, silnejšom
„svetle“, ktoré nám vždy odhalí

viac jasu v oãiach

8 pohárov
Potrebujeme: 1 fľašu červeného
vína, celú škoricu, 5 klinčekov, 1 pomaranč, 100 g kryštálového cukru,
hrozienka, 5 polievkových lyžíc rumu,
1 l horúceho čierneho čaju
Ako na to: Do hrnca vlejeme červené víno, vložíme škoricu, klinčeky,
necháme prevrieť a odstavíme. Pomaranč dôkladne umyjeme pod horúcou vodou, nakrájame na plátky
a spolu s cukrom, hrozienkami a rumom dáme do hrnca s vínom, opäť
necháme zovrieť, zalejeme horúcim
čajom a podávame. V chladničke vydrží punč tri dni, stačí z neho odobrať
a nanovo zohriať.

Jedna z nových ulíc Krásnej, ktorú lemujú novovybudované rodinné
domy v blízkosti zurčiaceho Hornádu je Beniakova
Foto: (bič)

skutok sa v srdci zlého človeka stáva jedom
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Na oslavách desiatich narodenín DFS „Krasňanka“

Hrdosť a krása našich „perál“ neostala v zabudnutí
pievanky, spievanky, kdePreplnená sála kultúrneho domu dýchala folklórom • Boli
S
že ste sa vzali, či ste z nesme na „Dožinkách“, na „Kerscinoch“, ale aj pri„Páraní peria“,
ba spadli, či ste rástli v háji?
Nie, nie. Z neba nespadli, ani
v háji nerástli, lebo ich mládenci aj naše dievčence našli.
Ozaj, vtedy boli ešte mládenci
a dievčence, keď ich ponachádzali roztrúsené po našom
chotári s nádhernou scenériou. Pri lopotnej robote u gazdov, pri kosení obilia za desiaty
maradek, pri orbe, bránení, sejbe, kosení a hrabaní lúk či pri

Naša repor táž
mláťačke alebo opatrovaní
statku. Všade, kde od svitu do
mrku obrábali svoje roličky na
kravkách, o čosi bohatší na
koníkoch. Kepser, Zastaler,
Fizer, Čapaš, Kenderseg, ale aj
Petry, Rakaťa, Telecký les
a ďalšie. Aj na týchto skúpych
grapoch a ďalších priliehavo
pomenovaných parcelách ste
ich našli. Neskôr možno na
družstevných lánoch. Najviac
žienky na zeleninárskom stredisku za železným mostom,
ale tiež pri ošetrovaní hydiny,
dobytka a inde. Všade tam sa
„rodili“ piesne, ktoré dodnes
žijú, nestarnú, vzmáhajú sa, sú
našim pokladom. Najviac ich
členovia nášho folklórneho súboru, prevzali od svojich babičiek, ale aj od mám, ktorým
sa síce žilo ťažko, ale pri tom
veselo pri pesničkách, aby
zachovali veno nám i tým, čo
prídu po nás. A neboli to len
pesničky, ale aj tance, zvyky,
obyčaje, riekanky, výšivky, kro-

tiež pri „Čarovaní“ a ľudových zvykoch na Ondreja • Súbory
rozdávali „klenoty“ mladej i strednej generácii • Fascinoval
nás filmový dokument o zrode a činnosti DFS Krasňanka•
„Bodovali“ aj zvyky, obyčaje, spevy a tance hosťujúcich súborov • „Jubilantku“ potešili početné gratulácie, Pamätný list
KOS v Košiciach, nemenej Cena starostu MČ Košice-Krásna•
Krásňanci sa nevzdali svojho duševného bohatstva, svojich
pokladov.

je a všeličo iné čomu ich priučili babičky a dedovia. Stalo
sa tak vďaka ľuďom, ktorým
„vášeň“ po folklóre prirástla
k srdcu, hlavne tým, ktorí stáli
pri zrode Krasňanky pred de-

ťažiach na domácej pôde, ale
aj na pódiách iných obcí, samozrejme v krajskom meste
Košice, ba aj v televíznej relácii
„Kapura“. V lete dokonca zavítali aj do Chorvátska.

Záverečná scéna našej Krasňanky v pásme „Kersciny“

siatimi rokmi. Dnes toto bohatstvo zveľaďujú a odovzdávajú iným svojimi spevmi,
tancami a dialógmi v pásmach, ktorými sa prezentujú
na rôznych vystúpeniach a sú-

Verte, neverte, ich piesne sú
akýmsi jemným dotykom citu,
nehy a lásky, ktoré sa svojím
intímnym ladením približujú
k ľudskému srdcu ako tomu
bolo aj pri oslave svojich de-

Žiadne páračky sa nezaobídu bez
spevu. Ani tie, ktoré zneli z úst
účinkujúcich z Vyšnej Hutky. Boli
to piesne prýštiace zo srdca,
piesne radosti.

siatich narodenín 19. októbra
2008.V ten deň Krásna dýchala folklórom, najmä v nedeľné
popoludnie, keď sálu kultúrneho domu zaplnilo množstvo
priaznivcov, sympatizantov
a milovníkov ľudovej piesne.
Pochopiteľne nechýbali tam
ani priami účastníci filmového
dokumentu o Krasňanke so
svojimi najbližšími a tiež členovia hosťujúcich súborov
z Vyšnej Hutky, Košickej Belej,
súboru Hornád, cimbalovej
muziky Železiar z Košíc a ďalší
hostia.
„Prológom“ osláv bol spomínaný filmový záznam o jubilujúcej Krasňanke, ktorého dej
sa odvíjal od prvých krôčikov až
po dnešné dni. Potom už na

Pohľad na účastníkov osláv 10. výročia vzniku nášho súboru „Krasňanka“. Vari najviac zaujalo vystúpenie členov jej súboru v pásme „Dožinky“,
v ktorom svoje „herecké“ výkony prezentovalo trio A.Vargová, V. Nagy a M. Bojkunová
Foto: (autor)

•
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Zameť si každý pred svojím prahom a svet bude čistý

pódium nastúpili „Siplacke hlopi“, ktorí udali „tón“ slávnosti
svojimi ťahavými i rezkými pesničkami. V zápätí sa domáci
súbor predstavil pásmom „Dožinky“ a po oslave chleba na
scéne sa objavili členovia hosťujúceho súboru „Hutčianka“,
ktoré zaujali svojim vtipným
vystúpením pod názvom „Páranie peria“ a ktoré sa nezaobišlo
bez úsmevných dialógov,
priliehavých pesničiek a tancov,
čo na páračkach nikdy nesmelo chýbať. Oživením popoludnia
bolo aj „čarovanie“, zvyky a obyčaje, aké sa zachovali vďaka
súboru z Košickej Belej. Po
„Pantličke“ a „Beľanských parobkoch“ na pódium opäť prišli
naše ženičky a chlapi v prekrásnych dobových krojoch, aby
ukázali, čo všetko sa dialo, keď
prišiel na svet nový človiečik.
O tom sme sa dozvedeli v pásme „Kersciny“, na ktorých nikdy
nechýbalo úsmevné, ale aj váž-

Na záver nevšednej slávnosti sa opätovne prišli predstaviť svojmu
vďačnému publiku členovia Krasňanky

ne slovo, pesničky, tance, ale
ani „zbierka“ na papučky pre
novorodenca, sladkosti, aj čosi
na zahriatie.
Ďalšie pozdravenie jubilantke pripravil súbor Hornád

a cimbalová muzika Železiar
vo forme rezkých východniarskych tancov. Po ňom ešte
nasledovalo záverečné vystúpenie Krasňanky, spojené
s poďakovaním a gratuláciami

Po záverečnom vystúpení nasledovali gratulácie, poďakovanie, ale aj ocenenie vo forme Pamätného listu
KOS a Ceny starostu MČ Košice-Krásna, ktoré z jeho rúk prevzala vedúca súboru. Vďačnosť za reprezentáciu
obce vyjadril starosta všetkým členom súboru, hlavne však jej vedúcej I. Feketeovej.

