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Na poãiatku bolo slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bolo Slovo
ikomu z nás iste netreba dokazovať, čo
všetko v našom ľudskom
živote môže spôsobiť či
priniesť jedno slovo. Povzbudenie či útechu, sklamanie, nedôveru, či plač,
radosť zo života, ale tiež
depresiu hraničiacu so
zúfalstvom.
Obyčajné ľudské slovo, ktoré raz človek dá,
inokedy zoberie späť. Niekedy svoje slovo my, ľudia, dodržíme, druhýkrát
porušíme. Niekedy si na
ňom zakladáme, inokedy
ho neberieme vážne. Ľudské slovo je také, ako

posledné, najhlbšie a najkrajšie slovo vo vtelenom
Slove. Slovo, ktoré už nemožno vziať späť, lebo je
to konečný Boží čin, lebo
je to sám Boh vo svete.
A toto slovo znamená: Milujem vás – teba svet
a celé ľudstvo!“

N

šetkým Krásňanom
prajem veľa útechy
a nekončiacej radosti
z Božieho Slova, ktoré sa
stalo človekom a svetlom
sveta. Požehnané Vianoce
a celý rok 2010, naplnené
slovom lásky.

V
sme my, ľudia – nestále
a neisté. Každý rok na
Vianoce slávime príchod
Božieho Slova, o ktorom

teológ Karl Rahner hovorí:
„Keď povieme – sú Vianoce – myslíme tým, že
Boh povedal svetu svoje

Juraj Semivan

Úsilie Krásnej je získaÈ do správy vynovené byty na Golianovej

P

ríchodom vianočných
sviatkov, okrem iných
podstatnejších vecí, cítime oveľa väčšiu potrebu zhodnotiť
naše výsledky, obzrieť sa za
sebou doma, v práci aj v sa-

ciest. Každé euro a každý cent
v Krásnej sme sa s poslancami
a s mojimi kolegami na miestnom úrade snažili otočiť v dlani
viackrát, s úmyslom nachádzať
čo najefektívnejšie riešenia.

K a Ï d ˘

d e À

j e

pre nás v˘zvou
J U D r. M a r e k K A Ž I M Í R

Aj pri našom miestnom úrade sa
vyníma sviatočná výzdoba s iniciálkami „PF 2010“, ktorú sme
zvečnili počas jej montáže.
Snímka: (bič)

mospráve. Čím bol tento rok
pre nás iný v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi? Predovšetkým tým, že sa niesol
v znamení finančnej a hospodárskej krízy a bol o triezvom
prehodnocovaní našich smelých investičných zámerov pri
výstavbe chodníkov a nových

Podstatné pre nás bolo najmä zabezpečiť pokračovanie výstavby kanalizácie v lokalite Pred mostom a súvislé
opravy ciest v našom „zlatom
kríži“, na Lackovej a Žiackej
ulici. Výstavba kanalizácie
v uvedenej lokalite pokračuje
(Pokračovanie na 3. strane)

V˘zva stavebníkom

Na Opátskej ulici pri otočke autobusu MHD pracovníci firmy Astex, s.r.o.
pri asfaltovaní. Komunikácia tohto nového úseku má dĺžku 186 m.

Stavebný úrad mesta Košice pravidelne zasiela
projekty nehnuteľností, ktorých vlastníkmi sú obyvatelia
nových lokalít nachádzajúcich sa v Mestskej časti Košice
– Krásna. Keďže tieto sú archivované – zo zákona – na
stavebnom úrade, vyzývame všetkých „stavebníkov“, aby
si ich v prípade záujmu vyzdvihli na Miestnom úrade
Mestskej časti Košice – Krásna, Opátska 18, nakoľko
mestská časť nemá dostatok priestorov na ich uskladnenie.
V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle
055/ 6852 874, 055/ 729 10 38 alebo na e-mailovej
adrese: kosicekrasna@kosicekrasna.sk
J. Matisová

Uznesenia z XIX. zasadnutia MZ MČ Košice – Krásna konaného dňa 29. októbra 2009
Schválilo:
• II. úpravu programového rozpočtu na rok 2009 podľa priloženého návrhu a poslanecký
návrh – navýšenie príjmov a výdavkov o prijaté dary vo výške
5 050,— €
• a) Odkúpenie nehnuteľného
majetku vedeného na LV:
č. 1510 od PD „Mier“ so
sídlom v Nižnej Myšli, parcely registra „C“,
č. 1188 od PD „Mier“ so sídlom v Nižnej Myšli (JRD Mier
so sídlom v Nižnej Myšli),
parcely registra „C“, stavby
- Dom pod súpisným číslom 606 postavený na
p. č. 5158 za symbolickú
cenu 1 €
b) Získané finančné zdroje
z predaja pozemkov použiť
na splátku úveru

• Zmenu uznesenia č. 414 zo
dňa 5. mája 2009 – gramatická oprava názvov nových ulíc:
K lesu, Na Brehu, Staroslovanská, Tokajská, Tibavská,
Vínna a Pri Teleku
• Kritériá pre prideľovanie nájomných bytov na Golianovej ulici
– trvalý pobyt aspoň jedného
z partnerov v MČ Košice –
Krásna
– trvalý pracovný pomer aspoň
jedného z partnerov na dobu
neurčitú
– vek jedného z partnerov do 40
rokov
– finančný príjem:
a) záujemca bez partnera min.
398,33 € (12 000,– Sk)
b) dvaja partneri min. 497,91 €
(15 000,– Sk)
• 1. zverenie majetku MČ Košice
– Krásna „Kanalizácia MČ

