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KaÏd˘ kameÀ sa dá odvaliÈ, kaÏdá tma premeniÈ na svetlo
eľká noc“ – hovorí spisovateľ Mark Link – „to
je pre mňa výzvou a dôkazom. Výzvou k tomu, aby
som vtedy, keď sa mi moja
bolesť, kríž, či utrpenie zdajú
byť neznesiteľné, hľadal
novú motiváciu pre život
a dôkazom, že aj z toho
najtmavšieho a najsilnejšie
zapečateného hrobu sa dá
dostať na svetlo...“
Každý človek sa niekedy
ocitne v situácii, ktorá pripomína hrob. Hrob uzavretosti
a zlosti, ako reakcia na bolesť, ktorú nám spôsobili iní.
Hrob strachu z toho, čo bude
zajtra, alebo čo nám prinesie

„V

„KrásÀanska
kvapka krvi“
Miestny spolok Slovenského červeného kríža a Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna vás pozývajú na „Krásňansku kvapku
krvi“, ktorá sa uskutoční dňa
13. mája 2009, teda v stredu o ôsmej hodine v našom kultúrnom dome.
Bude to v poradí siedme
stretnutie tých, ktorí majú
zmysel pre gesto humanity
tým, že darujú nezištne krv
pre záchranu života ľudí.
Uvítame nielen pravidelných
darcov, ale aj prvodarcov
vzácnej, ničím nenahraditeľnej tekutiny, pre ktorých budú otvorené dvere na mieste
odberu životodarnej „kvapky“, aj tie do reštaurácie
Rubín, kde vás po odbere
pozveme na malé občerstvenie.
J. Kvartová a M. Kažimír

budúcnosť. Hrob zúfalstva,
zapečatený pocitom, že nie
sme schopní riešiť problém,
ktorý v našom živote práve
nastal. V hrobe Ježiša Krista,
akoby sa zhutnili hroby vnútra každého človeka, všetkých generácií.
Ale Ježišov hrob ostal
prázdny. O tom je Veľká noc.
Kristus vstal zo svojho hrobu,
aby sme my neostali ležať
v tých svojich. Aby sme vedeli, že každý kameň sa dá
odvaliť a každá tma sa môže
premeniť na svetlo...
Prajem vám požehnané
a radostné veľkonočné sviatky.
Juraj Semivan

„Ja som
vzkriesenie
a život.
Kto verí
vo mňa,
bude žiť,
aj keď umrie.
A nik,
kto žije
a verí vo mňa,
neumrie
naveky.“

Miliónová injekcia europeÀazí v prav˘ ãas
J U D r. M a r e k K A Ž I M Í R

V

ážení občania, po niekoľkých rokoch neúspešných podaní projektov
cez štrukturálne fondy, sa aj
Krásna dočkala úspechu. V minulom spravodaji sme vás informovali o podaní projektu s názvom Kanalizácia – lokalita
Pred mostom, na ministerstvo
životného prostredia. „Bitku“
o európske peniaze sme tentoraz vyhrali a konečne aj Krásna
získala viac ako jeden milión eur.
Pre nás, čo ešte dlho budeme
počítať v starých, dobrých slovenských korunách to bolo viac
ako tridsať miliónov korún. Pomocou nich vieme zabezpečiť
financovanie a realizáciu poslednej časti kanalizácie na uliciach
Za mostom, Goetheho, Keldišova, sv. Gorazda, Nová, Pri sídlisku a časť ulice Čechovovej.
Podľa harmonogramu prác, ko-

laudáciu kanalizácie plánujeme
na záver kalendárneho roka.
V súvislosti s údržbou kanalizačných prípojok v súčasnosti
aktívne diskutujeme o spoločnom
režime opráv a financovania s vodárenskou spoločnosťou. Na-

síc eur, preto musíme aj my pristúpiť ku škrtom vo výdavkoch.
Až do stabilizovania situácie sme
zastavili zvyšovanie výdavkov na
činnosť miestneho úradu t. j. zákonnú úpravu platu starostu,
(majetkové priznanie starostu je

Vitálne funkcie obce
z a c h o v á m e
vrhujeme, aby vodárne financovali údržbu čerpadiel v celej
Krásnej aj tam, kde investorom
bola naša mestská časť. Podporným argumentom takého riešenia
je skutočnosť, že stočné a eurá
„tečú“ z kanalizácie vodárňam.
Finančná kríza, ktorá začala
v USA pomaly, ale iste doľahla
na mestský a náš rozpočet. Preto po vyhodnotení dopadov
v príjmovej časti, reálne hrozí pokles príjmov z podielových daní
až 30 %, čo je v prepočte 15 ti-

zverejnené na úradnej tabuli
a stránke www.kosicekrasna.sk,
menu starosta) zvyšovanie osobného hodnotenia zamestnancov
a pozastavenie vyplácania všetkých odmien a dotácií. Všetky
ďalšie pripravované investičné
akcie ako sú súvislé rekonštrukcie chodníkov a ciest musíme
presunúť do druhej polovice kalendárneho roka. Momentálne
nikto z kompetentných nevie
a netrúfa si povedať, aký celkový
(Pokračovanie na 2. strane)

Vitálne funkcie obce zachováme

Nie, nemýľte sa, nie je to krásňansky kostol, ale na vlas podobný
v obci Vlčkovce pri Trnave, ktorý
skupina Krasňančanov navštívila
pri spiatočnej ceste z Bratislavy.
Foto: M. Kažimír

negatívny dopad to bude mať na
náš rozpočet a naše rozvojové
plány. Aj napriek kríze vitálne funkcie obce, ako je verejné osvetlenie, bežná údržba ciest po zime,
kosenie zelene musia byť zachované.
Miestny úrad v januári tohto
roka prihlásil do celoslovenskej
súťaže naše miestne noviny Krasňančan a druhý vydaný historický
kalendár. Po vyhlásení výsledkov
súťaže O najkrajší kalendár, v kategórii viaclistové kalendáre, sme
v rámci Slovenska získali cenu za
druhé miesto. Tento úspech sa
nám podarilo dosiahnuť aj vďaka
vašim zapožičaným historickým
fotografiám a grafickému návrhu
vydavateľky Kristíny Rybárovej,

(Dokončenie z 1. strany)

ktorá bola tiež spolutvorcom prvej
knihy o Krásnej.
Novinkou, ktorú chystáme na
4. apríla 2009 s miestnymi poslancami, je usporiadanie referenda. Miestne referendum sa uskutoční súčasne s druhým kolom
prezidentských volieb a predstavuje prvok demokracie, keď
priamo občania môžu rozhodnúť
o dôležitých veciach v obci. Referendum sa bude týkať výstavby
pamätníka na mieste prvej písomne zmienky o obci Krásna nad
Hornádom, v lokalite Na hore.
S poslancami plánujeme vykúpiť
od súkromných vlastníkov časť
pozemku a postaviť na tomto
mieste osvetlený cyrilo-metodský

Uznesenia zo XIV. zasadnutia MZ MČ Košice – Krásna dňa 16. 12. 2008
Schválilo:
• plán práce miestnej kontrolórky na obdobie január až
marec 2009 s doplnením
o vykonanie námatkovej
kontroly verejného obstarávania za rok 2008
• termín voľby kontrolóra na
deň 24. 2. 2009
• návrh na II. úpravu rozpočtu
roku 2008 aj s navrhnutými
úpravami a pripomienkami
• návrh programového rozpočtu na rok 2009 – 2011
s pripomienkami
• časový plán rokovaní MZ
a miestnej rady
• VZN č. 1/2009 o trhovom
poriadku
• doplnok č. 1 k VZN č. 3/1995
k VZN č. 3/2004 a doplnok
v VZN č. 1/2006 a 1/2007
• poskytnutie jednorázovej
sociálnej výpomoci vo výške
1 000,- Sk pre Reginu Eštokovú
• odmenu pre miestnu kontrolórku vo výške 25 000,- Sk,

ročnú odmenu pre starostu
vo výške 2 mesačných platov, odmenu pre členov komisií - neposlancov vo výške
1 000,- Sk na 1 člena komisie a šéfredaktora Krasňančana vo výške 3 000,- Sk,
odmenu pre zástupkyňu starostu vo výške 35 000,- Sk
• predaj nehnuteľností v k.ú.
Krásna, vedenej na Správe
katastra Košice:
parc. č. 6127 - ostatné plochy vo výmere 87 m2 za
450,- Sk/m2 pre Jána Hrubého a manž. Máriu rod.
Mihaľovú, Pasienkova 2, Košice – Krásna, parc. č. 6144
– ostatné plochy vo výmere
89 m2 za 450,- Sk/m2 pre
Richarda Kodescha a manž.
Jolanu rod. Eliašovú, Pasienkova č. 7, Košice – Krásna,
parc. č. 6134 – ostatné plochy vo výmere 86 m2 za
450,- Sk/m2 pre Miroslava
Medve, bytom Pasienkova
4, Košice-Krásna, parc.

„Ivetka a hora“
Farský úrad a Miestny úrad Janeček. Tento film bol na fesmestskej časti Košice - Krásna tivale dokumentárnych filmov
vás pozývajú na filmové pred- v Jihlave vyhlásený za najlepší
stavenie – dokumenčeský dokumentárny
tárny film pod názvom Pozvánka film v roku 2008.
„Ivetka a hora“, ktoré
Vstupné na toto predsa uskutoční dňa 19. 4. 2009 stavenie sú 2 €. Lístky si môo 16.30 hodine v sále miest- žete obstarať u kostolníčky
neho kultúrneho domu. Na fil- Márie Fraňovej a v kancelárii
movom predstavení sa zúčast- prvého kontaktu miestneho
ní aj režisér dokumentu – Vít úradu od 6. 4. 2009. (FÚ a MÚ)

•D o b r e
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č. 6141 - ostatné plochy vo
výmere 87 m2 za 450,- Sk/m2
pre Františka Eliáša, a manž.
Máriu rod. Gavulovú, Pasienkova 6, Košice-Krásna
• návrh na ocenenie ceny
mesta Košice, súboru Krásňanka pri príležitosti 10. výročia vzniku
Vzalo na vedomie:
• kontrolu plnenia uznesení
• správu o činnosti Mestskej
polície, stanice Košice – Juh
• správu o činnosti kontrolórky
• stanovisko kontrolórky k II.
úprave rozpočtu
• správu o činnosti starostu
a poslanca KSK
• správu činnosti mestského
poslanca
• správu prezidenta futbalového klubu MFK Košice –
Krásna
• informáciu o predaji a prenájme záhradiek na Pasienkovej ulici
• informáciu o postupe práce
IBV – lokalita Pri jazere a lokalita Čapaš
• správu o výbere cintorínskych poplatkov za rok
2008
• informáciu o sťažnosti obyvateľov z Pollovej ulice na
podnikateľské prevádzky
Požiadalo predsedu kultúrnej
komisie o prerokovanie možnosti podpory detskej onkológie na najbližšom zasadnutí
kultúrnej komisie.

kríž. Tento je dôležitým symbolom
aj našej mestskej časti, ktorý by
mal pripomínať miesto pôsobenia
benediktínov, naše korene, bohatú históriu Krásnej a obyvateľov
tohto kúska zeme.
Nemenej zaujímavou aktivitou
v ostatnom čase vašich zástupcov v samospráve je vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže na zhotovenie busty nášho výnimočného a významného rodáka pátra
Michala Lacka. Bustu, ktorú vandali odcudzili hodláme opäť vyhotoviť tak, aby verne zobrazovala
a pripomínala profesora dejín, vedca a novinára, ktorý sa významnou
mierou pričinil o uznanie slovenských grécko-katolíkov v rodine
národov byzantského obradu.

Referendum
V sobotu, dňa 4. apríla
2009 v čase od 7. do 22. hodiny sa v našej mestskej
časti uskutoční referendum.
Občania na ňom dajú odpoveď či sú za výstavbu pamätníka v tvare „dvojkríža“ v lokalite Na hore, na mieste,
ku ktorému sa viaže prvá
písomná zmienka o Krásnej
nad Hornádom.

Koľko nás je?
Štatistika nám prezrádza, že
k 27. februáru 2009 nás bolo
bezmála štyritisíc. Presnejšie,
do 14 rokov 784, od 15 do
59 rokov 2501 a po šesťdesiatke 619, teda spolu 3904
obyvateľov. Predstavte si, že
rozdiel v počte medzi mužmi
a ženami sú iba štyri osoby.
Mužov je 1954 a žien 1950.
(mš)

Náš kalendár na výstave v ŠVK
v Banskej Bystrici, o ktorom píšeme na tretej strane.
Foto: (bič)

tomu, kto nič nemá, netrápi sa, kde čo schová.