Prečo si vážim školu?
V školskej lavici strávime podstatnú časť obdobia duševného
i telesného vývinu. Je veľmi dôležité,
ako sa k tomu postavíme. Naozaj,
čo pre nás znamená škola? Mnohí
zo staršej generácie si s úsmevom
spomínajú na svoje školské časy, na
to, čo im dali. No my, čo práve prechádzame školskými lavicami,
s nechuťou podotkneme:„Bože,
škola!“ Viacerí z nás pod tým myslia
ranné vstávanie, plno domácich
úloh a učenie. Jednoducho, kopu
povinností a času, ktorý by sme
možno využili inak, hoci často nie na
užitočné veci, práve naopak. Škola
nás pripravuje do drsného sveta,
ktorý nemá zmilovanie. Do sveta,
v ktorom nestačí len hodiť tašku do

•

svojej izby a zapnúť počítač či
televízor. Pomáha nám obrusovať
svoje názory na život. Snaží sa nás
naučiť, aby sme pochopili, že reálny svet nie je prechádzka ružovým
sadom. Je plný problémov, pred
ktorými raz budeme stáť tvárou v tvár
a budeme im musieť čeliť sami. Vtedy nás nebude čakať otvorená rodičovská náruč, ktorá nám pomôže
a podrží nás. A je to práve škola,
ktorá nás na toto obdobie života
pripravuje. Učitelia v nádeji, že si ich
slová vezmeme k srdcu pokúšajú sa
z nás vychovať slušných ľudí,
vyzbrojených všetkým potrebným
pre život. A to je dôvod, prečo si
školu vážim.
Simona Kažimírová

Scénka z „Párania peria“ folklórneho súboru Hutčianka, ktorý
prišiel pozdraviť našu „jubilantku“

jej členom, aj tým, ktorí boli
nápomocní pri jej začiatkoch
i neskôr, ocenenie sponzorov
a tiež poďakovanie hosťujúcim
súborom za spestrenie osláv
okrúhleho výročia Krasňanky.
„Epilógom“ milej slávnosti
bolo odovzdanie Pamätného
listu KOS v Košiciach a Ceny
starostu MČ Košice - Krásna
vedúcej DFS Krasňanka Mgr.
Irene Feketeovej, čím nevšedné popoludnie plné entuziazmu skončilo.
Čo na záver? Sme úprimne
radi, že Krasňančania nevypustili zo svojich sŕdc írečité
východniarske piesne a tance,
nezabudli na svoje zvyky, kroje,
výšivky a nevzdali sa svojho
duševného bohatstva, že krása
a hrdosť našich „perál“ neostala v zabudnutí.
Ján Bičkoš

Najdôležitejšia vec v živote
Pred istým časom na Olympiáde v Seatli, stálo na štartovacej čiare pretekov na 100
metrov deväť fyzicky alebo
psychicky postihnutých atlétov.
Pištoľ vystrelila a preteky začali.
Nie každý bežal, ale každý sa
chcel zúčastniť
a vyhrať.
Bežali v trojiciach, jeden chlapec sa potkol a spadol, urobil
zopár kotrmelcov a začal plakať.
Ostatní ho počuli plakať. Spomalili a obzreli sa za ním. Zastavili a vrátili sa... všetci. Dievča
s Downovým syndrómom si
k nemu sadlo, objalo ho a opý-

talo sa ho: „Je to teraz lepšie?“
Potom všetci deviati odkráčali
plece pri pleci do cieľa. Všetci
diváci sa postavili a tlieskali.
A aplauz trval ešte veľmi dlho...
Ľudia, ktorí to videli na vlastné
oči o tom ešte stále hovoria. Prečo? Pretože niekde
vo vnútri,
hlboko v nás všetci vieme, že tá
najdôležitejšia vec v živote je
omnoho dôležitejšia, ako naša
výhra. Najdôležitejšia vec v našom živote je pomáhať k výhre
iným. A to aj za cenu, že sami
musíme spomaliť, zmeniť naše
vlastné preteky.
(mm)

Pomáhať iným

Pravda povedaná so zlým úmyslom je horšia než lož
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Krásna opäť žila folklórom
Keď predčasom starosta našej mestskej časti povedal, že
„Krásna sa pomaly stáva folklórnym pilierom a domovom Festivalu dedinskej kultúry”, mal
absolútnu pravdu. Bolo to v onú
októbrovú nedeľu, keď sa u nás
uskutočnil festival dedinskej
kultúry a folklóru pod názvom
„Veniec krásy vekmi uvitý“, ktorý
bol tematicky zameraný na

vali v jedenástom ročníku monotematickej výberovej prehliadky
autentického a štylizovaného
folklóru pod názvom „Antológia
folklóru 2008“. Dosky nášho
pevného javiska duneli pod nohami najmladšej, strednej, ale aj
staršej generácie účinkujúcich
kolektívov v programe Galaprogramu na tému Tance RusínovUkrajincov na Slovensku“. Stali

Popri zožatých ováciách vďačného publika za bohatý kultúrny
a umelecký zážitok poďakoval
starosta Marek Kažimír účinkujúcim, vedúcim súborov, organizátorovi – Východoslovenskému

folklórnemu združeniu v Košiciach – menovite L. Bačinskému. Rovnako vyslovil spokojnosť
a poďakovanie všetkým, ktorí sa
pričinili o hladký a úspešný
priebeh nevšedného folklórneho podujatia.
(bič)

Dominovali spevy a tance Rusínov
obrady súvisiace s „kerscinami“.
Tie priblížili návštevníkom folklórne skupiny zo Spiša, Šariša,
Abova i zo Zemplína.
V nedeľu dňa 16. novembra
2008 v preplnenej sále nášho
stánku kultúry opäť znel neutíchajúci potlesk a ovácie ako
odmena za skvelé výkony tanečníkov, spevákov i muzikantov
folklórnych skupín, ktoré účinko-

sme sa svedkami rýdzich, originálnych, svojráznych piesní
a tancov, ktoré si zachovali svoj
prirodzený charakter ľudovej
kultúry. Tie nám predviedli folklórne súbory z Košíc, Prešova,
Michaloviec, Prievidze, Čačiny
zo Spišskej Novej Vsi, Jakuban,
Hornádu, Omladiny, Železiara
i Železiarika z Košíc a tiež súboru Zemplín z Michaloviec.