Aj ty sa bojí‰?
Každý človek sa bojí, nielen ty. Aj tí najmúdrejší,
najistejší a najkrajší vedia
o svojich nedostatkoch.
Každý človek sa bojí, že sa
skompromituje, nielen ty.
A každého, nielen teba,
čaká cesta prekonávania
vlastnej hlúposti, nesmelosti a zbabelosti, hoci by
sa ti zdalo, že to nikdy nepochopíš, že sa to nikdy
nenaučíš.
Zástupkyňa starostu Erika Dolná pri preberaní diplomu „Najkrajší
kalendár Slovenska 2009“ (vľavo) a tesne po prevzatí ocenenia na
výstave najkrajších kalendárov Slovenska v Štátnej vedeckej knižnici
v Banskej Bystrici s našim kolegom F. Škrakom.
Foto: (bič)

Kalendár „Krásna 2009“
druh˘ na Slovensku
Náš kalendár, ktorý ste dostali
do každej domácnosti na tento
rok, sa v súťaži o Najkrajší kalendár Slovenska 2009 umiestnil
na druhom mieste v kategórii
„Nástenné viaclistové“.
Preto sme s radosťou prijali
nielen písomné blahoželanie
k úspechu, ale aj pozvanie Klubu
fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov Štátna vedecká
knižnica Banská Bystrica, na vy-

hodnotenie súťaží, výstavu a na
prevzatie diplomu dňa 12. marca
2009, ktoré v zastúpení starostu
našej mestskej časti prevzala
Erika Dolná.
Teší nás, že aj vašou zásluhou
zo 65 nominovaných kalendárov
z kvalitných produktov a v silnej
konkurencii, deväťčlenná porota
ocenila práve nášho každodenného „spoločníka“, dielo, ktoré
nás ctí.
(bič)

U z n e s e n i a z X V. z a s a d n u t i a M Z M Č
Košice – Krásna dňa 24. februára 2009
Schválilo:
• program rokovania s doplnením
programu o bod 18a - návrh na prijatie daru od firmy PEVA
• vykonanie voľby kontrolóra verejným hlasovaním
• v súlade so zákonom č. 369/1990
Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ust. § 18, písm. c, ods. 1,
písm. d, ods. 2 a ods. 4, miestnej
kontrolórke pracovný pomer na
kratší pracovný čas – úväzok 0,30
s účinnosťou od 2. 3. 2009 do
28. 2. 2015
• znenie otázky pre miestne referendum: „Súhlasím s výstavbou pamätníka tvare „dvojkríža“ v lokalite
Na hore na mieste, ku ktorému sa
viaže prvá písomná zmienka
o Krásnej
• termín konania miestneho referenda na 4. 4. 2009 v čase od 7.00
hod. do 22.00 hod.
• vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Opátskej 13 - Barón a na
realizáciu pamätníka prof. Michalovi Lackovi

•

• zvolanie verejného zhromaždenia
na deň 18. marca 2009 o 17.00
hod.
• predaj nehnuteľnosti p. č. 6137
vo výmere 85 m2 za cenu
450,- Sk/m2, t. j. 38 250,- Sk 1 269,67 € pre Annu Benkovú,
bytom Košice - Krásna, Pasienková 5, p. č. 6124 vo výmere 89 m2
za cenu 450,- Sk/m2, t. j.
40 050,- Sk - 1 329,42 € pre
PaedDr. Tatianu Švecovú, rod.
Hardoňovú, bytom Košice, Povstania Českého ľudu 26 a Valentínu
Tarabčákovú, rod. Hardoňovú,
bytom Nitra, Pri strelnici 44, p. č.
6147 vo výmere 99 m2 za cenu
450,- Sk/m2 , t.j. 44 550,- Sk ,1 478,79 € pre Štefana Kačajla,
bytom Košice – Krásna, Pasienková 8, p. č. 6150 vo výmere
116 m2 za cenu 450,- Sk/m2, t. j.
52 200,- Sk - 1 732,72 € pre Ing.
Blažeja Štefana, bytom KošicKrásna, Pasienková 9 a MUDr.
Vlastu Štefanovú rod. Farkašovú
bytom Košice – Krásna, Pasienková 9.

Vìaka vám „Dobrí anjeli“
Možno, že ste si na internetovej stránke našej mestskej
časti všimli odkaz na www.
dobryanjel.sk. Uznáte, že je to
veľmi výstižné pomenovanie
pre tých, ktorí pravidelne darujú
príspevok finančne slabším
rodinám s deťmi vo finančnej
tiesni, ktoré „bojujú“
s ťažkou zákernou
chorobou. Darcovia – „Dobrí anjeli“,
presne vedia, kto
každý mesiac dostáva ich príspevky. Na internete si
cez svoje „anjelské“
osobné číslo a heslo
môžu pozrieť mená, adresy a životné príbehy ľudí, ktorým
pomáhajú. Mnohí nájdu v sebe
odvahu a chuť skontaktovať sa
so „svojimi“ rodinami a majú
s nimi veľmi krásne vzťahy.
Nepochybujeme o tom, že táto
„anjelská“ myšlienka oslovila aj
mnohých obyvateľov našej
mestskej časti, takže im s ra-

dosťou môžeme tlmočiť poďakovanie, ktoré na nášmu úradu
poslali zakladatelia Ing. Andrej
Kiska a Ing. Igor Brossmann.
Napísali nám, že mesiac december 2008 bol najštedrejším mesiacom v histórii systému „Dobrý anjel“. Od darcov
prijali a do posledného haliera rozdelili
8 439 338 Sk. Každá z 1648 rodín tak dostala za
tento
mesiac
5 121,- Sk. Je to
krásne a vznešené, lebo „Dobrí
anjeli“ dávajú v najťažších chvíľach pocítiť, že
ešte existuje nezištná pomoc,
pochopenie, láskavé a citlivé
srdce.
Môj osobný pocit je znásobený tým, že do veľkej rodiny
„Dobrých anjelov“ patrí aj môj
syn Marián, na ktorého som za
to veľmi hrdá.
Mária Milová

• Jednorázovú dávku v hmotnej
núdzi vo výške 33,- € pre Gejzu
Horvátha, Lackova 30, Františka
Matisa a Máriu Matisovú zo Štrkovej 12 spolu vo výške 66,- €.

• komisiu na vyhodnotenie ponúk –
verejná obchodná súťaž – realizácia pamätníka Michalovi Lackovi
v zložení: ThDr. Juraj Semivan,
páter Dufka, Pavol Hake, Mgr.
Irena Feketeová, František Klik,
Peter Fedor a Ján Lacko

Zvolilo:
• JUDr. Máriu Želinskú do funkcie
hlavného kontrolóra na obdobie od
2. 3. 2009 do 28. 2. 2015
• referendovú komisiu v zložení: Erika Dolná, Mgr. Irena Feketeová,
Ľubomír Hake, František Klik,
Mikuláš Škrak, František Gordoň
a Matúš Chovan
• komisiu na vyhodnotenie ponúk verejná obchodná súťaž – prenájom nebytových priestorov na
Opátskej ulici č. 13 - Barón v zložení: Vincent Nagy, Ladislav Kočiš,
Ing. Patrik Gordoň, Erika Dolná
a Peter Fedor

Vyhlásilo:
Miestne referendum s termínom konania 4.4.2009 v čase od 7.00 do
22.00 hodiny k výstavbe pamätníka
v tvare „dvojkríža“ v lokalite na Hore,
mieste,ku ktorému sa viaže prvá
písomná zmienka o Krásnej.
Požiadalo: starostu MČ, aby požiadal mesto o zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosť p.č.
7028/2 - zastavané plochy a nádvoria a o vypracovanie znaleckého
posudku.

Na svete nie je nik zbytočný, kto uľahčuje bremeno inému.
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Retro „KrasÀanãana“
Stručne z podujatí, ktoré sme nestačili pojať do
vianočného a novoročného čísla nášho spravodajcu.

Seniori, nie ste sami
Starší ľudia už menej jedia
a menej pijú, ale vždy sú hladní
po kúsku lásky a priam žíznia po
troche nežnosti. Ak sa rozrastajú
tiene ich života, zaslúžia si, aby
sme ich „obsypali“ trochou pozornosti, aby neboli takí opustení
a neboli sami aspoň raz za čas.
Stalo sa tak opäť v predvečer
sviatkov lásky a pokoja. Vyše
stovka sa ich zišla v sále kultúrneho domu, kde sa im prihovorili
najprv predseda Klubu seniorov
J. Hegedűš, po ňom aj starosta
našej mestskej časti Marek Kažimír i ďalší funkcionári.
Aj toto stretnutie ukázalo, že
ľudia staršieho veku chcú ostať
v úzkom spojení so životom, so
svojimi predstavenými, ako aj so
svojimi rovesníkmi, aby s nimi
mohli stratiť slovko, dve. Že také
stretnutia im vedia skrášliť preží-

vanú jeseň života, presvedčila
nás ich živá debata, úprimné stisky rúk a prejavená vďačnosť za
malé pohostenie i praktické darčeky. Do svojich domovov sa rozchádzali s vedomím, že sa na
nich nezabúda.
Rovnaká atmosféra vládla aj na
ďalšom stretnutí s najstaršími
dôchodcami Krásnej v nedeľné
popoludnie 14.decembra m.r.
Okrem príhovorov predstavených, v ktorých nechýbali slová
úcty a vďaky za všetko, čo pre
svoju obec urobili a tiež želania
zdravia a pohody v ďalšom živote,
veľkú radosť im prinieslo aj vystúpenie členov nášho ochotníckeho divadla „Krasodiva“. Aj to prijali
s potešením a častým potleskom.
Ako inak, ani tentoraz nechýbala
chutná kapustnica a čo-to aj na
zahriatie.

Kým niektorému človeku staroba veľmi skoro pošle vizitku svojho
príchodu, zatiaľ iní starci vzdorujú času ako sochy.

Chorus Comenianus počas svojho vystúpenia v chráme sv. Cyrila
a Metoda na Vianočnom koncerte.
Foto: M. Kobezdová

Spevom si podmanili na‰e srdcia
Tesne pred vianočnými sviatkami sa uskutočnil v našom kostole
už tradičný „Vianočný koncert“
speváckeho zboru Chorus Comenianus pod vedením našej
rodáčky Aleny Csajkovej-Popovičovej. Prekrásne piesne, ktoré
zneli z úst vyše stočlenného
vokálneho telesa študentov Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach nám v predvianočnom, latentnom a stišujúcom

čase vliali ešte viac jasu a svetla do našich sŕdc a ich podmanivé a sugestívne piesne sa
stali pre všetkých, ktorí ich počúvali neopakovateľným umeleckým zážitkom a duchovnou
posilou pre všedné dni. V plnosti
vyjadrili spevom to o čom hlásala ich pozvánka na koncert
v Krásnej: „Koľko lásky Boh ti
dáva, vďačným hlasom vyspievať
skús...“

Ako vidieť, naši starkí túžia po úzkom kontakte so životom a so svojimi
predstavenými, po kúsku lásky a nežnosti.

Veselé scénky členov nášho obrodeného ochotníckeho divadla „Krasodiva“ zaujali aj našich čelných predstaviteľov, ktorí ich výkony odmeňovali
častým potleskom.
Autor ex post článkov a foto na stranách 4 a 5 J. Bičkoš
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Ako bolo na počiatku, nech je tak aj s nami. Aby deti otcov mali, aby mali mamy.

„Sami sebe“, ale aj nám
Napokon ani predvianočné
posedenie, ktoré zorganizoval
miestny Klub seniorov v spolupráci s miestnym úradom pod
názvom „Sami sebe“ pre širokú
verejnosť nebolo o nič chudobnejšie. Kultúrny dom opäť praskal vo švíkoch a neľutoval nik, kto
sem prišiel, pretože jeho aktéri,
najmä manželia Hegedűšovci,
ale aj ďalší pripravili hodnotný kultúrny program, ktorému sa mohli
potešiť všetky vekové skupiny.
Znelo tu pekné slovo, piesne
scénky, tance. Zaujal najmä cir-

Blízko vás

Spestrením predvianočného stretnutia „Sami sebe“ bolo vystúpenie
nášho cirkevného spevokolu sv. Cyrila a Metoda, pod taktovkou
organistov L. Kočiša a R. Takáča (vľavo hore). Sympatickým bol aj
kultúrny program žiakov ZŠ s MŠ sv. M. Križina pod vedením pedagógov.
Nemenej zaujali aj mladí akordeonisti pod „patronátom“ V. Nagyovej.

Cestiãka k ná‰mu pokoju

Tak to vidíte, milí naši čitatelia
ako je to s nami, čo všetko sa
udialo hneď na začiatku roka
2009. Za nami sú bujaré novoročné oslavy, dali sme zbohom
korune, privítali sme novú menu
a trápime sa s jej miniatúrnymi
mincami. Citeľne sa nás dotkla
nielen finančná kríza, ale aj priškrtené plynové kohútiky a všeličo iné s tým súvisiace galiby, nehovoriac o katastrófach,
s ktorými akoby sa roztrhlo vrece. A čo naše zdravotné ťažkosti, súženia, stresy a iné neduhy, ale aj obavy z toho, čo
nám prinesie zajtrajšok?
V týchto súvislostiach vo mne
skrsla myšlienka, že v nijakom
prípade nebude na škodu, ak
v tomto posvätnom čase – veľkopôstnom a veľkonočnom –
nahliadneme do riadkov „Modlitby za pokoj a vnútornú vyrovnanosť“ Reinholda Niebuhra,
ktorú sme pre vás pripravili. Prečo a s akým úmyslom? Možno
práve tá vám pomôže zmierniť
trápenie, žiaľ či nepokoj v duši,

•Kto

kevný zbor pod vedením našich
kantorov L. Kočiša a R. Takáča,
pochopiteľne vystúpenia žiakov
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina pod
vedením pedagógov a veľmi dobrým dojmom na prítomných zapôsobilo aj vystúpenie akordeonistov pod vedením V. Nagyovej,
čo patrične ocenilo aj obecenstvo dlhotrvajúcim potleskom.
Vďaka za sponzorovanie podujatia patrí Dr. I. Ševčíkovi, Ing.
R. Ballaschovi, M. Vasiľovej,
T. Hankovej, M. Rjabinčákovi
i nášmu starostovi.

koju. Prijímať tento hriešny svet
tak ako On, taký, akým je a nie
taký, akým by som si ho želal mať.
Dôverovať, že On má moc zmeniť všetko na dobré, avšak iba za
podmienky, že ja sa poddám
jeho vôli. Aby som sa tak stal primerane šťastným v tomto živote
a neobmedzene šťastným spolu
s ním v živote nasledujúcom.
Pripravil: (bj)

K v a p k y
pre du‰u

• Bolesť je otcom a láska matkou múdrosti.
• Mnoho je na svete mocného,
nič však mocnejšie od človeka.
• Výchova je ako rezanie a brúsenie diamantu.
• Vzdelávať ducha je práve tak
potrebné, ako živiť telo.
• Chci to, na čo stačíš, viac nie.