Určite máte v živej pamäti vystúpenie pri príležitosti 10. výročia Dedinskej folklórnej skupiny Krasňanka. Snažili sme sa pripraviť taký
program, ktorý by zaujal mladých
aj vekom pokročilých. Na celkovej
príprave programu a všetkých
organizačných záležitosti pracovali
M. Bojkúnová, J. Boda, Ľ. Špacaiová, P. Hake, L. Kertés, I. Feketeová a M. Nagy, ktorí tvorili tím
a podieľali sa na celej štruktúre
tohto pásma. V dnešných časoch
je veľmi ťažké niečo zrealizovať
a bez sponzorov by to bolo jednoducho nemožné. Je potrebné chodiť a oslovovať ľudí, človek musí
rátať aj s tým, že odíde ako sa hovorí naprázdno. Nikdy sme neurčili
presnú sumu u sponzora, ale boli
sme radi aj za to málo, čo nám dali.
Klobúk dole pred týmito ľuďmi, ktorí
cítia morálnu podporu pomôcť, aby
sa ľudové umenie spevy, tance
a zvyky nášho ľudu ukázali a pripomenuli všetkým, ktorí majú k folklóru blízko. Menovite by som
chcela poďakovať našim dvom
najväčším sponzorom a to miestnemu úradu našej mestskej časti a
spoločnosti Environcentrum pánovi MVDr. Ivanovi Šefčíkovi. Každý
súbor chce zaujať nielen svojim
vystúpením, ale aj krojom – to bolo
vidieť na krojoch z Košickej Belej
a nášho súboru. Kroj je vizitkou
každého súboru a je to pastva pre
oči. Moderovala Zuzka Bobríková,
za čo jej patrí veľké poďakovanie
ako aj súborom, ktoré svojím vystúpením obohatili náš program. Na
záver nášho programu okrem pozvaných súborov boli ohodnotení
členovia Krasňanky, ktorí sú v na-

„·éfka“ DFS KrasÀanka ìakuje

•
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šom kolektíve od samého začiatku, čiže desať rokov a bola im
odovzdaná ružička a moje veľké
ďakujem patrilo aj ostatným členom, ktorí neboli na pódiu, pretože
s týmito ľuďmi sa urobilo veľa pekných vystúpení. Je pre mňa veľkou
cťou osobné poďakovanie nášho
pána starostu Mareka Kažimíra za
moju desaťročnú prácu v našom
súbore. Vo svojom poďakovaní
som vyslovila takúto myšlienku, „Na
čom v živote záleží?“ „Na zdraví
a na vzťahoch“. Pekné vzťahy dávajú šancu zabúdať na to, že existujú v živote človeka problémy či už
zdravotné alebo rodinné. Keď
chodíme po vystúpeniach a súťažiach tam človek musí všetko zahodiť za hlavu a plne sa sústrediť

Do pevnej podlahy nášho javiska „dupali“ aj tanečníci z Jakuban.

na výkon, ktorý musí byť stopercentný. Ja som sa mohla v plnej
miere na týchto ľudí spoľahnúť. Kto
sú tí ďalší, ktorým patrí moje veľké
poďakovanie a neboli medzi
ocenenými? Začnem ženami, tak
ako ich oslovujem pri našich stretnutiach teta Mariška Rybárová –
ďakujem za jej krásny zvonivý hlas.
Marike Nagyovej za jej ochotu a to,
že mi priviedla do súboru dve
slniečka svojich vnukov Lukáša
a Mareka Lacka. Terezke Kotikovej
za jej humor a dobrú náladu. Ľubke
Špacaiovej, keď bolo potrebné pomôcť rada pomohla. Marike Tomášovej, ktorá to nemala ľahké, ale
predsa to nevzdala (je našou členkou a kronikárkou). Marte Hegedüšovej za jej prístup a ochotu.

Vedúca Krasňanky ďakuje všetkým, ktorí sa príčinili o dôstojný priebeh
desiatich narodenín „jej“ súboru.
Foto: M. Kobezdová

Pavle Gracovej, ktorá je krátko
a ako hovorí ľudová hudba jej učarovala.
Mužská časť nášho súboru Bartolomej Takáč – ujo Berty, ďakujem mu za jeho ochotu, nikdy neodmietol, keď som ho o niečo
poprosila. Jožko Sedlák chodí medzi nás, lebo sa vraj medzi nami
dobre cíti. Fero Kiráľ vie spievať,
ale hovoril, že vedel aj lepšie. Miki
Nagy i keď má toho času málo
príde a zaspieva si s nami rád. Paľo
Hake to je naša záplata alebo
hasič, dá sa naň spoľahnúť. Ferko
Chovan je jednoducho prostoreký,
ale vie to aj zahrať. Laco Kertés má
perfektný hlas, hovoríme mu – bas.
Martin Šipoš pridal sa k nám nedávno a priviedol so sebou ďalšie
slniečko svoju dcérku Marušku.
Moji dvaja chlapci-tanečníci Robko
Nagy a Stanko Špacai, napriek ich
vedľajším aktivitám prídu do súboru. Spomenula som len tri slniečka,
ale spolu je ich šesť. Maruška
Takáčová, Gabika Vavráková a Riško Kažimír. Výkony ostatných členov boli viditeľné pri stvárnení ich
postáv v jednotlivých pásmach,
ktoré sme našim ľuďom predviedli.
Sú to ľudia perfektní, kreatívni,
bezprostrední, vynaliezaví dávajú
zo seba všetko, výborne sa dopĺňajú a som rada že sú členmi súboru Krasňanka.
Vážim si ich prácu, ktorú doteraz
pre súbor urobili a tak prezentovali
nielen seba, ale aj našu obec.
Mgr. Irena Feketeová

Choď pomaly. Aj tak vždy dôjdeš zase len sám k sebe

S t á l e

Nový altánok v našej materskej škole, o ktorom sme písali v minulom
čísle, predčasom ukončili za výdatnej pomoci rodičov detí, ktoré
navštevujú predškolské zariadenie.

Prepravná sluÏba pre invalidov
Začiatkom októbra 2008 začala svoju činnosť prepravná služba, ktorá pôsobí na území mesta
Košice. Túto môžu využívať aj
obyvatelia MČ Košice – Krásna,
najmä občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na invalidnú prepravu osobným motorovým vozidlom, ak sa
tým kompenzuje znížená pohybová schopnosť v dôsledku narušenia telesných funkcií, s ťažkým
zdravotným postihnutím v oblasti
mobility a občania vo veku nad
65 rokov, ktorí sú podľa potvrdenia lekára odkázaní na invalidnú
prepravu. Výška úhrady za službu bola určená šesť korún na
jeden kilometer prepravnej vzdialenosti a päťdesiat korún za hodi-

nu státia. Prepravná služba sa
poskytuje na základe písomnej
žiadosti občana ku ktorej je potrebné priložiť potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb, posudok alebo
rozhodnutie ÚPSVaR v Košiciach
o kompenzácii v oblasti mobility,
preukaz ZŤP, potvrdenie lekára
o odkázanosti žiadateľa na invalidnú prepravu, vyhlásenie občana, že mu nebol poskytnutý príspevok na kúpu motorového
vozidla z ÚPSVaR.
V prípade potreby objednávku
prepravnej služby občan nahlási
SSPmK osobne alebo telefonicky na t.č. 055 / 6714 293.
Veronika Takáčová