Motto: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl
pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.“

ktorý práve prežívate. Tak si ju
skúste prečítať, ale aj precítiť.
Bože, daj mi spokojnosť prijať
veci, ktoré nemôžem zmeniť, daj
mi odvahu zmeniť veci, ktoré
sám môžem zmeniť, no daj mi
múdrosť, aby som vedel odlíšiť
jedny od druhých. Žiť naraz iba
jeden deň, vychutnávať naraz iba
jeden okamih a prijímať ťažkosti
svojho života ako cestičku k po-

Človek je vo svojom živote často
postavený pred situácie, s ktorými
si nevie dať rady. Strata zamestnania, vážna choroba či smrť milovanej osoby si od nás vyžaduje veľa
vnútornej sily na
prekonanie pocitov bolesti a beznádeje, ktoré s týmito udalosťami
prichádzajú ruka v ruke. Malé deti si
však na svoje ťažkosti dokážu nájsť
riešenia, ktoré nás dospelých až
prekvapia svojou jednoduchosťou
a účinnosťou. Takéto je aj svedectvo
malého chlapčeka, ktorý nešťastne
stratil svojho otca. V slohovej práci

mi napísal, ako mu bolo smutno,
keď zistil, že ocko už viac nepríde,
že si spolu už nikdy nebudú skladať
lego, púšťať autíčka alebo hrať
futbal. Potom však zistil, že má ešte
jedného „Ocka“,
o ktorom mu na
náboženstve rozprával pán farár. Ocka, ktorý je vždy
pri ňom, ktorý ho nikdy neopustí
a ktorému môže o všetkom porozprávať. Každý deň vraj za Ním chodí
do kostola a už mu vôbec nie je
smutno, lebo vie, že ho má veľmi rád
a že na svete už nikdy nebude sám.
Anabela Obyšovská

Nebude uÏ sám

nie je schopný obete, nie je schopný ani lásky.
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Predstavujeme vám
V minulom čísle nášho spravodaja sme avizovali, že vám predstavíme ďalšiu z firiem, ktorá sa
nachádza v našej mestskej časti.
Tentoraz sme zavítali do niekdajšieho sídla rodiny Glűckovcov,
v ktorom mali svoje mäsiarske
„kráľovstvo“. Keďže som býval
čoby kameňom dohodil na známom „Banovari, (dnešnej Mozartovej ulici), často som osobne
prekračoval prah tejto predajne.
A tak mi nedá nespomenúť, že
Glűckovcov, ale aj ďalšie štyri
rodiny židovskej komunity, ktoré
žili v Krásnej nad Hornádom,
v roku 1944 Nemci odvliekli do
koncentračných táborov, z ktorých sa nevrátila ani jedna, teda
ani Glűckovci. Skôr narodení
vedia, že po nich sa tu nasťahoval
Imro Hrabkovský-Kaduk a vedia
aj o známej krčme u Kaduka.
Po malom exkurze a pohľade
do minulosti, nahliadnime teda
do komnát tejto budovy na križovatke ciest Ukrajinská, Lackova
a Mozartova s názvom „TAMAS“.
Tú v roku 1997 od bývalých majiteľov obchodu Potraviny a Domáce potreby odkúpil súčasný
majiteľ Marián Takáč. Jeho
meno na tabuli i na vizitke je vlastne „zašifrované“ „TA“, teda skrat-

Firma „TAMAS“ – náhradné dielce a ubytovanie

Vchod do predajne z našej hlavnej ulice na križovatke ciest Ukrajinská,
Lackova a Mozartova. Vpravo vchod do dvora, kde je bezpečné parkovanie áut výlučne pre ubytovaných hostí tohto zariadenia.

ka priezviska Takáč, „MA“ akože
Marián, no a ten zvyšok „S“ znamená súčiastky. Tie nájdu zákazníci spolu s náhradnými dielcami v priestrannej predajni, do
ktorej je vstup z Ukrajinskej ulice
a určené sú vyslovene pre nákladné zahraničné autá, čiastočne aj pre osobné. Popri predajni
nás zaujímali aj priestory podkrovia, ktoré si v roku 1999 pedantne prerobili z niekdajšieho
nevyužitého pôjda. V zrekonštruovaných priestoroch ubyto-

vaným hosťom, najviac z Českej
republiky, je k dispozícii päť dvojlôžkových vkusne zariadených
izieb, dve kúpeľne so sprchovacím kútom, ba aj vírivé vane.
Každá z izieb má rádio, SAT, televízor, telefón a chladničku. V jednej z miestností pre 12 osôb je
možné usporiadať rôzne semináre a iné skupinové akcie. Na
prízemí majú aj fínsku saunu
a priamo vo dvore aj bezpečné
parkovanie pre autá ubytovaných
hostí.
Ján Bičkoš

Dotkne sa finančná kríza aj nás?
Nechcem navádzať pesimistickú atmosféru, ale situácia nie
je vôbec ružová. Mestská časť
prijala Programový rozpočet na
rok 2009 po schválení podielových daní ako aj dotácie na rôzne
kapitálové potreby v mestskom
zastupiteľstve 10. 12. 2008 v našom prípade na opravu ciest
a chodníkov. V mesiaci februári sa
situácia mení, keďže podiel podielových daní sa podstatne znížil
aj s ohľadom na plynovú krízu
v mesiaci januári, takže mesto
musí pristúpiť k zníženiu podie-

lových daní, aj dotácii. Zatiaľ predpokladáme zníženie asi o 5%, ale
nie je vylúčené, že v priebehu
roka môže dôjsť aj k vyššiemu
prepadu príjmov v našej mestskej
časti. A tak je na mieste otázka,
kde krátiť, ktoré činnosti nevykonávať? Vieme, že obec sa stará
o údržbu a čistotu komunikácii,
osvetlenie obce, údržbu cintorína,
kultúrne a športové podujatia pre
občanov, prispieva na činnosť futbalovému klubu. Splácame tiež
úver na výstavbu kultúrneho domu, ktorý slúži nám všetkým, ale

prispievame aj na výstavbu kanalizácie, kde je povinný príspevok
obce minimálne 5% z nákladov na
realizáciu, čo je v roku 2009 približne 35 000 €. Ukazuje sa, že
jediná možná cesta je, aby sme
krízu prežili bez bolesti, krátiť všetky rozpočtované akcie podľa
dôležitosti, aby občania čo najmenej pocítili nedostatok finančných zdrojov. Verím, že spoločne
aj s pochopením našich občanov
to zvládneme.
Erika Dolná, predsedníčka
finančnej komisie MZ

Chcú maÈ svoje „mená“
Je potešujúce, že naša mestská časť sa rozrastá. Ulíc
v Krásnej pribúda a zároveň
máme o jednu, príjemnú starosť viac, ako ich pomenovať.
Práve do tohto procesu chceme zapojiť aj vás – občanov
a požiadať o návrhy aké mená
dať novým uliciam. Veď vy tu
žijete a po rokoch budete svojim deťom a vnukom rozprávať,
koho, alebo čo vám tento názov pripomína. V tom čase je
aktuálne navrhnúť názvy pre
približne sedem ulíc, ktoré
budú v lokalite IBV „Na hore II“.
Zákon o obecnom zriadení stanovuje, že názvy ulíc sa určujú
s prihliadnutím na históriu
obce, na významné nežijúce
osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich
osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne
a názvy nepriliehavé vzhľadom
na históriu obce.
Tešíme sa na vaše návrhy,
ktoré môžete predložiť na sekretariát starostu MČ do konca
apríla tohto roku.
Mária Hakeová

Také boli začiatky dnešnej firmy „PEVA“ pred piatimi rokmi a takto sme zachytili objekt súčasnej firmy sídliacej na Traťovej č. 1 z cesty vedúcej na
železničnú stanicu v jedno februárové ráno v roku 2009 o čom bližšie píšeme na vedľajšej, siedmej strane nášho spravodajcu.
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Seba samého každý pozná najmenej. • Kto sa sám premôže, je mocný.

Naša repor táž

Nav‰tívili sme firmu „PEVA“ na TraÈovej ãíslo 1

sa, že donedávna Na pracovn˘ch postoch najviac KrasÀanãanov
P riznám
bol pre mňa názov firmy
mestnáva a neobišli sme ani covaní a výstavbe ciest na lokalite v nich pokračovali hneď po no-

„PEVA“ celkom neznámym pojmom. Až po príchode na jej nádvorie môj pohľad zablúdil na
strechu budovy, kde sa vynímali
štyri veľké písmená. Až tie mi dali
odpoveď na doposiaľ neznámy
„rébus“, teda PE, že je Peter a VA
Varga, majiteľ a konateľ tejto
spoločnosti, ktorého Krasňančania familiárne oslovujú Peťo.
Nečudo. Veď práve v deň našej
návštevy slávil iba svoje dvadsiate
ôsme narodeniny.
Niť nášho krátkeho, no nadmieru užitočného dialógu sa začala odvíjať o kľúčových otázkach, počnúc vznikom, náplňou
činnosti firmy, ktorá svoje curriculum vitae začala písať pred
piatimi rokmi. Keďže od tých čias
prešla istým dynamickým rozvojom, zaujímalo nás, čo všetko
sa tu deje, čím žije, aké služby
poskytuje, ale tiež koľko ľudí za-

Pri obsluhe nivelizačného prístroja stavbyvedúci Roman Figura
na lokalite „Východ“, kde sa kladú
„základy“ pre investičnú bytovú
výstavbu.

problémy, s ktorými zápasí, nevynímajúc opatrenia, aké prijíma na
minimalizovanie dôsledkov spôsobených globálnou recesiou.
„Lešenárske a natieračské práce, prenájom montážnych plošín,

Celkový pohľad na lokalitu „Východ“, na ktorej už tohto roku vyrastie
šesť katalógových rodinných domov, neskôr ďalších osem.

činnosť nákladnej dopravy
a mechanizmov, ale aj servis
osobných a nákladných motorových vozidiel vrátane lakovníckych prác, to všetko je dominujúcou náplňou firmy“ – hovorí
jej majiteľ a pokračuje: „Za zmienku stojí, že v prevažnej miere
pôsobíme v objektoch košického
U.S.Steel, ale ak sú požiadavky,
služby poskytujeme aj iným
odberateľom na celom území
Slovenska, ba aj v zahraničí.“ Aj
v dnešnej, zmenenej situácii firma
zamestnáva rovných päťdesiat
ľudí, najviac Krasňančanov. Sú to
lešenári, lakovači áut, prípravári
a vodiči.
V čase našej návštevy časť pracovníkov sa podieľala aj na budovaní inžinierskych sietí, pri oplo-

Pri výkopových prácach pre osadenie šácht sme zastihli bagristu
J. Karalyoša a tesárov, pomocníkov V. Sýkoru a J. Sciranku pod
dohľadom stavbyvedúceho R. Figuru.

•
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„Východ“ oproti starého mlyna.
Nie je tajomstvom, že firma tu
pripravuje stavebné pozemky pre
investičnú bytovú výstavbu s ktorou chce začať tejto jari. Vyrásť tu
má aj 14 rodinných domov dodá-

j e

m ú d r y ,

vateľským spôsobom. Keďže
vždy je lepšie raz vidieť ako viackrát počuť, zašli sme aj na spomínanú lokalitu spolu so stavbyvedúcim Romanom Figurom.
Napriek ostrému, mrazivému
vetru sme tu zastihli pracovníkov
firmy pri výkopových prácach
a osadzovaní vodovodných a kanalizačných šácht, menovite bagristu Juraja Karalyoša a jeho
dvoch „asistentov“ – tesárov
Vladislava Sýkoru a Jaroslava
Sciranku.
Dozvedeli sme sa, že s výkopovými prácami pre inžinierske
siete, teda vodovod, kanalizáciu,
plynové rozvody, verejné osvetlenie, komunikáciu a oplotenie
celého areálu, začali už júni
m. r. Mierna zima umožnila, aby

vom roku a v čase našej návštevy
v druhej polovici februára ukončievali osadzovanie šácht pre
prvú etapu výstavby šiestich katalógových rodinných domov, ktoré
tam postavia už v tomto roku pre
budúcich majiteľov.
Po návrate do sídla firmy
z udržiavaného dvora, ktorý v tom
čase zbavoval nečistoty otec,
Jano Varga, sme sa presunuli do
troch priestranných hál v ktorých
vládol čulý pracovný ruch: v prípravni vozidiel na lakovanie, v ďalšej dielni sa činili klampiari a živo
bolo aj v pneuservise, dielni na
údržbu firemnej techniky a samozrejme aj v lakovni, na opačnej
strane budovy, odkiaľ vychádzajú
autá rôznych značiek skoro ako
nové. To všetko pod prísnym
dohľadom Ľ. Matisa.
Je sympatické, že vedenie firmy ani v čase globálnej hospodárskej a finančnej krízy nerezignuje, ale hľadá východiská na
jej zmiernenie tým, že sa snaží
uzatvárať kontrakty s vytipovanými potencionálnymi firmami. Je
tiež v kontakte s ľuďmi, ktorí
sú prechodne „za mantinelmi“
a pevne verí, že existujú ešte aké
- také „ostrovčeky nádeje“, alebo
„svetielko na konci tunela“ o ktoré
je hodno bojovať. Rozhodne nechcú, aby im v rukách ostal „čierny Peter“! Veria, že melancholické a depresívne chvíle skoro
pominú s ľudia sa vrátia na svoje
posty. Do tých čias však musia
byť trpezliví. Vari až tak, ako bol
biblický patriarcha Jób, ktorý bezpríkladne trpezlivo znášal všetky
útrapy a nešťastia až do víťazného
konca.
Ján Bičkoš

V prípravni na lakovanie áut sa činili J. Kochanik, Š. Varga a P. Džubik.
Jednotlivé dielce najprv zbavia nečistoty, potom ich brúsia, tmelia a až
potom putujú do lakovne.
Foto: autor reportáže

k t o

n i e

j e

s t a t o č n ý .
7

Z „Malého lexikonu Biblie“
Podľa oficiálnych štatistík je
Biblia,(grécky biblos - kniha) jednou z najrozšírenejších kníh na
svete. Iba v Britskej a zahraničnej
biblickej spoločnosti vyšlo vyše
700 kompletných prekladov Biblie. Táto je zbierkou kníh, obsahujúca spisy, ktoré židovstvo aj
kresťanstvo pokladá za sväté.
Biblia je zároveň kultúrno-historickým a literárnym dokumentom
dejín ľudstva. Nezanedbateľným
dielom je aj pre dnešného osvieteného človeka. Jej poznanie
patrí k všeobecnej vzdelanosti
takisto ako Odysea, Ilias alebo
Shakespearove diela. Bez znalosti Biblie ťažko pochopíme nádherné výtvarné diela Rafaela,
Tiziana či Michelangela. Žiaľ
obmedzené a krátkozraké praktiky uplynulých štyridsiatich rokov
narobili aj v tejto sfére veľa škôd.
Vyrástli celé generácie, ktoré
o Biblii nevedia takmer nič, alebo
len veľmi málo. A tak nebude na
škodu, ak si čosi z času na čas
– v skrátenej forme – pripomenieme z Malého lexikonu Biblie.
Tentoraz k Veľkej noci.
Rabbi (z hebrejského slova rab
– pán) – význam slova je „pane“,
„majstre“. V Biblii sa vyskytuje
ako úctivé oslovenie zákonníkov,
znalcov a vykladačov svätých
spisov.
Olivová hora – menšie pohorie
na východ od Jeruzalema...
Pontius Pilatus – miestodržiteľ rímskej provincie Judea
(r. 26-36). Mimobiblické pramene zdôrazňujú jeho krutosť,
nadutosť a nenávisť voči Židom.
Posledná večera – významná

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.
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udalosť príbehu o Ježišovom
utrpení. Ježiš oslavuje predvečer
Veľkej noci v kruhu učeníkov. Odvtedy začne hľadať Judáš vhodnú príležitosť, aby Ježiša zradil.
Príbeh o Ježišovom utrpení
(pašie) – posledný úsek Ježišovho života spojený s cestou do Jeruzalema. Začína sa udalosťami
Kvetnej nedele (Dominica palmarum) a končí smrťou na kríži.
Veľká noc (hebr. Pesach, aram.
Pascha) – 1. najväčší sviatok
Židov. Pôvodne to bol jarný sviatok nomádskych pastierskych
kmeňov spojený s obetovaním
mladých zvierat (sviatok baránka).
Po dobytí Kanaánu a usadení sa
v Palestíne sa k nemu pripojil
sviatok nekvaseného chleba (maces) spätý so začiatkom žatvy.
Neskôr nadobudol sviatok symbolický význam a stal sa sviatkom na pamiatku vyslobodenia
z egyptského otroctva.
Veľkonočný baránok - baranček určený pôvodne ako obeť
židovského sviatku Veľkej noci,
ktorého mäso sa pri príležitosti
sviatku jedlo na večeru. Jedol ho
aj Ježiš v kruhu svojich učeníkov
na poslednej večeri.
Spasiteľ – pôvodne ten, kto niekoho vykúpi, vyslobodí z otroctva,
získa pre seba. V Novej zmluve
Ježiš tým, že sa stal človekom,
stal sa právom pokrvného príbuzenstva oprávneným byť spasiteľom.
Srdce – podľa nazerania Biblie
nielen biologický orgán, ale aj
sídlo emócií, ľudského rozumu,
myslenia a usudzovania.
Pripravil: (bj)

Nevšedný pohľad na Krásnu z miesta určeného na individuálnu bytovú
výstavbu povyše cintorína.
Foto: Mária Kobezdová

„ZachráÀme ka‰tieº…“
Nezisková organizácia „Zachráňme kaštieľ v Krásnej „v roku
2008 vyvíjala rôzne činnosti.
V apríli podala žiadosť na notársky
úrad Košice JUDr. Petrovi Varhalíkovi o zmenu názvu neziskovej
organizácie na listine pod správnym názvom – „Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n. o.“ Koncom mája
bola podaná žiadosť Krajskému
pamiatkovému úradu v Košiciach
o vydanie podporného stanoviska
ku zamýšľanému zámeru obnovy
kaštieľa v Krásnej v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika – Slovenská
republika 2007 – 2013.
Na zasadnutiach správnej rady
sa okrem iného prerokovávala aj
oprava odkvapových žľabov, na
ktorú bolo vyčlenených z rozpočtu na rok 2009 3319 €. Roz-

počet tiež zahŕňa služby poskytnuté na ubytovanie archeológov,
reprezentačné účely, príspevok
na vydanie zborníka vo výške
996 € a poplatky banke za vedenie účtu 199 €.
Členovia správnej rady pod
vedením riaditeľa neziskovej organizácie ďakujú všetkým, ktorí
prispeli svojimi 2% - dani z príjmu
v roku 2008 v sume 202 tisíc Sk
a finančnými darmi v sume 220
tisíc Sk, čím dopomohli k tomu,
že kaštieľ by v budúcnosti mal
slúžiť na reprezentačné účely
rôzne zasadnutia, výstavy, či prijímanie vážených hostí. Na záchrane nášho kaštieľa sa môžete
opätovne podieľať všetci svojimi
2 % z dane na vyplnenom tlačive,
ktoré je prílohou Krasňančana.
Eva Balogová

Robme dobre, kým na to máme čas
Teraz, hneď, v tejto chvíli, dnes.
Doma, na ulici, v škole, na pracovisku, tam, kde práve sme. Aj
vo chvíli, keď si listujeme v našich
regionálnych novinách, i v čase
globálnej recesie. Skúsme urobiť
čo len malé krôčiky, smerujúce
k dobru, láske, štedrosti, či porozumeniu. Napokon skúsme zahatať cestu mysleniu, že budeme
šťastnejší, keď sústredíme pozornosť iba na seba a už menej na
potreby iných, ktorí našu pomoc
potrebujú.
Určite nie je ľahké preukazovať
lásku iným, keď si často nevieme
rady s vlastnými problémami:
s deťmi, partnerom, so svokrou,
šéfom, či nevrlými spolupracovníkmi, nehovoriac o často skloňovanej kríze, chorobách, ktoré

aktuálna glosa
nás neobchádzajú. Naopak. Jedna zlá zvesť naháňa druhú
a smútku je v ostatnom čase vyše hlavy! Ako sa vraví, zloba dvere
nájde všade. Záver ? Každý z nás
si musí svoj zápas vybojovať sám,

Nestraťme sa v „čase“
žiaľ často aj s krutou prehrou,
s nesplnenými životnými plánmi!
Inak už to nebude. Rieky nepotečú do kopca a smrť sa nevráti
k životu!
Teda nebuďme ako pretekári,
nechcime byť za každú cenu prví
v cieli len preto, aby sme si urvali
čo najvyššiu „trofej!“ Buďme trochu skromnejší, pokornejší, možno aj štedrejší. Netúžme po tom,

čo mať nemôžeme a uspokojme
sa s tým, čo máme. A tak opäť
apel na naše vnútro, na mocný
impulz - lásku, ktorá je hnacím
motorom života. Tá nás má spájať, hriať, roztápať ľady, možno aj
to „mrazivé“ v nás: ješitnosť,
egoizmus, namyslenosť či pýchu,
práve teraz pred sviatkami, ale aj
po nich, v zimnom a predjarnom
čase. Nemali by sme premrhať
ten čas, lež zoceliť sa v láske,
zorientovať sa a obstáť v previerke a skúške času, aby sme sa
v ňom nestratili! Buďme teda tam,
kde máme byť na správnom
mieste a v správny čas, vážme si
každý deň a robme dobre, kým
na to máme čas, aby nám neunikol ako voda pomedzi prsty.
(bič)

Na tomto svete je každý dosiahnutý cieľ iba východiskom pre ďalšie putovanie.

„Krasňančan“ pre vás
Pred blížiacimi sa sviatkami Veľkej noci, ale aj pre všedné
dni, naplnené starosťami, dohadmi, úsudkami, často aj
pochybnosťami, vybrali sme pre vás niekoľko aktuálnych
miniatúrnych zamyslení z knihy „Aby nepoomdlievali na
ceste...“ Sú to krátke rozjímania pre dni, ktoré prežívame.

Nikto nás nenajal
Hej. Nikto sa ťa nepýtal, či
chceš jestvovať. Nik sa ťa nepýtal, či sa zmieriš s takým životom, či chceš žiť, majúc pred
očami vidinu smrti. Dokonca
možno hovoríš: “Keby som bol
vedel, že budem mať taký život,
volil by som radšej nežiť.“
Ale vskutku nemohol si voliť.
Nuž nechoď na verejnosť so svojimi nárekmi, že ťa rodičia nevedeli viesť, že si mal nudné detstvo, že si sa stretol s ľuďmi, ktorí

rozvrátili tvoj rozvoj, že ti krivdili,
že si bol stále chorý. Nevykladaj
svoje trpkosti.
To je tvoj údel. Prijmi ho. Dôstojne ho nes. Dal ti ho Ten, ktorý
ťa miluje.

Jednoducho nevieš, prečo
on tak konal. Možno ho niečo
trápilo. No aj keby bol v dobrej
forme, ani tak by si nepoznal
motívy, ktoré ho viedli. Pripisuješ mu jeden z tých, ktoré ho
mali viesť podľa tvojej logiky.
A preto tvoj úsudok má minimálne šance na to, aby bol
pravdivý.

Ten ma zradí
Neťažkaj si, že pre svoju poctivosť nemáš služobný postup,
že málo zarábaš, že presvedčenie ti nedovolí dať úplatok,
vziať úplatok, pozvať na rundu,
prijať počastovanie – skrátka
robiť tak, ako robia toľkí. Ak si
preto všetko ťažkáš, si na
pokraji zrady.

Neboj sa
odporu sveta

Kto mnoho dostal
Nevyhováraj sa, že aj druhí tak
robia. Neskrývaj sa za nich.
Skoncuj s takou motiváciou svojho konania: „Keď je jemu všetko
jedno, prečo sa ja mám znepokojovať? Keď oni môžu, prečo ja
nie?“ Budeme súdení individuál-

Nesúďte
iných

ne, lebo sme individuálne obdarúvaní. Ak si to pochopil, tak patríš medzi tých, ktorí dostali viac.
Nikdy sa neporovnávaj s druhými
ľuďmi. Nevieš, koľko dostali. Vieš
len, koľko si ty dostal. A za to si
zodpovedný.

Nevyhováraj sa na svoju malosť, zlo, ktoré si stihol v živote
spáchať. Nevyhováraj sa na svoje zmätkárstvo, lenivosť, nedostatok inteligencie – na chyby, o ktorých vieš. Neboj sa ľudí, ktorí
robia prieky, ktorí ti hádžu polená
pod nohy, neboj sa odporu sveta. Máš dosť sily stáť na výške
úlohy. Dáva ti ju Ten, ktorý od teba žiada veľkosť.

Dávajte a dostanete
Vtedy dostávaš, keď dávaš.
Skúposť, chamtivosť, závisť ťa
vnútorne zatvárajú. Keď si
chceš všetko podržať, keď sa
nechceš rozdávať, aby sa druhí
niečo nenaučili od teba a ne-

Dokonalý
Ak sa nestretneš s kritikou, to
ešte neznamená, že si dokonalý a neomylný. Môže to byť
len znakom, že ľudia sa neopovážia na niečo ťa upozorniť,
lebo už vedia, že ty aj tak nič
neprijmeš. Zistili už, že sa považuješ za dokonalého a neomylného. Ak ťa nik nenapomína, to je znak, že je už
s tebou veľmi zle.

stali sa ti rovnými, vtedy nielenže sa pred nimi zatváraš, ale aj
ich zatváraš sebe. Keď dávaš,
otváraš sa pre iných. A len vtedy
dostávaš.

Ale zbav nás zlého
Okolo teba je svet preludov.
Svet lacných efektov, rýchlych
úspechov, ľahkých príjemností.
Nemusíš sa pre ne namáhať, sú
tu, stačí vystrieť ruku: oklamať,
dobiedzať, zľahčiť si povinnosť,
privlastniť si cudziu vec, prácu,

slávu..Len to ty nenazývaš zlom,
pretože je v tebe veľká túžba po
šťastí. Zlo zbadáš, keď už bude
neskoro a nenájdeš možnosť vrátiť sa. Uvidíš ho v jeho dôsledkoch, keď zničíš seba, keď zničíš
druhého človeka.
Stranu pripravil: (bič)

•
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Reagujeme na vaše podnety

V záujme zdravia a bezpečnosti
K úsiliu MČ, smerujúcemu
k vylepšovaniu imidžu našej
obce, ktorá si to svojím pomenovaním doslova vynucuje, nesporne pomáhajú aj vaše podnety a pripomienky. Informácie
sú cenné nielen z hľadiska vecnosti. Signalizujú aj to, že váš
záujem a vzťah k obci, v ktorej
žijete, rastie. V ostanom čase sa
vynoril problém, ktorý si často
neuvedomujeme, ale dotýka sa
mnohých z nás. Ide o to, že nie
každý vlastník má riešený zvod
dažďovej vody zo strechy svojho
rodinného domu správne, teda
tak, aby smeroval na vlastný pozemok. Vybrali sme preto dve
ulice – Križinovu a Baničovu,
kde bolo zaznamenaných najviac sťažností. Výsledok previerky potvrdil, že prevažná väčšina
rodinných domov má odtok vody vyústený priamo na chodník,
alebo verejnú komunikáciu, čo
spôsobuje nadmerné hromadenie vody, vytváranie kaluží,
blata, v zime nebezpečný šmykľavý povrch. Uznáte, že to nepôsobí esteticky, ale neprospieva
ani premávke motorových vozi-

P o z n á m k a
V každodennom živote máme príležitosť vypočuť si rôzne
názory ľudí. Niektoré sú nám
blízke, iné príliš kritické, niekedy
nesprávne, alebo vôbec neprijateľné. Často sa vo svojom okolí
stretávam s ľuďmi, ktorí kritizujú
všetko. Nič sa im nepáči a tak
ako hovorili pred časom, hovoria aj dnes. V tejto súvislosti si
spomínam na zážitok, keď som
sa ako mladý geológ zúčastnil
geologickej konferencie v Prahe. Pokladal som to za veľkú
česť a všetko som so záujmom
počúval a sledoval. Pri jednej
pracovnej diskusii, po prednáške, veľmi „aktívny“ poslucháč
ku všetkému, čo odznelo mal
kritické pripomienky. Bol až
nezdvorilý. Dobre si pamätám,
ako sa ho prednášajúci po vyčerpávajúcom vysvetľovaní opýtal: „Pane, čo navrhujete, aby sa
v danej problematike urobilo?“
A tento pán kritik nedokázal
uviesť ani jeden návrh! Z toho
vyplýva poučenie, že ak čosi
kritizujeme, buďme konštruktívni a hľadajme nové riešenia.
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diel a chodcom Napokon, nie
je to dobrá vizitka Krásnej ani
pre hostí. Hovorí sa, že keď si
každý zametie pred vlastným
dvorom, celá ulica bude čistá.
Nepochybne všetci chceme
mať čistú cestu nielen pred
vlastným obydlím, ale doprajme to aj ostatným, nehovoriac
o tom, že v tomto prípade dochádza k porušovaniu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré
v záujme zdravia, bezpečnosti
občanov a zabezpečenia zdravého životného prostredia zakazuje znečisťovať verejné
priestranstvá o.i. aj vypúšťaním
dažďovej vody zo striech a dvorov na chodníky a komunikácie.
Veríme, že zistený neuspokojivý
stav vznikol len neznalosťou nariadenia obce a možno aj tým,
že ste si dostatočne neuvedomili nežiadúce dôsledky. Vyzývame všetkých, ktorých sa to
týka, aby si zvody dažďovej vody
upravili. V máji bude vykonaná
následná kontrola a neradi by
sme z toho titulu vyvodzovali
sankčné postihy.
Mária Milová, referát sťažností

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
MČ Košice-Krásna so sídlom na Opátskej č. 18,
040 18 v Košiciach-Krásnej, zastúpená starostom JUDr.
Marekom Kažimírom vyhlasu je v zmysle § 281
a následných ustanovení Obchodného zákonníka
o b c h o d n ú v e r e j n ú s ú ťa ž
• o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o dielo
na vyhotovenie pamätníka, busty profesora Michala
Lacka,
• o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy
na prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území
Krásna, stavby „Barón“ – budovy súpisného čísla 269
– 1. poschodie, prízemie – ktorá je postavená na
parcele číslo 7027, LV 2287.
Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické
a právnické osoby. Návrh musí obsahovať kompletnú
ponuku v súlade s podmienkami súťaže. Súťažné podmienky je možné vyzdvihnúť v pracovných dňoch na
sekretariáte starostu MÚ MČ Košice-Krásna, Opátska
18 i na internetovej stránke úradu www.kosicekrasna.sk.
Návrh na uzatvorenie zmluvy zasielajte v zapečatenej
obálke s označením „Neotvárať – súťaž“, osobne do
podateľne, alebo poštou na adresu vyhlasovateľa v termíne do 24. marca 2009, respektíve do 8. apríla 2009.
Výsledok výberu bude všetkým účastníkom súťaže
oznámený do 14 dní odo dňa vyhodnotenia. Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže si vyhradzuje právo
vyhlásené podmienky súťaže zmeniť, odmietnuť všetky
predložené návrhy, alebo súťaž zrušiť.