Domov je doma
V dohľadnom čase SENIOR
DOM, n. o. plánuje v spolupráci
s Technickou univerzitou Košice
uviesť do prevádzky projekt Domov je doma. Ide o platenú službu, ktorá 24 hodín denne, 7 dní
v týždni diaľkovo, pomocou
technických prostriedkov monitoruje klienta a to nie len starších
občanov so zdravotnými problémami, ale všetkých, ktorí sú na
takúto službu odkázaní.
Koncové zariadenie, nainštalované v byte klienta, sa v prípade potreby (nevoľnosť, narušenie priestoru cudzou osobou,
požiar) aktivuje bezdrôtovým spínačom, ktorý má klient u seba
v podobe náramku alebo prívesku na krku. Hlasový kontakt sa
s centrálou uskutočňuje cez

•

pevnú telefónnu linku, alebo
cez sieť mobilného operátora.
V centrále kde nepretržite slúži kvalifikovaný personál, sú
o klientovi uložené všetky potrebné zdravotné, bezpečnostné a sociálne údaje, ako aj údaje o príbuzných, kontakty na
nich, uloženie kľúčov od vchodu, bytu a pod. Je samozrejmé,
že tieto údaje podliehajú prísnemu utajeniu. Personál po zistení
o aký druh ohrozenia ide, zariadi
potrebný zásah. Spoluprácu
s ADOS ocenia aj rodinní príslušníci klienta, lebo rozširuje
možnosti neustálej starostlivosti
a kontaktu s klientom, čiastočne
aj so sociálnou a psychologickou pomocou. Služba umožní
nadobudnúť istotu, že o blízkeho

s a

u č í m e

Náš národný jazyk má bezmála pol milióna slov, z čoho len prevzatých je
vyše stotisíc. Nemáme teda potrebu ani dôvod preberať výrazy do slovenčiny
z ktoréhokoľvek jazyka.
Čo sme prebrali z češtiny? Je toho veľmi veľa čo hádam ani nechtiac
používame v každodennom styku a robíme chyby v pravopise. Do tohto čísla
sme pre vás vybrali iba tie, ktoré sme v ostatnom čase „zaevidovali“ vo svojom
okolí pod písmenkom „A“. Ak sa vám to zaľúbi, môžeme v tom pokračovať aj
nabudúce podľa abecedy.
Nehovoríme:
Ale:
a síce
a to
adrenalínový šport
extrémny šport
akciovka
akciová (účastinná) spoločnosť
ako na to?
čo s tým? ako si počínať? čo (sa dá) robiť
ako taký
sám osebe, samotný, sám
akonáhle
len čo, sotva, ledva
alej
aleja
aloe
aloa
anketný
anketový
anténny
anténový
a snáď
azda, hádam, vari, možno
avšak
lepšie: ale, no, lež
až na (to)
lepšie: okrem (toho, vyjmúc, s výnimkou (toho)
V ostatnom čase sme sa opäť „stretli“ so slovami, ktoré nepatria do nášho
slovenského slovníka. Takže skúsme nehovoriť barva, ale farba, nie stejnaký
(meter), ale rovnaký, nie opozdila som sa, ale zmeškala som, tiež nie to není
(pravda), ale to nie je pravda, nie kapesník, ale vreckovka, nie kľudne, ale
pokojne, nie doporučujem, ale odporúčam, nie odozva, ale ohlas, nie
pracovná doba, ale pracovný čas, nie výtečne, ale výborne (sa mám) a
tiež neprevádzame výkop (jamy, hrobu, kanálu), ale kopeme, neprikladajte
do krbu, ale do kozuba, atď. atď.
Ak si dáme aspoň trošilinku pozor, určite nám to pôjde po našom, po
Pripravil: (bj)
slovensky. Teda odporúčame vám to všetkým.

Z „Malého lexikonu Biblie“
anjeli – členovia božieho dvora, ktorí držia trón Boha, oslavujú jeho
slávu atď.
apoštoli – (posol, vyslanec) Ježišovi dvanásti učeníci, ktorým dal
Ježiš mimoriadnu autoritu a moc, aby mohli hlásať jeho učenie,
robiť zázraky a zúčastniť sa na poslednom súde...
Nazaret – galilejské mesto. Tu zvestoval anjel Márii narodenie Ježiša,
ktorý tu vyrastal a žil do svojich 30. rokov
Betlehem – obec ležiaca 7 km južne od Jeruzalema. Nová zmluva
Ježišovo narodenie sa viaže na Betlehem, s ktorým spája aj
betlehemské vraždenie neviniatok
Agapy – starokresťanské hody lásky (grécky-milujem )
(bj)

človeka je postarané aj v prípade, keď jeho príbuzní nie sú
z rôznych príčin prítomní. Základný (domáci) prístroj na komunikáciu v cene asi 11 000.- Sk
zapožičajú orgány samosprávy
svojim občanom, alebo podniky
svojim bývalým zamestnancom
– dôchodcom, čo sprostredkuje organizácia, prípadne klienti si prístroj môžu prenajať. Cena
inštalácie a uvedenia domáceho
zariadenia do prevádzky je
500.- Sk, úhrada za vyplnenie
evidenčných údajov (vloženie
údajov o zdravotnom stave
a ostatných údajov klienta do
databázy) je vo výške 500.- Sk.
Mesačná úhrada klienta za
prevádzku a údržbu zariadenia
je 250.- Sk. K tejto sume je
potrebné pripočítať úhradu za
prevádzku telefónneho prístroja
telekomunikáciám, prípadne za
prevádzku mobilnému operá-

torovi. Najväčšou výhodou využívania služby Domov je doma je
možnosť čo najdlhšie zostať vo
svojom dôverne známom prostredí.
V počiatočnom štádiu realizácie projektu Technická univerzita
v Košiciach zapožičia tri prístroje
svojim bývalým zamestnancom
– dôchodcom alebo ich rodinným príslušníkom.
V prípade záujmu je možné
informovať sa a prihlásiť na adrese: Seniorská internetová čajovňa Košice, Čsl. armády 21,
alebo na telefónnych číslach:
055 / 622 84 94,
0918 531 276
V. Takáčová
Kvapka pre dušu

Počúvaj srdcom,
vnímaj rozumom,
miluj dušou

Sláva je pominuteľná, ale bezvýznamnosť trvá večne
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Quo vadis, homo sapiens?
Kam kráčaš, človeče, tvor rozumný ? nie, žiadny iný titulok mi
neprišiel na um, keď som zbadal
recidívu tvojho „rukopisu“ – od
samého základu vyvrátenú čakáreň miestnej hromadnej dopravy
uprostred obce a rovnako aj rozvodnú skriňu semaforov na križovatke
Ukrajinskej, Lackovej
a Mozartovej ulice.
Ozaj, kam kráčaš,
človeče, obdarený raciom, keď
ničíš, pustošíš, devastuješ čo ti
príde pod ruky, o čo sa iní postarali, čo slúži aj tebe a je osožné pre všetkých? Je to závisť,
pomsta, či amok? Ťažko definovať. Je to proti zdravému rozumu
bezohľadne ničiť, deštruovať to,

o čo sa zaslúžili ľudia, ktorým
záleží na tom, aby naša mestská
časť bola krajšia, bezpečnejšia,
aby sa stala príjemným miestom
pre všetkých, ktorí k nám zavítajú.
Ak si však niekto myslí, že sú
to hrdinské činy, veľmi
sa mýli! Pohybovať sa
na šikmej ploche, či
chodiť po príliš tenkom
ľade sa nikdy a nikomu
nevyplatilo! A tak by bolo chytrejšie a užitočnejšie využiť svoj
„talent“, svoje „vlohy“ rozumnejšie. Mýliť sa je ľudské – hovorí
latinské príslovie – ale zostávať
v „hriechu“, teda v omyle je diabolské!
(koš)

Sami

proti sebe

A by n e b o l i p o s t r a c h o m
Vážení spoluobčania, čoraz
viac k nám prichádzajú sťažnosti, týkajúce sa voľného pohybu
psov v našej mestskej časti. Verte, že miestny úrad vynakladá veľké úsilie, aby sa obec, najmä
lokality, ktorých sa oznámenia týkajú, zbavili tohto problému.
V pozornosti to má aj mestská polícia, ktorá už niekoľkokrát v súčinnosti s asanačnou službou
zasiahla. Všeobecne záväzné nariadenie MČ Košice-Krásna číslo
3/2003 presne definuje podmienky a povinnosti chovateľov
psov i sankcie pri ich nedodržiavaní. Priestupku sa dopustí majiteľ
psa, ktorý nezabránil tomu, aby
pes útočil, alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka, alebo zvieratá.

Ostrým perom
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Text napísaný na tabuli Baltimorského kostola
• Prechádzaj pokojne pomedzi hluk
a náhlenie a pamätaj, že pokoj nájdeš iba v tichu. Nakoľko sa dá – bez
toho, aby si sa vzdal seba samého –
vychádzaj dobre so všetkými.
• Hovor svoju pravdu ticho, ale jasne – a počúvaj iných, dokonca aj
nudných a ignorantov, lebo aj oni
majú svoj vlastný príbeh.
• Vyhni sa hlučným a agresívnym
ľuďom, lebo oslabujú ducha.
• Keď sa budeš porovnávať s inými,
môžeš spyšnieť alebo zatrpknúť –
pretože stále budú existovať takí,
ktorí sú väčší alebo menší ako ty.
• Teš sa z toho, čo si dosiahol takisto ako zo svojich plánov.
• Buď opatrný v tom čo robíš, lebo
svet je plný podvodov, ale nedovoľ,
aby ťa to tak zaslepilo, že neuvidíš
cnosť, ktorá je vo svete.
• Mnohí sa snažia žiť podľa vysokých ideálov a všade je život naplnený hrdinstvom.
• Buď sám sebou. Obzvlášť neboj
sa náklonnosti srdca. Tiež nebuď cy-

nický pokiaľ ide o lásku, lebo tvárou
v tvár suchopárnosti a sklamaniam
ona pretrváva.
• Pokojne prijímaj útechu rokov
a neboj sa vzdať vecí mladosti.
• Udržiavaj si silu ducha, lebo ona
ťa zaštíti v časoch náhleho nešťastia.
• Nevyrušuj sám seba zbytočnými
predstavami.
• Mnoho strachu sa rodí z únavy
a samoty.
• Disciplína je potrebná, ale buď
k sebe jemný.
• Si dieťa vesmíru – o nič menej ako
stromy a hviezdy a máš právo tu byť.
A či je ti to jasné alebo nie, vesmír sa
odkrýva tak ako má.
• Preto ži v pokoji s Bohom, za
kohokoľvek ho považuješ.
• Akékoľvek sú tvoje námahy
a ašpirácie v hlučnom zmätku života,
udržuj si pokoj v duši.
• So všetkou svojou hanbou, podvodom a zlomenými snami, je to stále
nádherný svet.
• Buď opatrný. Snaž sa byť šťastný.

Vytratila sa láska z na‰ich s⁄dc?

Bolo by nádherné, keby sa
v novinách a časopisoch písalo
len o príjemných a krásnych
veciach. To by sa musel zmeniť
tento svet od základov, predovšetkým my, ľudia. V našom živote sa vyskytujú aj nepríjemné
zážitky. O jednom, ktorý sa týka
občanov Krásne, sa mi žiadalo
napísať tieto riadky.
V októbri a novembri t. r. zvolal starosta mestskej časti Košice-Krásna JUDr. Marek Kažimír
verejné zhromaždenie občanov,
ktorých účelom bolo informovať
členov Pozemkového spoločenstva urbariátu Košice-Krásna
o vyplatení finančných podielov
za pozemky v lokalite Banisegy.
Na prvé zhromaždenie prijali
pozvanie členovia predsedníc-

•

Voľne sa pohybujúci psy (t.j. bez
dozoru spôsobilej osoby) môžu
byť odchytené organizáciou s príslušným oprávnením a odovzdané do útulku pre psov. To je však
krajná možnosť, ktorú určite nerobíme radi, lebo vieme, čo znamená mať doma psíka-miláčika.
Toho je však potrebné držať pod
dohľadom. Veď ho máme pre
potešenie, pomoc a nie aby bol
postrachom, či terčom nadávok.
Kontakt pre vyhľadanie pomoci v súrnych prípadoch - MÚ MČ
685 28 74, asanačná služba
(odchyt) 0903 350 372 a najrýchlejšie cez Mestskú políciu
číslo 159, ktorá asanačnú službu
zabezpečí.
Mária Miľová

Čo sa skrýva za múrmi tohto objektu na križovatke hlavnej cesty Ukrajinskej, Lackovej a Mozartovej v niekdajšom sídle Glückovcov, kde sme
niekedy chodievali pre mäso, vám prezradíme v ďalšom čísle. Práve
pred touto budovou vandali „zaúradovali“ už druhýkrát, Foto: J. Bičkoš

tva na čele s jej predsedom, na
druhé aj konateľ spoločnosti,
ktorý uzavrel zmluvu na odkúpenie pozemkov. Záujem bol
veľký, veď išlo o veľmi citlivú tému – vyplatenie peňazí. Obidve
schôdze viedol starosta, na
ktorých sa prejavil ako človek
s hlbokým zmyslom pre spravodlivosť a objektívnu informovanosť občanov. Vystupoval vecne a žiadal v mene občanov
Krásnej, aj svojom, vysvetlenie
od členov predsedníctva PSU
a konateľa spoločnosti odkupujúcej pozemky, kedy budú vyplatené finančné podiely z predmetnej lokality. Opieral sa o to,
že kúpno-predajná zmluva na
tieto pozemky bola uzatvorená,
čo sa potvrdilo v ďalšom priebe-

hu schôdze. Moje veľké rozčarovanie a smútok nastal vo
chvíľach, keď z úst prizvaných
pánov bola iniciatíva starostu
označená za „inkvizičný súd“,
čo sa na druhej schôdzi ešte
pritvrdilo, keď konanie starostu
bolo prirovnané k „praktikám
Štb“ a tiež vyjadrené úvahy
o právnych krokoch voči starostovi. To už bola prisilná káva!
Pochopiteľne nastali búrlivé
reakcie občanov a schôdze,
ktoré mali mať veľkú vážnosť,
sa miestami podobali na silvestrovský kabaret. Postoj prizvaných pánov, ktorí sedeli tvárou
v tvár občanom Krásnej je pre
mňa neprijateľný! Namiesto
citlivého vysvetlenia veci a uvedenia objektívnych dôvodov

k danej záležitosti nastupovali
osobné útoky na človeka, ktorý
nebojácne obhajuje záujmy
občanov a zachováva mravné
postoje.
Uznáte, že takéto konanie je
charakteristické pre ľudí vo fáze
hlbokého uzavretia, keď sa
nachádzajú v režime obrany.
No neposudzujme a neodsudzujme! Všeobecne platí, že
najväčší majstri sú len málokedy uznávaní, ale o to viac kritizovaní. Najväčší vplyv má ten,
kto vie odpúšťať, pretože – ako
vieme – odpustenie je prejavom pravého vnútorného pokoja. Tak to bolo kedysi a tak je
to aj dnes. Žeby sa už naozaj
vytratila láska z našich sŕdc?
Ing. Alfonz Mihalič