Podporme múdre my‰lienky
Odporúčam preto, aby sme
podporili všetky múdre myšlienky, ktoré sa objavili v našom
spravodaji, alebo na verejných
zhromaždeniach, či iných podujatiach v rámci mestskej časti
a hľadajme spoločné riešenia.
Z osobného pohľadu považujem za veľmi záslužné (v minulom roku 2008) vydanie knihy
„Krásna“ a „Kalendár 2009“,
ktoré nám približujú históriu
územia, na ktorom žijeme. Zaslúži si to uznanie a úctu. Krásnym pokračovateľom tejto „dejepisnej činnosti“, sa stal aj
spravodaj Krasňančan, keď sa
na jeho stránkach objavujú
vzácne historické fotografie.
Tieto dobové dokumenty by
mohli vhodne poslúžiť ako materiál pre vydanie albumu Krásnej. Možno predbieham, ale
za zamyslenie to určite stojí.
Aktuálne bola volená aj poznámka „Prečo jedom a nie
medom?“ v čísle 4/2008 z pera
nášho šéfredaktora. Táto je
určená tým, ktorí si nesprávne
myslia, že ak poskytneme do

časopisu fotografie, máme snahu sa „zviditeľniť!“ Je to
krátkozraký a nesprávny názor,
s ktorým osobne nesúhlasím.
V žiadnom prípade sa nedajte
odradiť od rubriky „Návraty do
dedovizne“, pretože nás v spomienkach vracia do krásnych
bezstarostných čias detstva,
do čias nádhernej mladosti
a prvých lások, radosti atď... Pripomínajú nám tváre, na ktoré
sme už zabudli, domy, predajne, miesta, ktoré sú zmenené,
alebo už neexistujú. Ukazujú
nám oblečenie, kroje, účesy, na
ktoré možno už len s úsmevom
spomíname. Vďaka týmto fotografiám vidíme, ako dynamicky
sa mení prostredie v ktorom
žijeme, kde sa mnohí z nás narodili a prežili tu skoro celý svoj
život. Určite Vás budem v tejto
činnosti neustále podporovať
a verím, že aj mnohí obyvatelia
Krásnej, ktorí Vám poskytnú ďalšie fotografie.
V čísle 3/2008 Krasňančana
ma veľmi upútala myšlienka
v poznámke „Za všetko, čo je

vo mne dobré...“, v ktorej sa
autor zamýšľa nad zriadením
knižnice v Krásnej. Tento nápad
považujem za chvályhodný,
múdry a priam nutný pre súčasnú pretechnizovanú dobu. Návrat ku knihe a knižnici, ako
miestu pre osvetu, besedy,
stretnutia so zaujímavými ľuďmi, je žiadúci pre obohatenie
človeka po vedomostnej a duchovnej stránke. Táto myšlienka
by mala byť každopádne v pozornosti vedenia mestskej časti,
malo by sa ňou seriózne zaoberať a hľadať možné riešenia
(Tento nápad a myšlienka by
mali dostať známku jednotka
s hviezdičkou).
Myslím si, že všetci, ktorí máme vrelý vzťah k nášmu bydlisku, budeme podporovať múdre
myšlienky, ktoré sú prospešné
nám všetkým. Ja som to práve
urobil spôsobom, ktorý je mi
blízky, teda perom. Prosím aj
ostatných, aby ma nasledovali,
tak ako im srdce radí.
Ing. Alfonz Mihalič

Vzdelávať ducha je práve tak potrebné ako živiť telo.

Poplatky za služby poskytované
MÚ MČ Košice – Krásna
overovanie:
– podpisov – v úradnej miestnosti
– mimo úradnej miestnosti
v MČ Košice - Krásna
– listín
– za každú aj začatú stranu
evidenčná známka pre psa
rybársky lístok: – týždenný
– mesačný
– ročný
– 3 ročný
potvrdenie o trvalom pobyte
rozhodnutie o súpisnom čísle
kopírovanie
A4 – obojstranne
A3 – obojstranne
miestny rozhlas – komerčné
– jubilanti
potvrdenie:
na predaj poľnohospodárskych
produktov na trhu, ihličnatých
stromčekov, tují a kvetov
výpožičky:
– za jeden stôl
– za jednu lavičku
inzercia:
– riadková – 1 slovo
(Krasňančan)
–1/8 novinovej strany A4

0,50 €
1,50 €
1,50 €
0,99 €
1,50 €
3,00 €
6,50 €
16,50 €
3,00 €
1,50 €
0,19 €
0,33 €
1,65 €
0,99 €
3,00 €
0,66 €
0,33 €
0,20 €
10,00 €

Takáto atmosféra vládla počas návštevy Krasňančanov v parlamente,
kde zavítali na sklonku minulého roka.
Foto: Marek Kažimír

Aktuálna esej
Stalo sa to v malom anglickom mestečku. V jedno veľkonočné nedeľné ráno prišiel do
kostola kňaz a v ruke niesol
hrdzavú, krivú, starú vtáčiu klietku, ktorú položil vedľa kazateľnice. Viac ľudí v údive nadvihlo obočie, keď kňaz začal
hovoriť. Hovoril o tom, ako včera prechádzal mestom a oproti
nemu išiel chlapec, ktorý niesol
túto klietku. Boli v nej tri malé
vtáčiky, trasúce sa chladom
a strachom. Zastavil ho a opýtal
sa: „Čo to tam máš, synku?“
Len pár starých vtákov“, odpovedal. „Čo chceš s nimi robiť?“,
opýtal sa kňaz. „Vziať ich domov a hrať sa s nimi“, odpovedal. „Budem ich dráždiť a vytrhávať im perie, aby sa pobili.
Stavím sa, že sa dobre zaba-

•

P r a v d a

s a

Ako huby po daždi sa v Krásnej rozmáha individuálna bytová výstavba.
Náš snímok je z lokality „Na hore I“, kde vyrastie 98 rodinných domov.
V najbližších rokoch ich tu pribudne vyše tristo.
Foto: (bič)

S t á l e

s a

V predošlom čísle sme pre vás
vybrali niekoľko slov, ktoré v každodennom styku s ľuďmi vyslovujeme, ale aj píšeme s chybami
pod písmenkom „A“. Niektorým
sa to zapáčilo a aj si nové termíny
osvojili, no mnohí ešte stále používame tie počeštené, najviac
„není“ namiesto nie je stále
„doporučujeme“ a nie odporúčame, „krb“ a nie kozub atď,
atď.
Teraz je to niekoľko slov pod
písmenkom „B“ naozaj len tie,
ktoré sme zachytili z mnohých úst
pri osobných stretnutiach. Takže
nie je správne bezbránkový, ale
bezgólový, nie bezo sporu, ale
bez sporu, nesporne, nie bezvadný, ale bezchybný, dokonalý, nie bežné číslo, bežný rok,

u ã í m e

ale poradové číslo, tento rok,
nie botník, ale skrinka na topánky, nie brusle, ale korčule. Tiež
je nesprávne ak hovoríme báječný, ale výborný, skvelý, nádherný, alebo aj rozprávkový či
bájny. Prečo si lístky na obed
orazím a nie opečiatkujem ?
Nie je to razítková barva, ale pečiatková farba a nie batoľa, ale
bábätko, drobček, človiečik
u dievčat to môže byť babuľka.
Nehovorme ani, že je to bedna,
ale debna a tiež nie baviť sa ale
zabávať.
Odporúčam všetkým sledovať
jazykovú poradňu, ktorú vysiela
Slovenský rozhlas každý deň
pred siedmou hodinou. Dozviete
sa omnoho viac.
Pripravil: (bj)

Malé veºkonoãné zamyslenie
vím“ „Ale skôr, či neskôr ťa to
prestane baviť. Čo urobíš potom?“ „Ale, mám i pár mačiek,
povedal malý chlapec, „rady si
na nich pochutia, dám tých
vtákov im“. Kňaz na chvíľu stíchol. „Koľko chceš za tých vtákov, synku ?“ „Čoo??!!! Na čo
by vám boli, pane? Sú to len
obyčajné vtáky z poľa. Ani nespievajú – a vôbec nie sú pekné.“ „Koľko? Znovu sa opýtal
kňaz. Chlapec si ho premeral
ako keby bol blázon a hovorí:
„Desať dolárov!“ Kňaz siahol
do vrecka a vytiahol desaťdolárovku. Dal ju chlapcovi do ruky
a ten zmizol rýchlo ako blesk.
Kňaz zodvihol klietku a niesol
na koniec cesty, kde bol strom
a malý trávnik. Položil ju na
zem, otvoril dvierka a klopaním

n e u t o p í

v o

na mriežku klietky presvedčil
vtáčiky, aby vyleteli. Pustil ich
na slobodu. To vysvetlilo prítomnosť klietky na kazateľnici
a potom kňaz začal rozprávať
tento príbeh:
„Jedného dňa hovoril Ježiš
s diablom. Satan sa škodoradostne vystatoval „Tak,
Pane, práve som nachytal
plný svet ľudí. Nastavil som
pascu, starú návnadu, vedel
som, že neodolajú. Mám ich
všetkých!“ „Čo s nimi budeš
robiť?“ opýtal sa Ježiš. Satan
odpovedal:“ Chaa, budem sa
s nimi hrať! Budem ich učiť
ako sa ženiť a rozvádzať, ako
sa majú nenávidieť a škodiť
si, naučím ich piť, fajčiť a preklínať. Naučím ich vynájsť
pušky a bomby a navzájom

v o d e

a

sa zabíjať. Už sa teším na tú
zábavu!“ „A čo urobíš potom? Opýtal sa Ježiš.“ „Zabijem ich!“ hrdo sa vypol Satan. „Koľko za nich chceš?“
opýtal sa Ježiš. „Snáď by si
tých ľudí nechcel?! Nie je
v nich ani kúsok dobra. Ak si
ich vezmeš, budú ťa len
nenávidieť. Opľujú ťa, budú
ťa preklínať a zabijú ťa! Určite
ich nechceš!“ „Čo za nich
chceš?“ opýtal sa znovu.
Satan sa pozrel na Ježiša
a zaškeril sa: „Každú Tvoju
slzu a všetku Tvoju krv!“ Ježiš povedal: „Budeš to mať!“
a zaplatil.
Kňaz zodvihol klietku a odišiel od kazateľnice...

n e z h o r í

Pripravila: (mm)

v

o h n i .
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âo sa v zime nauãí‰…
Mestská časť Košice-Krás- konávané v teréne, t.j. vo
na v spolupráci so Sloven- vybraných záhradách podľa
ským zväzom záhradkárov tém. Že o túto problematiku je
v tomto roku organizuje pred- v našej mestskej časti záujem
nášky a inštruktáže pre zá- potvrdila aj bohatá účasť na
hradkárov z oblasti
prvej prednáške,
ovocinárstva, vino- Záhradkári ktorá sa konala dňa
hradníctva, zeleni- v laviciach 7. 2. 2009 a tiež na
nárstva a okrasnéKrajskej súťaži v reze
ho záhradníctva. Prednášky a vrúbľovaní ovocných drevín
prebiehajú v priestoroch dňa 28. 2. 2008 v Prešove-miestneho úradu, inštruktáže, Solivare.
(mil)
čiže praktické ukážky sú vy-

Radíme našim záhradkárom
V mesiaci apríl
V teplejších oblastiach nastupuje vegetačné doba s priemernou dennou teplotou nad
10 °C. Koreňová sústava rastie.
Je schopná prijímať minerálne
živiny rozpustené vo vode, ktoré
sú potrebné pre rast výhonkov,
na výživu plodov a pod.
Pokračujeme v štepení
a preštepovaní ovocných stromov, najčastejšie používame
vrúbľovanie za kôru, zlepšené
štepenie za kôru, Tittelov spôsob, anglickú kopuláciu a pod.
Pokračujeme v reze ovocných
drevín. Z pestovaných ovocných druhov zvlášť citlivá na
klimatické a pôdne podmienky
je broskyňa. Vyžaduje tiež
najväčšiu opatrnosť pri výchovnom, ale najmä presvetľovacom
reze. Broskyne sú veľmi náchylné na glejotok, poškodzujú
ich mrazy. Preto jarný rez robíme čo najneskôr, prípadne až
pred kvitnutím, keď sú najmenej náchylné na choroby. Súčasne regulujeme množstvo
ponechaných plodov. Broskyne
najčastejšie pestujeme v tvare
voľne rastúcej kotlovitej koruny.
Všetky rezné rany zatierame

štepárskym voskom alebo latexovou farbou.
Pokračujeme vo vysievaní
koreňovej zeleniny. Mrkvu
a petržlen koreňový vysievame do riadkov vzdialených
20–25 cm. Sejeme ich do hĺbky 1–2 cm. Po vzídení ich jednotíme na vzdialenosť 3–5 cm.
Semená cibule kuchynskej vysievame do riadkov vzdialených
od seba 20 cm. Sejeme ich do
hĺbky 1 – 1,5 cm. Predklíčené
skoré zemiaky vysádzame na
vzdialenosť 50x40 cm do vopred vyhnojenej pôdy.
Zakladáme okrasnú časť
záhradky. Ak máme vhodný
svahovitý terén, budujeme skalku alebo suchý kvetinový múrik.
Do skalky vysádzame ihličnaté
dreviny, ktoré kombinujeme so
skalničkami. Po výsadbe ich dôkladne polievame. Na kvetinové
záhony vysievame letničky a sadíme hľuzy georgín a mečíkov
(gladioly). Pre pestovanie cibuľových a hľuznatých kvetín sú
najvhodnejšie hlinité a hlinitopiesočnaté pôdy dobre zásobené humusom a živinami. Priame
hnojenie maštaľným hnojom
neznášajú.
(j.m.)