Blázon si myslí, že je múdry, ale múdry človek o sebe vie, že je blázon

Storočná studňa v novom šate

Tak vyzerala pred renováciou…

Z dets kej tvorby

VIANOCE
Vonku sneží tichučko,
prvá vločka padla,
padajú ľahučko tretia, štvrtá, piata.
Pozerám sa z okna
na veľkú nádheru,
zrazu začujem hlas,
zvú ma na večeru.
Ťažko je odísť preč,
keď práve vidím von
ten biely a pekný,
začarovaný svet.
Vonia kapustnica
aj kapor tiež,
vonku metelica
ženie ma preč.
Večer prekvapenie
už nás všetkých čaká,
najskôr však koledy,
až potom darčeky.
Veronika Husárová

Ako sme už spomínali, srdcovou záležitosťou niektorých poslancov bolo obnoviť starú, ošarpanú studňu, susediacu s cintorínom.
Stalo sa. Hlas zástupcov ľudu bol vyslyšaný. Storočná „starenka“
dostala nový šat zásluhou vedenia obce, ale aj žičlivých sponzorov.
Napokon okoloidúcim to zvestuje aj vkusná tabuľka na novom
obklade vynovenej studne, kde stojí, že túto zrekonštruoval Miestny
úrad Košice-Krásna za finančnej podpory firmy Environcentrum,
ktorej majiteľmi sú MVDr. I. Šefčík a Ing. P. Sekula.
Poďakovanie z úst nášho „kormidelníka“ pri jej odovzdaní dňa
3. 12. 2008 pochopiteľne patrilo im, ale aj tým, ktorí sa o jej obnovu
pričinili. Menovite šéfovi firmy Hydro-Eko-stav Ing.R.Ballaschovi
a L. Kočišovi z firmy Drevené obklady, ktorí jú svojimi pracovníkmi
vynovili „balkánskym“ kameňom a dubovým skeletom tak, aby bola
vieryhodnou kópiou a vhodne doplnila kolorit Krásnej.
(bič)

a tak po renovácii 22 m hlboká studňa.

Denn˘ stacionár otvoren˘
Stredisko sociálnej pomoci
mesta Košice, Garbiarska 4, dňa
1. augusta 2008 otvorilo denný
stacionár, v ktorom v pracovných
dňoch od 7. do 17. hodiny poskytuje starostlivosť občanom,
ktorí žijú v rodinách s ekonomicky
aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí
im nemôžu poskytnúť celodennú
starostlivosť, žijú sami, potrebujú
kontakt s ľuďmi a vyplniť svoj voľný čas, nachádzajú sa v poradovníku čakateľov o umiestnenie
do Domova dôchodcov alebo do
Zariadenia opatrovateľskej služby, sú odkázaní na sústavnú
starostlivosť, sú aspoň čiastočne
mobilní, nemajú diagnostikované
závažné psychiatrické ocho-renie.
V dennom stacionári sa poskytuje najmä nevyhnutná starostlivosť, ktorou je stravovanie
a zaopatrenie. Poberanie stravy
klientov je povinné (jedno jedlo
denne). Strava je prispôsobená

zdravotnému stavu klienta a to:
racionálna: (raňajky, desiata,
obed, olovrant), šetriaca: (raňajky, desiata, obed, olovrant), diabetická: (raňajky, desiata, obed,
olovrant).
Pre klientov denného stacionára je pripravená aj záujmová,
kultúrna činnosť a rôzne druhy
terapií: ergoterapia: spoločná
skupinová práca s klientmi, používanie rozličných metód práce,
muzikoterapia: pasívna – počúvanie a vnímanie hudby, aktívna
– produkcia hudby, arteterapia:
maľovanie, modelovanie, práca
s hlinou a iným materiálom,
skrášľovanie okolia, výroba darčekov, relaxácia, meditácia, cvičenie s využitím aromaterapie:
relaxácia svalstva pohybovej sústavy a uvoľnenie psychického
napätia, biblioterapia: čítanie vybraného textu s následným rozborom či imitáciou v skupine,
sociálne poradenstvo, účasť na

túrach, výletoch a kultúrnych podujatiach.
Konanie o prijatie do denného
stacionára sa začína na základe
podpísanej žiadosti o umiestnenie na predpísanom tlačive.
Žiadosť má obsahovať doklad
o príjme žiadateľa (rozhodnutie
o priznaní dôchodku), vyjadrenie
ošetrujúceho lekára na predpísanom tlačive, odborné psychiatrické vyšetrenie. Výška úhrady za pobyt bez stravy v dennom
stacionári je 90 korún na deň.
Mesačne to činí približne 1980
korún. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice zabezpečuje
aj prepravu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a občanom
nad 65 rokov. Výška úhrady je 6
korún na km. V prípade záujmu
bližšie informácie získate na telefónnom čísle 055/ 671 42 93,
resp. v SSPmK, Garbiarska 4.
V. Takáčová

Ako odpočívať?
❋ Vedieť odpočívať – to je naozajstné umenie! Umenie nevyhnutné

V predajni a opravovni bicyklov si počas letných dní podávali kľučky nielen
mladí, ale aj starší. Pravou rukou vedúcej je Marián Németh, ktorý aj zo
starého veterána „vykúzli“ pojazdný dopravný prostriedok.
Foto: (bič)

•

v starostlivosti o naše zdravie. Najradšej máme pasívny odpočinok,
bez ohľadu na charakter našej práce. A zatiaľ odpočinok by mal závisieť od druhu únavy. Po „sedavej“ práci nám určite viac prospeje
prechádzka ako televízor. A aké sú najdôležitejšie zásady odpočinku?
❋ Odpočívať (aj keď krátko) možno počas práce. Preto si robíme
3 – 4-minútové prestávky, počas ktorých sa „vypneme“ zo zamestnania.
❋ Po práci – nevyhnutne prechádzka! Najlepšie je jednoducho vracať
sa domov peši. Ak bývame príliš ďaleko, odložíme prechádzku na
večer.
❋ Dovolenku využijeme celú. Venujme sa športu, vyberme sa na
dlhšie vychádzky či výlety a vôbec – doprajme si čo najviac pohybu,
bez ohľadu na počasie.
❋ Neostávame dlho hore, ak to nie je nevyhnutné. Pokiaľ je to možné,
chodíme spať stále v rovnakom čase.
❋ Nevyhýbajme sa fyzickej práci, neodkladáme ju najmä ak si naše
zamestnanie vyžaduje hlavne psychickú námahu. Upratovanie bytu,
či žehlenie, to je tiež telocvik, ale…

Úbohý nie je ten, kto má málo, ale ten, kto si želá príliš veľa
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Motto: Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa

Slavomír Radomský na MMM v Košiciach
Maratón ako vieme, je najpopulárnejšou atletickou disciplínou
a jeho história je spojená
s antickými hrami v starom Grécku. Pre ilustráciu uvediem, že
prvý maratón sa bežal v roku
1896 v rámci Hier I. olympiády
v Aténach na klasickej trati z Marathónu do Atén, v ktorom víťazom sa stal Grék Spyridon Louis
v čase 2:58:50 hod. Ak si ešte

trošku poslúžime z histórie, k najznámejším svetovým maratónom
patrí Medzinárodný maratón
mieru v Košiciach, ktorého prvý
ročník sa bežal 28. 10. 1924.
Tak a už sa môžeme vrátiť do
súčasnosti a ešte stále čerstvej
udalosti, ktorá je úzko spätá
s maratónom. Napĺňa nás hrdosťou, že už aj v našej obci, v našej
mestskej časti Košice-Krásna, sa
našiel ďalší odvážlivec, ktorý sa
popasoval s traťou dlhou 42 195
metrov na ostatnom ročníku

zať „dobehol!“ A keď pridal, že
štartoval pod hlavičkou našej
mestskej časti a to, že jeho rozhodnutie vrelo uvítal a podporil
starosta, ktorý mu uhradil štartovné aj s malou športovou výbavou
- tričkom a čapicou s erbom MČ
Košice-Krásna, – to nás nenechalo ľahostajnými. I keď na nás
kontrolór Správy finančnej kontroly v Košiciach nemal dostatok
času, predsa sme sa dozvedeli,
že bol to jeho prvý maratón v živote a ako povedal, zvíťazil tým, že

Šťastný a usmiaty po absolvovaní
maratónskej trate

v ňom pokračovať aj v zime.
„Som spokojný so sebou, preto-

ZvíÈazil sám nad sebou
MMM v Košiciach. Bol to 37 ročný inžinier Slavomír Radomský,
otec päťročného Lukáša a deväťročnej „besednice“ Lenky. Ale
bola to aj Alenka, Slavova manželka, ktorá mu túto „neresť“
odobrila. O tomto „čine“ sme sa
dozvedeli od Slavovho svokra
Ondreja Jedináka, ktorý nám po
maratóne hrdo zvestoval, že jeho

sa ho zúčastnil a že vôbec dobehol do cieľa. Netajil, že kto chce
maratónsku trať zabehnúť - nehľadiac na čas - musí mať pevnú
vôľu, čas na pravidelný tréning
a samozrejme byť zdravotne fit.
Kým sa vydal na trať, mal „v nohách“ iba tristo kilometrov! Ale
skúsil to, aby aspoň „dobehol“.
Na behanie nezanevrel a bude

že sa cítim uvoľnený, ba aj objem
pása sa mi znížil, čo potvrdzuje
môj opasok, ktorý zapínam o dve
dierky ďalej”, dodal. Nezabudol
ani na to, že tak ako on prevzal
štafetový kolík od Joža Hegedüša, očakáva, že na budúcom
ročníku sa stretne na maratónskej trati aj s ďalšími Krasňančanmi.
Ján Bičkoš

Štvrtý ročník futbalového turnaja

Najlepším strelcom bol Viktor
Poloha s počtom strelených gólov 11, najlepším brankárom sa
ukázal Róbert Krajňák, obidvaja
z mužstva Golianova.
Vecné ceny, ktoré do súťaže
venoval starosta MČ Košice –

Krásna odovzdala poslankyňa
miestneho zastupiteľstva Erika
Dolná a predseda športovej
a kultúrnej komisie František
Klik. Riaditeľ turnaja Rastislav
Balog poďakoval všetkým za
(R. B.)
účasť a disciplínu.

Slavo počas maratónskeho behu

Po horúcom lete, za pomoci
členov športovej a kultúrnej komisie, sa po prvýkrát uskutočnil
na ihrisku s umelou trávou na
Golianovej ulici dňa 13. 9. 2008,
futbalový turnaj o „Putovný pohár
starostu MČ Košice – Krásna.“
Zúčastnilo sa ho osem mužstiev, ktoré boli rozlosované do
dvoch skupín A, B a hralo sa
systémom v skupine – každý
s každým. Kapitáni mužstiev boli
oboznámení s pravidlami turnaja
na Miestnom úrade Košice –
Krásna.

Výsledky v skupine B:
Rotterdam – Veteráni
Veteráni – Peva
Rotterdam – AS Róma
Peva – AS Róma
Rotterdam – Peva
AS Róma – Veteráni

Skupinu A tvorili mužstvá:
Golianova star, Amatéri, Katalánci, Coca-Cola.

Semifinále:
Coca-Cola – Peva
6:3
Golianova – Rotterdam 2 : 5

Skupinu B tvorili mužstvá:
Rotterdam, Veteráni, AS Róma,
Peva.

Finále:
3 – 4 miesto Golianova – Peva
7 : 7, pokutové kopy 1 : 3
1 – 2 miesto Coca-Cola –
Rotterdam 5 : 4

Výsledky v skupine A:
Golianova – Amatéri
5:0
Amatéri – Coca-Cola
2:4
Golianova – Katalánci 9 : 0
Coca-Cola – Katalánci 12 : 2
Golianova – Coca-Cola 5 : 6
Katalánci – Amatéri
2:8

•
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2:1
3:5
5:3
8:1
7:2
6:3

Postupujúce mužstvá skupiny A: Coca-Cola s počtom 9 bodov, Golianova s počtom 6 bodov.
Postupujúce mužstvá skupiny B: Rotterdam s počtom
9 bodov, Peva s počtom 6 bodov.

Vyhodnotenie:
Prvé miesto Coca-Cola,druhé
Rotterdam, tretie Peva a štvrté
miesto Golianova.

Martin Bugoš, jeden z mladých ľudí, ktorý svojou záľubou – tuningom,
reprezentuje našu MČ, so získanými trofejami. Foto: Mária Kobezdová

Človek až žasne, čo ľudia narobia, aby nemuseli pracovať

Fotoreportáž

NÁVRATY DO DEDOVIZNE

Fotoreportáž

Takto vyzerala prvá samoobslužná predajňa s rozličným tovarom pred 46. rokmi. Nachádzala sa na miestach, kde sídli terajšia firma
Radixon (predtým dom Martináskových). Na obrázku: vedúca predajne Alžbeta Vašková. Na vedľajšom zábere vašu pozornosť
upriamujem na nákupné pletené košíky.

Trio našich krojovaných žien zľava: Pavlína Takáčová, Mária
Kövérová a Alžbeta Platková pred bývalou školou, neskôr MNV,
osvetovou besedou, poštou, bezpečnosťou aj bytmi učiteľov.