Premeny Krásnej sú čoraz zreteľnejšie aj vďaka bytovej výstavbe. Tá „Na
hore“ smerom k teleckému lesu najviac zmení vzhľad a kolorit nášho
chotára.
Foto: (bič)

Z vašich listov
Milí spoluobčania, nedá mi,
aby som sa s vami nepodelila
o svoje pocity, ktoré mám pri
čítaní nášho „Krasňančana“.
Vždy, keď sa vrátim zo zahraničia, kde dlhší čas pôsobím,
sú to prvé noviny, po ktorých
siahnem a hneď ich aj prečítam od úvodnej až po záverečnú stranu. Priznám sa, že
som z ich obsahu nadšená.
Sú totiž na vysokej úrovni, ak
ich porovnávam s inými podobnými doma, ale aj za hra-

nicami našej vlasti, konkrétne
s tými, kde prechodne pracujem. V našich ma najviac
upútava história, ale najmä
súčasnosť, to čo sa deje v našej obci. Touto cestou ďakujem pánu redaktorovi, ktorý
ich svojou profesionálnou
prácou vyzdvihol na úroveň
akú majú, ale aj ostatným, ktorí sa na tvorbe Krasňančana
podieľajú. Ešte raz srdečná
vďaka.
Vaša čitateľka Anna

N i k d y n i e j e n e s ko r o
V minulom roku som absolvoval
kurzy, školenia a semináre, zamerané na prirodzené fungovanie
ľudského tela, zdravý životný štýl
a dlhovekosť. Silný
dojem na mne za- Z d r a v o t n é
nechali najmä kurzy v Regeneračnom centre Energy.
Prednášajúci ma upútal, pretože
uvádzal vlastné skúsenosti s liečbou
vážnych onemocnení vo svojej rodine a blízkom okolí pomocou
makrobiotických princípov. Išlo o závažné onemocnenia, ako je rakovina
lymfatického systému, roztrúsená

skleróza, kĺbové ochorenia, osteoporóza a iné.
Osobne začínam postupne uvádzať do svojho života princípy makrobiotiky (makrobios
o k i e n k o – dlhý život) a pomerne v krátkom
čase sa dostavili dobré zdravotné výsledky – slušný úbytok hmotnosti,
zníženie cholesterolu a v norme sú
aj triglyceridy v krvi.
Ukazuje sa, že nikdy nie je neskoro na žiadnu zmenu, ktorá skvalitní
naše zdravie a urobí nás šťastnými.
Ing. Alfonz Mihalič

Vo‰ detská – vo‰ vlasová

Deblerova palmeta, ktorú vypestoval žiak Ing. J. Ondrušeka Š. Bodnár.

•
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K t o

c h c e

k l a m a ť ,

Malý parazit o dĺžke 2 až 4 mm
žijúci v tesnej blízkosti ľudskej kože,
kde cicia našu krv. Samička znesie
za deň 4–5 vajíčok tzv. Hnidy, z ktorých do 10 dní vyrastú nové vši. Vši
sa objavujú najmä v detských kolektívoch od zavšivaveného jedinca.
Preto je potrebné pravidelne kontrolovať vlasovú časť hlavy chlapcov,
najmä však dievčat. Na vši sa používali rôzne prostriedky, ako petrolej,
DDT, Nerakain, Ortosan, Difusil

m u s í

a iné, ale najlepšie je vyčesávanie
z mokrých vlasov špeciálnym hrebeňom a sťahovanie vajíčok hníd
z vlasov. Je to pracné, ale osvedčené. Novodobé prostriedky na ničenie
vší dostať v lekárňach a sú vyrobené
na báze prírodných olejov, ktoré nie
sú škodlivé pre detský organizmus.
Ak dieťa donesie vši, nie je dôvod na
paniku, ale potrebné rýchle to riešiť
a tak zabrániť ich ďalšiemu rozšíreniu
v kolektíve.
Mária Kobezdová

p o z n a ť

p r a v d u .

Bude vás zau jímať

DôleÏité informácie z cintorína

Vzhľadom na rôzne špecifické problémy a nejasnosti, s ktorými
sa pri uzatváraní nájomných zmlúv i obnove užívacieho práva za
hrobové miesta na miestnom cintoríne stretávame, vedenie mestskej časti opätovne prehodnotilo niektoré otázky ohľadom poskytovania cintorínskych služieb a predložilo na rokovanie miestneho
zastupiteľstva niekoľko zásad pre poskytovanie služieb, ktoré budú
podkladom pri novelizovaní všeobecne záväzného nariadenia
o výstavbe, správe a údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území
našej mestskej časti. Vybraté boli dôležité, najčastejšie sa vyskytujúce témy. Keďže niektoré boli diskutabilné, bolo potrebné rozhodnúť o jednotnom, čo najobjektívnejšom postupe pri zabezpečovaní tejto agendy. Veríme, že Vám tieto informácie poslúžia
správne sa zorientovať a vyhnúť sa prípadným nedorozumeniam.
Pripomeňme si teda najdôležitejšie zásady, ktorými sa v tejto oblasti
máme riadiť.
• Prenajímanie nových hrobových miest v novej časti cintorína
- ak sú už pripravené hrobky stačí vybrať miesto so správcom
cintorína, uzatvoriť s MČ nájomnú zmluvu o prenájme hrobového
miesta, zaplatiť príslušné poplatky a až následne ukladať telesné
pozostatky do hrobu (ak sa na miesto zatiaľ nepochováva osadzovať
pomníky a pod.). Ak nie sú pripravené hrobky a výkopové práce
hrobu si chce budúci nájomca urobiť na vlastné náklady, postup
je rovnaký - môže tak urobiť až po uzavretí nájomnej zmluvy
a zaplatení poplatkov, pretože právo užívať hrobové miesto v zmysle
§ 24 zákona č. 470/2005 o pohrebníctve vzniká až uzavretím nájomnej zmluvy. Na starom (pôvodnom) cintoríne nové hrobové
miesto sa vyberie výlučne s vedomím starostu obce a správcu priamo na cintoríne. Po odsúhlasení sa toto miesto zaradí do evidencie
v príslušnom sektore. Následne sa uzatvorí nájomná zmluva na nové
hrobové miesto a zaplatí aj prenájom.
• Ak ide o staré hrobové miesto, na užívanie ktorého je uzatvorená
nájomná zmluva a zaplatené v čase úmrtia tu nemal trvalé bydlisko.
Pri obnove užívacieho práva sa už platí ako za cudzieho, t.j. na
ďalších 20 rokov 66 € a na 10 rokov 33 €.
• Ak je uzatvorená nájomné zmluva a prenájom zaplatený za staré
hrobové miesto (hoci tam už niekto pochovaný je, môže tam
nájomca postaviť aj novú hrobku (pôvodne pochovaný tam už
nemusí byť uvedený), avšak túto zmenu je potrebné nahlásiť, aby
sa vykonala zmena v evidencii ako aj aktualizovanie zmluvy za
prenájom hrobového miesta (týka sa občanov s trvalým pobytom
v našej MČ)
• Pri pochovávaní do hrobu, kde je už niekto pochovaný je potrebné
preveriť, či je zaplatený prenájom a uzatvorená zmluve o nájme. Ak
zmluva na dané hrobové miesto už uzatvorená je, vypracuje sa k nej
dodatok s uvedením nových údajov (dopíše sa meno zomrelého
príp. ďalšie zmeny)
• Nájomné za hrobové miesto i ostatné poplatky súvisiace
s pohrebom sa platia pred pohrebom.
• Ak má občan záujem o cudzie hrobové miesto, a ak sú známi pozostalí - dediči, ku ktorým nemá záujemca príbuzenský vzťah, je

Naše budúce „príbytky“, kde si chystáme miesta, až nám prestanú platiť
„víza“ na matičke Zemi..
Foto: (bič)

•

Hľa, takto vyzerá miesto nášho posledného odpočinku v zimnom šate.
V pozadí „Dom nádeje“.
Foto: (bič)

potrebné vyžiadať od všetkých, ktorí prichádzajú do úvahy čestné
prehlásenie, resp. iný súhlas, písomnú dohodu o tom, že sa vzdávajú
nároku na dané hrobové miesto. K tomu je potrebný osvedčený
podpis všetkých dedičov, alebo súhlas potvrdený podpisovom
priamo na nájomnej zmluve v prítomnosti pracovníka MČ.
• Ak je záujem o hrobové miesto o ktoré sa roky zjavne nikto nestará
postup je takýto: Mestská časť písomne upozorní na vypovedanie
nájomnej zmluvy a výpoveď doručí najmenej tri mesiace pred dňom,
keď sa má hrobové miesto zrušiť, alebo keď uplynie lehota, na ktorú
je nájomné zaplatené. Ak nie je známa adresa, alebo sídlo nájomcu,
uverejní sa informácia na oznamovacej tabuli na cintoríne i pred
úradom. Výpovedná lehota uplynie 5 rokov odo dňa, odkedy nebolo
nájomné zaplatené. Príslušenstvo hrobu musí zostať na mieste
s označením, že ide o 5-ročné uloženie, počas ktorého sa môže
nájomca prihlásiť. Po uplynutí výpovednej lehoty sa hrobové miesto
predá na dražbe.
• Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy
majú dedičia. Ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlási
prvý.
• Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu
hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi (MČ) všetky
zmeny údajov, potrebné k vedeniu evidencie hrobových miest
• Prenájom za hrobové miesta, ktorých termín vypršal pred rokom
1992 sa v našej mestskej časti stanovil spätne od roku 1993, kedy
prešla správa cintorína z Technických služieb mesta Košice pod
MČ Košice - Krásna. V takom prípade sa užívacie právo na hrobové
miesto musí predĺžiť najmenej na 20 rokov, pretože 10 ročná lehota
od roku 1993 už pominula.
• Nájomná zmluva sa môže vypovedať, ak nájomca ani po upozornení
nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta
• Na vybudovanie akejkoľvek stavby (hrobu, náhrobku, rámu) je potrebný súhlas prevádzkovateľa, resp. oznámenie správcovi cintorína, ktorý usmerní postup (ide najmä o rozmery, šírku uličky medzi
hrobmi a pod.)
• Správcu cintorína je takisto potrebné informovať aj o uložení urny
do hrobky. Okrem toho to má byť zaznamenané aj v evidencii.
• Pre zabezpečenie komplexnosti údajov agendy cintorína, ku každému administratívnemu úkonu je potrebné predložiť príslušné
doklady:
– k veciam súvisiacim s pohrebom list o prehliadke mŕtveho
– k uzatvoreniu nájomnej zmluvy občiansky preukaz a podľa možnosti aj všetky existujúce doklady o hrobovom mieste (hlavne
u starších hrobov, za ktoré sa platilo na TSMK – mestskom cintoríne)
• Prípadné ďalšie pripomienky, nejasnosti a iné, špecifické požiadavky riešiť priamo so starostom MČ
M. Milová, samostatná odborná referentka

Čím je človek rozumnejší, tým viac dobrého zbadá v ľuďoch.
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Verejné obstarávanie v roku 2008
V roku 2008 Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna vyhlásil tieto výzvy na
poskytnutie cenovej ponuky s výsledkom podľa poradia:
I. Oprava výtlkov a asfaltovanie ciest
1. Slovkorekt s.r.o. Liptovský Mikuláš, 2. Astex s.r.o., Košice, 3. Aspron
s.r.o. Košice, 4. Tris s.r.o., Košice, 5. Teamstav s.r.o. Košice. Oprava ciest tryskovou metódou: p.č.1. Slovkorekt pre najnižšiu cenu. Oprava výtlkov a asfaltovanie: 2. Astex,3. Aspron, napriek priemerne najnižším cenám firmy Astex, sa
uzatvorila zmluva o dodávke s firmou p.č. 3. Aspron s.r.o. Košice pre predpokladaný rozsah asfaltérskych prác, kde cena za asfaltovanie je o 11,2 % nižšia.
II. Nákup náradia, osobných ochranných prostriedkov
1. Pribula – Mix, Košice, 2. Ing. Šimkuľák Ladislav – Felícia, Košice, 3. Anna
Jurková – JURTEX, Košice. Najvýhodnejšie ceny ako aj sortiment ponúka na
rok 2008 až 2010 firma PRIBULA – MIX
III. Vyhodnotenie cenových ponúk na opravu čerpadiel
1. Margita Maková, Košice, 2. Čerpadlá PUMPEG - Galdun Jozef, Prešov, 3. Pumpy servis a predaj čerpadiel p. Martončík Košice, 4. PUMPS Ing. Daniel Bakalár,
Košice. Najvýhodnejšie ceny ako ajsortiment so zohľadnením na dopravu ponúka
na roky 2008 až 2010 firma: pod bodom č.1. Margita Maková, Košice.
IV. Oprava a údržba jestvujúceho verejného osvetlenia, dodávka a montáž
nových svietidiel verejného osvetlenia a vedenia
1. Roja s.r.o., Košice – Barca, 2. M. R. Servis.– Marek Rusnák, Košice – Barca,
3. VEROS s.r.o. Košice, 4. Elmaka – Ján Markus, Košice. Najvýhodnejšie
ceny ako aj sortiment so zohľadnením na dopravu ponúkla na roky 2008 až
2009 firma: pod bodom č. 2. M. R. Servis. – Marek Rusnák, Košice - Barca.
V. Kosenie verejnej zelene, zber a likvidácia pokosenej trávy
1. JAROPOL Jaroslav Poloha, Krásna, 2. Ján Hriczišon, Krásna, 3. Ing. František
Očenáš, Košice, 4. Ing. Peter Bednarik, Košice, 5. f. Sapon s.r.o. Košice,
6. František Behun, Krásna. Oslovená firma: v bodoch pod p.č. 6. nereagovala,
f. Jaropol pod č. 1 predložila ponuku po termíne t.j. 23.4.2008. Najvýhodnejšie
ceny ako aj sortiment so zohľadnením na dopravu ponúkla na roky 2008 až
2009 firma: pod bodom č. 2. Ján Hriczišon, Krásna
VI. Kanalizácia MČ Krásna II etapa – lokalita pred mostom
– SO 03 Stoky tlakové
– SO 04 Kanalizačné prípojky tlakové v MČ Košice – Krásna.“
1. EKOLO-SERVIS, Košice, 2. PEhAES a.s. Prešov, 3. Agrostav Rožňava s.r.o.
Košice, 4. JK Servis s.r.o Košice, 5. Hydro-Eko-Stav Ing. Rudolf Ballasch,
Košice.
Výber dodávateľa pod poradovým číslom 5. Hydro-Eko-Stav Ing. Rudolf Ballasch
pre najnižšiu cenu.
Ing. Zdenko Vaska, referát výstavby a ŽP
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Závisť trvá vždy dlhšie než šťastie tých, ktorým závidíme.

Celoročné upratovanie
– veľkokapacitné kontajnery
Spoločnosť Kosit a.s. začiatkom roka 2009 stanovila termíny na
umiestnenie kontajnerov pre celoročné upratovanie. Na určených
stanovištiach vždy vo štvrtok budú pristavené v termínoch
veľkokapacitné kontajnery na zber nadrozmerného odpadu, ktoré
tam budú celý týždeň.

Náš záber je z výstavby tlakovej kanalizácie na ulici „Za mostom“.
Foto: autor

Realizácia gravitaãnej – tlakovej
kanalizácie Krásna nad Hornádom
II. etapa lokalita „Pred mostom“
Ide o realizáciu gravitačnej
a tlakovej kanalizácie na uliciach:
Za mostom, Čechovova, Goetheho, Pri sídlisku, Nová, Keldišova, Ukrajinská, Sv. Gorazda.
Rozhodnutím Obvodného úradu ŽP zo dňa 9. 10. 2009 sa
predlžila platnosť vydaného povolenia (z roku 2006) na uskutočnenie vodných stavieb realizovaných v rámci kanalizácie
Krásna nad Hornádom II. etapa lokalita „Pred mostom“.
Tak dlho pripravovaná kanalizácia Krásna nad Hornádom
II. etapa lokalita „Pred mostom“
sa konečne dočkala svojho zámeru. Koncom roka v období od
7. 11. 2008 až 16. 12. 2008 sa
podarilo zrealizovať úsek - hlavnú
vetvu s prípojkami od lávky po
ulicu pri Sídlisku v dĺžke 423 m
a to v objeme 2 471 312 Sk
(82 032,54 EUR). Práce vykonala firma Hydro-eko-stav Krásna
Ing. Rudolf Ballasch. Náklady
uhradila Mestská časť Krásna
nakoľko až dňa 23. 1. 2009 bol
rozhodnutím Ministerstva ŽP Bratislava po zdĺhavých a ťažkých
vybavovaniach schválený finančný nenávratný príspevok v objeme 30 858 186 Sk (1 024 304
EUR) na celú II. etapu. Na výstavbe tlakovej kanalizácie, ktorá
pokračovala od ul. pri Sídlisku po
prečerpávaciu stanicu na Galaktickej ul. (246 bm) sa finančne
podieľal i investor f. LF Development s.r.o. Plus Krásna, ktorý si
v spolupráci s Mestskou častou
Krásna a projektantom riešil
odkanalizované lokality IBV Na
Hore II, projekčne tak, že sa

•

Š p i n a v é

využila vetva „C“ ul. Za Mostom
kanalizácie II. etapy posilnením profilu potrubia z 50 mm na
225 mm. Tlakové skúšky a kolaudáciu uvedených úsekov sme
vykonali spoločne v mesiaci február a marec 2009. V jarných
mesiacoch na ul. Za mostom,
kde je už tlaková kanalizácia s prípojkami urobená, jednotlivé rodinné domy sa budú vystrojovať
technologickým zariadením –
tlakovými čerpadlami.
Kanalizácia Krásna nad
Hornádom II. etapa lokalita
„Pred mostom“ – projekt predstavuje celkovo 2 387 bm potrubí
– vetvy tlakové a gravitačné, 30
gravitačných a 100 tlakových prípojok samozrejme i viac prípojok
a to pre rodinné domy, ktoré počas projektovania, schvaľovania

05. 03 – 12. 03. 2009
Žiacka 2
Golianova pred lávkou
BV pri Mlyne Urbárska – Pollova

2. 04. – 9. 4. 2009
Nová 1
Vyšný dvor
K majeru 17

07. 05 – 14. 05. 2009
Edisonova na konci pri Hornáde
Bezručova č.25
Kladenská 31

04.06 – 11.06.2009
Golianova pred lávkou
Opátska č. 17
Pri Hornáde1– brod
k Hornádu

02. 07 – 9. 7. 2009
Štrková č.5
Prašná 6
1. mája č. 41

30. 07 – 06. 08. 2009
Smutná 19
Lackova 26
Žiacka č. 2

27. 08 – 03. 09. 2009
Kladenská 52
Kladenská 47
Opátska 17

24. 09 – 01. 10. 2009
Golianova pred lávkou
Edisonova na konci
IBV pri Mlyne
Urbárska - Pollova

22. 10 – 29. 10. 2009
Bezručova 25
Štrková 5
Kladenská 4

19. 11 – 26. 11. 2009
Žiacka 2
Prašná 6
Štrková 25

Mobilný zber papiera a mobilný zber
nebezpečných odpadov a elektroodpadov
Zbery budú realizované súčasne v mobilnej zberni nebezpečných
odpadov, ktorá bude na určenom stanovišti v čase od 10 do 17
hodiny. V tomto čase bude môcť obyvateľ bezplatne odovzdať
papier a nebezpečný odpad pracovníkovi KOSITU.
Druhy odpadov, ktoré bude možné odovzdať: akumulátory
(z osobných automobilov), pneumatiky (z osobných automobilov),
odpadové motorové oleje, olejové vzduchové filtre, staré farby, staré
žiarivky a výbojky, monočlánky, elektroodpady chladničky, práčky,
vysávače, televízory, počítače a podobne.
04. 04. 2009 a 28. 9. 2009

Edisonova
(pri hrádzi rieky Hornád)
– vo dvore u Barona

Obyvateľom obce oznamujeme, že vrecia na separovaný
zber si môžu prevziať na miestnom úrade v kancelárii prvého
kontaktu.
Ing. Zdenko Vaska
referát výstavby a ŽP

Pri výkope rýhy pre osadenie rúr
kanalizácie nastane aj taká situácia, že sa tento zosunie.
Foto: autor

p e n i a z e

s a

a celého vybavovania (financií)
časom pribudli.
Členenie stavby na stavebné
objekty: SO 01 – stoky gravitačné, SO 02 – kanalizačné prípojky
gravitačné, SO 03 stoky tlakové,
SO 04 kanalizačné prípojky tlakové.
V mesiaci marec 2009 sa
uskutočnila verejná súťaž na
obstaranie dodávateľa technológie a stavebných prác. Po tomto termíne prikročíme k vytýčeniu
podzemných vedení a zariadení

d o

č i s t ý c h

a podľa harmonogramu dodávateľa sa začnú výkopové práce
na uliciach, Čechovova, Goetheho, Pri sídlisku, Nová, Keldišova,
Ukrajinská, Sv. Gorazda, celkovo pôjde o cca 130 rodinných
domov s cca 431 obyvateľmi,
ktoré je potrebné napojiť na gravitačnú a tlakovú kanalizáciu.
Predpokladaný termín realizácie stavby je apríl 2009 – február 2010.
Ing. Zdenko Vaska
referát výstavby a ŽP

r ú k
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Fotoreportáž

Z „PRAVEJ SIPLACKEJ ZABÍJAâKY“

ktorá sa uskutočnila dňa 20. decembra 2008 vo dvore Pizzerie Mamma mia
na Hlavnej ulici v Košiciach v rámci programu „Košické Vianoce 2008“

Bola to 180 kilogramová svinka z Poľnohospodárskeho družstva „Olšanka“ v Košických Olšanoch.
Početným zvedavcom z krajskej metropoly, ale aj iným návštevníkom naši chlapi, vrátane starostu
ukázali čo všetko je potrebné urobiť, kým sa na tanieri objavia voňavé jaternice, klobásy, slaninka, šunka
a iné dobroty. Najprv ju opálili tradičnou slamou, potom aj plameňom z acetylénového horáka, poriadne
očistili, vybrali vnútornosti, rozporcovali, nakrájali škvarky... Touto zabíjačkou sme Košičanom priblížili
atmosféru niekdajších rodinných zabíjačiek. Premiéra mala veľký ohlas, takže repríza by mohla byť aj
v tomto roku. Kto vie. Na to nám dá odpoveď čas.
Text a foto: (bič)

•
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Zbojníci žiadajú od teba peniaze alebo život, ženy oboje.

Predchádzajme poruchám
Na miestnej kanalizácii, ktorých správcom je mestská časť
Košice-Krásna vykonávam dvakrát ročne kontrolu. Je to v mesiacoch apríl, máj, v októbri
a v novembri. Túto zameriavam na
údržbu a dodržiavanie pokynov,
ktoré dostal každý užívateľ, čo
potvrdil svojím podpisom. Údržba
sa týka predovšetkým opláchnutia čerpacej nádrže, sondy
a čerpadla prúdom vody najmenej raz štvrťročne. Podotýkam, že
pri dodržiavaní pokynov je možné
vyhnúť sa poruchám na čerpadle. Najčastejšie poruchy kanalizácie spôsobujú rôzne handry,
hygienické vložky, vreckovky,
utierky, ktorých čas rozkladu je
dlhý, čoho dôsledkom je časté
zaseknutie čerpadla. Zvlášť
chcem poukázať na zrakovú kontrolu upevnenia sondy, kde častou príčinou je prehrdzavenie
samorezných šrúb. To má za následok spadnutie sondy na dno
nádrže, čím sa odčerpá voda
pod minimum a dôjde k poško-

Pr votiny

deniu statora, takže čerpadlo prestáva čerpať vodu. Preto je potrebné zamerať sa na držiaky sondy a pri zistení prehrdzavenia
samorezných šrúb, alebo inej poruchy, ohlásiť to na telefónnych
číslach 055/6852874 alebo
055/6852182. Ide o užívateľov
na uliciach Orná, Štrková, Na
pažiti, Pasienkova, Tatarkova, Piesočná, Beniakova, časť Ukrajinskej a to číslo 21-26 a).
Ďalšiu časť Ukrajinskej ulice, Goldírovu, Prašnú, Zelenú,
Minskú, Kladenskú, K majeru,
Ortoviská, Krajnú, Feketeovu
pažiť, Vyšný dvor, Smutnú, Ornú,
Adamovu, Žiacku, Rehoľnú,
Kertésovu, Opátsku, Benkovu,
1. mája, Pri Hornáde a Križinovu
ulicu spravuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s. Košice. Akúkoľvek poruchu
preto ohláste na dispečingu
VVS a.s. na telefónnom čísle
055/795 24 20.
František Škrak,
údržbár

žiakov

J a r n á

našej

školy

k r á s a

Stromy sú ešte vždy holé,
Zima je však na vrchole.
Jar sa pomaly blíži,
Zima jej plány kríži.
Všade už je cítiť zeleň,
Na lúke poskočil jeleň.
Púčiky rozkvitajú,
Teplé dni nám svitajú.

Večer veje teplý vánok,
Bude sladší nočný spánok.
Zo zeme rastie prvý kvet,
Ach, krásny je ten celý svet.
Obíde nás už ranný mráz,
Veď je tu krásny jarný čas.

•

p r e k á ž k o u

N a j v ä č š o u

Dominik Varga, IX. trieda

Čo nám píšu žiaci

Veľká noc…

Je tu jar a s ňou aj najväčší
kresťanský sviatok – Veľká noc.
Veľkonočné sviatky prichádzajú
po štyridsaťdňovom pôste. Teším
sa na tieto sviatky a na prázdniny.
Ich veľkosť je zahrnutá aj v týždni,
ktorý pred ňou predchádza. Na
mnohých miestach Slovenska je
zvyk dávať si svätiť jedlo – mäso,

vajcia chlieb (koláč), symboly života. Radostný deň, najmä pre
chlapcov, je veľkonočný pondelok, keď môžeme polievať a pošibať dievčatá, aby boli zdravé
a pekné po celý rok. Najlepšie na
tom je, že ich oblejeme a dostaneme aj výslužku.
Marián Jurčo, VII. trieda

N e š ťa s t n á o b l i e v a č k a
Každoročne sa na Veľkú noc
tešia najmä deti. Hlavne preto,
že budú prázdniny a možno si
niečo aj zarobia na oblievačke.
Veľkonočný pondelok mal zo
všetkého najradšej aj môj starší
brat. Každý rok pooblieval väčšinu dievčat v dedine. Po niekoľkoročnej skúsenosti dostal nie
veľmi šťastný nápad. V obchode si kúpil päť flaštičiek voňa-

š ť a s t i a

s ú

viek. Do vedra nalial niekoľko litrov vody a primiešal celý obsah
fľaštičiek. Na druhý deň išiel po
svojej každoročnej obchôdzke.
Už v druhom dome sa mu stala
menšia nehoda. Na stole v izbe
horela v kahanci sviečka. Pri
oblievaní voda dopadla na
sviečku. Z kahanca vyšľahol
plameň, ale všimol si to len môj
brat. V ďalšom dome sa stala
horšia príhoda. Brat nechtiac
fŕkol svojej „obeti“ vodu do oka.
Nebolo by to nič nezvyčajné,
ale keďže bola vo vode primiešaná aj horľavá kvapalina, bratovu kamarátku museli odviesť
na pohotovosť. Našťastie všetko dobre dopadlo.
Z toho vyplýva, že zábava má
vždy svoje hranice.
Tomáš Bičkoš, VII. trieda

p r e d s u d k y .
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Fotoreportáž

NÁVRATY DO DEDOVIZNE

Fotoreportáž

Bolo zvykom, že po vyslovení svojho „áno“ v kostole, mladomanželia vzdali hold tým, ktorí položili životy za našu slobodu.
Tak urobili aj Ľubo a Mária Hakeová v júli 1979.

Veľkou ochotníckou „hviezdou“ v Krásnej bola svojho času aj
Mária Bugošová, vtedy Gorejová, ktorú vidíme na zábere so
svojim divadelným zaťom v hre „Statky-zmätky“.