Naše mamy, staré mamy, možno aj prababky na jednom
z mnohých výletov, ktoré v tom čase organizovala Jednota SD
v Krásnej.

Tentoraz je to rodinná pohľadnica rozvetvenej rodiny Hrabkovských z roku 1953.

A táto fotografia nám približuje futbalistov A mužstva, ktorí hájili
farby Krásnej v roku 1972, s trénerom F. Blaškom (vpravo hore)

Texty k fotografiám napísal: Ján Bičkoš. Úprimne dakujeme všetkým, ktorí si našli čas, aby obohatili stránku nášho spravodaja o cenné fotografie
z dávnych čias a tešíme sa na ďalšie.

•

Životu je možné porozumieť len dozadu, ale žiť sa musí dopredu!
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V y h o d n o t e n i e j e s e n n e j č a s t i f u t b a l o v e j s ú ťa ž e

Po štyroch kolách plný počet bodov
Nový ročník tretej ligovej súťaže začalo naše mužstvo famózne, keď po odohratých štyroch kolách, z toho dve vonku,
sme mali plný počet bodov. Ako
sa hovorí, že po hodoch príde
bolenie brucha sa potvrdilo v nasledujúcom domácom stretnutí
s Vysokými Tatrami, keď po
dvoch hrubých chybách v obrane sme po výsledku 0:2 stratili
prvé domáce body.
Po tejto strate nasledovali tri
kolá, v ktorých sme hrali dvakrát
vonku u najväčších favoritov súťaže a to v Moldave a v Bardejove. Oba tieto zápasy sme
zhodne prehrali 3:0, ale mužstvo ich odohralo so cťou. Svoj
štandard sme potvrdili v domácom zápase so Sobrancami,
v ktorom sme zvíťazili 3:1.
V deviatom kole sme na domácom trávniku zakopli druhýkrát, keď náš súper z Giraltoviec
mal viac šťastia, bol efektívnejší
pri gólových situáciách a vyhral
0:2. Hneď v nasledujúcom zápase so Stropkovom a opäť na
domácej pôde sa našim hráčom
nedarilo, ale bojovným výkonom
vydreli víťazstvo 1:0. Následne
pod Spišským Hradom sme
úspešný výsledok neuhrali, ale
o týždeň neskôr sme najlepším
výkonom jesene deklasovali Svidník 4:0. Po tomto dobrom výsledku nasledovali posledné tri jesenné kolá jedno predohrávané
jarné kolo. V týchto zápasoch
sme boli rovnocenným súperom,
ale nepremieňaním vyložených
gólových príležitostí a slabšou
koncentráciou sme získali iba

jeden bod v bezgólovom domácom stretnutí s Barcou.
Mrzieť nás môže zápas na
Lokomotíve, keď po prehratom
prvom polčase 3:0 sme na začiatku druhého polčasu znížili,
čo domácu Lokomotívu zaskočilo a zjavne znervóznilo, avšak

pykali, keď domáci v posledných
15 min. dokonale troma gólmi
otočili prehratý zápas a zvíťazili
3:2.
Celkove však treba konštatovať, že naše mužstvo vo väčšine
zápasov podávalo dobrý výkon,
keď bolo potrebné hlavne ak sa

Z futbalového zápasu MFK Košice – Krásna – FK Vysoké Tatry (0:2)

naši hráči tieto skutočnosti nevyužili a v ďalšom priebehu zápasu sme zahodili tri tutovky. Ešte
vypuklejšie sa naša nekoncentrovanosť a trestuhodné zahadzovanie aj tých najväčších
gólových príležitostí prejavili
v prvom predohrávanom jarnom
kole na ihrisku v Topoľanoch.
V tomto zápase sme do 75 min.
boli lepším mužstvom. Za stavu
0:2 v náš prospech naši hráči ani
raz z troch samostatných nájazdov na domáceho brankára
neskórovali. Za túto nedôslednosť a laxnosť sme nakoniec

nedarilo, bojovnosťou sa snažilo
uhrať dobrý výsledok, ale hlavne
v závere sa mužstvo nedôslednosťou pripravilo o body. Je to
škoda, lebo sme sa tak pripravili
o lepšie postavenie v tabuľke ako
terajšie 9. miesto.
H o d n o t e n i e
mládežníckych družstiev
Naši dorastenci začali svoju
súťaž v V. lige J-V impozantne,
keď doma zvíťazili nad Stredou
n/Bodrogom 8:0. V ďalšom kole
síce podľahli v Topoľanoch 5:2,
aby vzápätí takým istým výsled-

kom zdolali doma Michaľany. Tieto výsledky akoby predznamenali
kolísavosť výkonnosti našich hráčov, keď po dobrom výsledku
tento v nasledujúcom zápase nedokázali potvrdiť. Dá sa povedať,
že jesenná časť našich dorastencov bola ako hojdačka raz hore a raz dole o čom svedčí aj
štatistika v tzv. tabuľke pravdy
majú -1 bod, keď doma 5x vyhrali
a 2x prehrali. Naopak zvonku
priniesli 1 víťazstvo, 2 remízy a 4
prehry. V celkovej tabuľke sú na
8. mieste s 20. bodmi a skóre
36:28. Toto postavenie ich predurčuje na pokojné jarné zápolenia, keď záchranárske práce by
im hroziť nemali.
Naši najmladší futbalisti vo
svojej súťaži v jesennej časti jasne dominovali. Hneď od úvodu
roztočili svoj gólostroj a svojich
súperov dobrou hrou priam valcovali. Vo viacerých zápasoch,
a to aj na súperovom ihrisku, zdolali svojich rovesníkov rozdielom
triedy, ba v troch prípadoch
poslali súpera s dvojcifernou
nakladačkou.
Aj napriek dobrým výkonom,
predsa len trafila kosa na kameň, keď v 10. kole na domácom trávniku podľahli Ruskovu
0:2 a v poslednom jesennom
kole remizovali v Geči 4:4.
Ich pôsobenie v jesennej časti
treba vyzdvihnúť, keď zo 14.
družstiev sú na 1. mieste s 5 bodovým náskokom a impozantným skóre 83:21. Toto postavenie ich však zaväzuje, aby
v takom duchu pokračovali aj
v jarnej časti a dobrými výkonmi
potvrdili postup do vyššej súťaVladimír Wantruba
že.

Z A S M E J M E

Starosta s ďalšími funkcionármi počas odovzdávania propagačných
materiálov našej MČ vyžrebovaným divákom.

S A

– Vieš, čo je nového? Zrušili daňový úrad!
– Neblázni!
– Fakt! Dostal som od nich list a na ňom stálo: Posledná upomienka!
❀❀❀
– Prečo si nespokojný so svokrou? Lebo miesto syna, porodila dcéru!
❀❀❀
– Čo robí Váš manžel, milá pani? To, čo mu poviem.
❀❀❀
– Karol, vymenuj päť zvierat, ktoré žijú v Afrike! Tri žirafy a dve gazely…
❀❀❀
– Keď vieš, kto ti ukradol auto, prečo si ho nevezmeš naspäť?
– Čakám, kým vymení pneumatiky!
❀❀❀
– Slečna, nechcete sa prejsť? Veľmi rada. Teda nebudem zdržiavať.
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