Fotografia ženičiek je žiaľ bez popisu, ale aj tak sme ju zaradili
do čísla, pretože vy si tú svoju mamu, babku, či prababku určite
spoznáte, ak nie, skúste sa opýtať iných.

Záber zo školských čias v rokoch 1966–67 nám prezrádza, že
to bola VI. B s triednou učiteľkou M. Jablonciovou.

Niekdajšie štrkovisko „Banisegy“. Tu sa ťažila surovina rôznych
frakcií pre výrobu betónových výrobkov v blízkom závode Prefa.
Dovážali ju šoféri F. a J. Čontoš, J. Čorba, J. Kövér, P. Takáč,
F. Kacúr, F. Perun a J. Rybár. Nakladali im ju bagristi F. Kažimír,
a G. Kiss.

Aj takéto boli veľkonočné stretnutia. Na našom zábere dievčence
z niekdajšej „Banovarskej“ ulice (dnes Mozartova) po tradičnej
oblievačke s Imrom Hajdukom. V pozadí dom T. Hajdučkovej, na
dnešnej Mozartovej ulici.

Opätovné poďakovanie patrí spolupracovníkom z vašich radov, ktorí svojimi vyblednutými fotografiami obohatili náš spravodaj
o cenný historický materiál z dávnej minulosti.
(Texty k foto: šéfredaktor)

•
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Dorastenci nezaháºajú
Niekoľko otázok
sme položili trénerovi
dorastencov Štefanovi Hozovi. Zaujímalo nás, kedy začala
zimná príprava na
jarnú časť súťaže?
So zimnou prípravou družstva sme začali 24. 2. 2009 a potrvá do 4. 4. 2009.
V 1. – 4. týždni zimnej prípravy,
budú hráči trénovať 4–5 krát
v týždni. Od 5. týždňa, prejdeme
na 3-dňový tréningový cyklus.
Zatiaľ, väčšina tréningových jednotiek prebieha na malom ihrisku
s umelým trávnikom, ktorý je
súčasťou futbalového štadióna
MFK Košice-Krásna. S priebehom zimnej prípravy družstva
dorastencov som zatiaľ spokojný,
až na dochádzku. Na tréningových jednotkách, sa zatiaľ
z 21 členného kádra zúčastňuje
v priemere iba 10 hráčov, ale verím, že sa to postupne bude
zlepšovať.
Odohrali ste prípravné zápasy a čo Vám ukázali?
Družstvo dorastencov zatiaľ
neodohralo žiadne prípravné

Malý rozhovor
Pri nedávnom stretnutí s priateľom Jožkom Matisom som sa
dozvedel o úspechoch jeho
dcéry Patrície vo vodnom lyžovaní. Preto som sa vybral k ním,
aby mi Patrícia porozprávala
o tomto športe a pochválila sa
svojou zbierkou medailí a ocenení.
• Kedy si za začala venovať
vodnému lyžovaniu?
Vodnému lyžovaniu som sa
začala venovať asi pred
desiatimi rokmi.
• V uplynulom roku sa Ti podarilo získať titul majsterky

stretnutie, pretože
sme iba na začiatku
zimnej prípravy a hráči, ešte nie sú na to
dostatočne pripravení. Máme však
v pláne odohrať minimálne 3 prípravné
stretnutia, v ktorých
sa ukáže, ako sú
jednotliví hráči a družstvo ako celok, pripravení na
jarnú časť súťažného ročníka
2008/2009.
Po jesennej časti sú vaši
zverenci na 8. mieste, aké ciele ste si stanovili pred jarnou
časťou.
Cieľom družstva dorastencov
je: „V konečnej tabuľke súťažného ročníka 2008/2009, dosiahnuť umiestnenie do 5 miesta.
Viem, že v jarnej časti súťažného
ročníka, nebude ľahké dohnať
stratu z jesennej časti, ale ak sa
hráči zlepšia v dochádzke na tréningy a budú zodpovednejšie
pristupovať k plneniu úloh a to
nielen v tréningu, ale aj v majstrovských zápasoch, tak náš
stanovený cieľ splníme.
Vladimír Wantruba

Ako po iné roky,
zimná príprava žiakov
bude trvať poldruha
mesiaca a keďže prvý
súťažný zápas hráme
4. 4. tak sme začali
trénovať až v polovici februára. Prípravu spočiatku mierne
komplikovalo počasie
avšak teraz už trénujeme naplno, prakticky bez
zmien v kádri.
Neopustil nás nikto a do prípravy sa s nami zapojil aj talentovaný Adam Majoroš z KAC Jednota, ktorý prejavil záujem hrať
v našich farbách, no zatiaľ jeho
prestup nie je dotiahnutý.
Keďže v letnom období vďaka
krátkej prestávke nie je priestor
pre kondičný tréning, tak sa mu
venujeme teraz. Chlapci sú však
na tom celkom dobre a tak nevidím žiadne problémy. Postupne
prechádzame na prácu s loptou
a taktiku. Našim cieľom je uspieť
v lige a v prípade účasti na medzinárodnom turnaji v Česku dosiahnuť lepšie umiestnenie ako
minulý rok a takýmto spôsobom
reprezentovať mestskú časť.

Prinajmenšom je
našim cieľom udržať
sa vpredu. Nebude to
ľahké, lebo naši súperi určite v zime nespali
a my hráme na jar
viac zápasov vonku
ako doma a ešte k tomu u všetkých, ktorí
sú v prvej šestke. Aj
tak však chceme zabojovať a ligu vyhrať. Myslím si,
že chlapci na to majú, bude však
potrebné pristupovať ku každému zápasu maximálne zodpovedne a nič nepodceniť od prvej
minúty do posledného hvizdu
rozhodcu. Dostalo sa už k nám,
že v jarnej časti budeme mať aj
podporu novovzniknutého fanklubu, takže sa o výhru v každom
zápase určite náležite popasujeme. A snáď to výjde.
M. Beregsászi
Zasmejme sa!
S va d b a
Spýtali sa hostia mladého
muža:
– Vy ste ženích?
– Nie. Bol som vyradený v semifinále.

s Patríciou Matisovou, majsterkou Európy
Európy, kde a kedy sa tieto
konali?
V roku 2008 som sa stala
majsterkou Európy v slalome
za vlekom v kategórii junior.
Tie sa konali v Poľsku v Lubline koncom augusta.
• Koľko pretekov absolvuješ
počas sezóny, aké dlhé je
obdobie prípravy, tréningy?
Počas sezóny absolvujem 10
pretekov, ktoré sa konajú na
území Slovenska a v okolitých
štátoch. Príprava je počas celého roka. V zimných mesiacoch sa vykonáva v telocvič-

Patrícia počas pretekov vo vodnom lyžovaní. Na vode je ako doma.

•

Zimná príprava žiakov

stránke sa o to starajú moji
rodičia. Kto by chcel bližšie
informácie ohľadom vodného lyžovania v Košiciach,
môže navštíviť KVL Košice,
sídlisko Nad jazerom. Ak by
mal niekto o tento šport
záujem, bez problémov sa
môže spojiť so mnou.
Za rozhovor ďakuje: P. Hake

ni, posilňovni a na plavárni
a od apríla do októbra v KVL
Košice, na jazere.
• V akej miere je rozšírené
a koľko stredísk vodného
lyžovania je na Slovensku?
Ako vysoko finančne je náročný tento šport, ak by sa
niekto oň zaujímal, ako by
mal postupovať?
Na Slovensku nie je vodné
lyžovanie vo veľkej miere,
lebo na to nie sú vytvorené
vhodné podmienky (voda
plus vlek). Na Slovensku sú tri
strediská vodného lyžovania
– v Košiciach, v Piešťanoch
a v Bratislave. Po finančnej

Bankomat VÚB, umiestnený na
budove miestneho úradu a reštaurácie Rubín slúži nielen našim
občanom, ale aj návštevníkom
Krásnej.
Foto: (bič)

Do lesa drevo nikdy nenos a do mora vodu nenos.
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F u t b a l i s t ov K rá s n e j č a k á n á r o č n á j a r
To sú slová prezidenta MFK
Košice – Krásna Ing. Jána Trnovského (na obr.), ktorý nám dal
odpoveď aj na to, ako boli zabezpečené podmienky pre zimnú
prípravu a tiež ako je spokojný
s prácou realizačného tímu
a hráčmi. Dozvieme sa tiež o pohyboch v hráčskom kádri aj o tom
ako pracuje klub na posilnení
mužstva na jarnú sezónu.
Mužstvá trénovali do konca novembra. December mali voľno
a zimnú prípravu s A mužstvom
sme začali 7. januára 2009. Možnosti v zimnej príprave sa zlepšili
hlavne vo využití nášho ihriska
s osvetlením a umelou trávou,
kde sme s A mužstvom trénovali
každý deň. Telocvičňu sme vynechali, lebo podmienky na umelej
tráve boli dobré.
V rámci dobrej spolupráce
s MFK Košice sme na prípravné
stretnutia využili ich plochu umelého trávnika na Užhorodskej ulici. Tu sme v rámci prípravy odohrali s rôznymi súpermi deväť
stretnutí a 2x sme hrali na umelej
tráve v SNV. Do začiatku ročníka
nás čakajú ešte dve stretnutia na
umelej tráve a dve stretnutia by
sme chceli odohrať na tráve v Čani a Medzeve. Ak bude naše ihrisko v dobrom stave, odohráme
„generálku“ doma. Môžem konštatovať, že príprava zodpovedala
našim možnostiam a tandem
trénerov urobil všetko, aby
mužstvo bolo na jarnú časť dobre
pripravené.
Mňa osobne však viac trápilo,
že mnohí hráči boli počas prípravy zranení a tak sme málo stretnutí odohrali v optimálnej zostave.
Verím však, že do začiatku jarnej

sezóny sa všetci uzdravia a mužstvo bude podávať aspoň také výkony ako v jesennej časti.
Hneď po jej skončení a po valnom zhromaždení, sme sa vo
výbore zaoberali doplnením mužstva na jarnú sezónu. Káder mužstva sa po skončení jesennej
časti a po odchode hráčov ktorí
boli na hosťovaní /Hanzuš, Matia/ nezmenil, naopak počas zimnej prestávky a zimnej prípravy
sme posilnili, keď z MFK Košice
k nám prišiel Domanič a Šipoš,
dotiahli sme prestup Človečka
z Buzice a Sinčáka z Lokomotívy
Košice. Vrátil sa náš hráč Köver
z N. Myšle. Vo vybavovaní je aj
brankársky post – Vasiľ z Trebišova a súčasne aj 2–3 hráči z MFK, ale pokiaľ tu nie sú, tak
nechcem ešte o tom hovoriť.
Z nášho mužstva sú aj naďalej na
hosťovaní Turčík- Stará Ľubovňa,
Večeřa a Luka – Žakarovce, Poľa
– Turňa, Kalmár a Strukan – Ruskov, dlhodobo v USA-Mičák. Súčasný káder – 24 hráčov by mal
byť postačujúci na začatie jarnej
časti a aj jeho úspešné zakončenie a tým zotrvanie v III. lige aj
v budúcom ročníku. So súčasným kádrom by sme nemali mať

Živá výmena názorov medzi skalnými fanúšikmi našich futbalistov je
vždy, najmä ak sa na ihrisku vyhráva.

problém. Uvedomujeme si všetci, že jarná časť bude náročnejšia, nakoľko aj mužstvá ktoré
sú v súčasnej tabuľke pod nami
určite v zimnej príprave tiež posilnili a v súťaži sa budú snažiť ísť
vyššie. Máme vonku veľmi ťažké
zápasy, - Giraltovce, V. Tatry s ktorými sme doma prehrali
a Svidník, Stropkov, Sobrance
s ktorými sme doma vyhrali. Budú to náročné zápasy. Doma
máme favoritov – Bardejov, Moldava, Lokomotíva – s ktorými
sme prehrali. Budeme sa snažiť
o čo najlepšie výsledky v domácich zápasoch – Šaca, Sabinov,
Hrušov – zabodovať na plno a tak
sa udržať v III. lige.
Čaká nás teda náročná jar, ale
pevne verím, že mužstvo nesklame tak ako nesklamalo na jeseň.
A s akým umiestnením by som
bol osobne spokojný?
Určite veľkým úspechom by
bolo konečné umiestnenie do
10. miesta, ale nebol by som
sklamaný ani s umiestnením do
12. miesta.
Ing. Ján Trnovský

Čo dodáva tréner mužov A. Csatlos a jeho
?
asistent M. Surgent?
Prípravné zápasy ukázali, že
máme ešte rezervy v obrannej
činnosti, hlavne pri štandardných
situáciách, keď z nich sme inkasovali najviac gólov. Aj napriek tomu pozitívom je, že kostra muž-

A. Csatloš – tréner

M. Surgent – asistent trénera

stva sa už rysuje. Verím však, že
do začiatku jarnej časti zabudujeme terajších nových hráčov
a prípadným posilnením kádra
o jedného defenzívneho stredopoliara a útočníka budeme mať
káder, ktorý v ťažkých jarných zápoleniach sa bude pohybovať
v pokojných vodách 3 ligového
peletónu.
Najlepší strelci mužstva
v prípravných zápasoch:
Človečko – 8 gólov, Harda a Golenya – 4 góly, L. Surgent a Chitava – 3 góly.

Vylosovanie jarnej časti III. ligy
Dátum
22. 3. 2009
29. 3. 2009
05. 4. 2009
12. 4. 2009
19. 4. 2009
26. 4. 2009
03. 5. 2009
10. 5. 2009
17. 5. 2009
24. 5. 2009
31. 5. 2009
07. 6. 2009
14. 6. 2009
21. 6. 2009

Kolo
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Zápas
MFK KE-Krásna – Šaca-Brekov
V. Šariš – MFK KE-Krásna
MFK KE-Krásna – Sabinov
V. Tatry – MFK KE-Krásna
MFK KE-Krásna – Moldava n/B
Sobrance – MFK KE-Krásna
MFK KE-Krásna – Bardejov
Giraltovce – MFK KE-Krásna
Stropkov – MFK KE-Krásna
MFK KE-Krásna – Sp.Podhradie
Svidník – MFK KE-Krásna
MFK KE-Krásna – Lok.Košice
Barca – MFK KE-Krásna
MFK KE-Krásna – N. Hrušov
Pripravil: Vladimír Wantruba
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