Košice – Krásna, I. etapa, SO
01 – tlaková kanalizácia, vetvy
A, A-5“ do správy pre VVS,
a. s. v účtovnej hodnote
89 688,95 € (2 701 969,– Sk)
2. verejnú kanalizačnú sieť
v MČ Košice – Krásna, dĺžka
576,92 m, vybudovanú v rámci
stavby: „Kanalizácia MČ Košice – Krásna, I. etapa, SO 01 –
tlaková kanalizácia, vetvy A,
A-5“
• Prísediacich na Okresný súd
Košice II a to: Milan Miľo a Ján
Dolný
Vzalo na vedomie:
• Informáciu o elektronických
aukciách
• Informáciu o situácii na Vyšnom dvore
• Informáciu o príprave programového rozpočtu na rok 2010

• Informáciu o udeľovaní cien
miestneho zastupiteľstva a starostu MČ Košice – Krásna
Žiada:
• Starostu, aby vyzval vlastníkov
stavieb na Vyšnom dvore
o vydanie splnomocnenia na
odstránenie stavieb
• Poslancov a predsedov jednotlivých komisií, aby do najbližšieho zasadnutia miestneho
zastupiteľstva predložili návrhy
na čerpanie finančných zdrojov
v roku 2010
Prerokovalo:
• Zverenie majetku Mestskej
časti Košice – Krásna „Kanalizácia Mestskej časti Košice –
Krásna, I. etapa, SO 01 – tlaková kanalizácia, vetvy A, A-5“
do správy VVS, a. s. bez pripomienok.

Ako sme volili v Krásnej
Dňa 14. novembra 2009 sa
konali voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja aj
v našej mestskej časti, ktorá mala vytvorené tri volebné okrsky.
Voľby sa konali v kultúrnom dome na Opátskej ulici číslo 18.
Zapísaných bolo tritisícštyridsaťdeväť voličov a volieb sa zúčastnilo šesťstoosemnásť voličov.
Účasť v našej mestskej časti
vo voľbách bola 20,26 %-tná.
Z ôsmich kandidátov, ktorí boli zaregistrovaní na post predsedu samosprávneho kraja,
v Krásnej zvíťazil JUDr. Zdenko
Trebuľa s počtom hlasov dvestosedemdesiatdeväť. Na druhom mieste sa umiestnil Ing.
Ján Süli s počtom dvestošesť
hlasov.

Z päťdesiatichsiedmich kandidátov, ktorí boli zaregistrovaní
za náš volebný obvod, sme volili
štyroch poslancov. Za našu
mestskú časť kandidovali Miroslav Balogh, Ing. Peter Jaroš,
JUDr. Marek Kažimír, Vincent
Nagy a Mgr. Viktor Szabó.
Z nich na prvom mieste sa
umiestnil JUDr. Marek Kažimír
so štyristodvadsaťsiedmimi hlasmi, na druhom Vincent Nagy so
stotromi hlasmi, na treťom Ing.
Peter Jaroš, ktorý získal päťdesiatdva hlasov, na štvrtom
Mgr. Viktor Szabó s dvadsať
dvomi hlasmi. Napokon na piatom mieste Miroslav Balogh
s počtom hlasov šestnásť.
Mária Hakeová

Vzorový príklad Jána Hrabovského z Križinovej ulice, ktorý si medzi
prvými zviedol dažďovú vodu zo strechy na svojom pozemku do
zakopanej nádrže bez dna. Kým voda nevsiakne do zeme túto je možné
použiť v lete na závlahu kvetinového záhona.
Snímky: Z. Vaska

• Dobrota je čosi veľmi jednoduché, byť vždy k dispozícii druhým, nikdy nehľadať seba samého.
2

Fotografická súÈaÏ
Pod týmto názvom zorganizovala naša mestská časť fotosúťaž, ktorej hlavným osnovateľom, teda pôvodcom myšlienky
bol sám starosta Marek Kažimír
so svojimi spolupracovníkmi
a partnermi. Rovnako inšpirujúcu
režisérsku úlohu zvládol aj v príprave a samotnej vernisáži víťaz-

udalosti, dňa 17. novembra 2009.
Na slávnostnom otvorení výstavy víťazných fotografií, starosta
Krásnej privítal početných hostí
z Košíc a okolia, priamych aktérov nežnej revolúcie, ale tiež čelných predstaviteľov a autorov
víťazných snímok. Po krátkych
príhovoroch a živých spomien-

„November 1989 v Ko‰iciach a najväã‰ie
premeny mesta poãas dvadsiatich rokov“
ných fotografií, dejiskom ktorej
bolo Archeologické múzeum,
Dolná brána na Hlavnej ulici krajskej metropoly. Stalo sa tak vo
výročný deň významnej dejinnej

Jednu z troch cien fotosúťaže
prevzal aj dlhoročný fotoredaktor
Róbert Berenhaut.
(Dokončenie z 1. strany)

napriek tomu, že vplyvom objektívnych okolností sme museli prepracovať projekt a tým sa čiastočne
oneskorilo aj vyhodnotenie verejnej
súťaže na výber hlavného zhotoviteľa.
Najlepšiu cenu v tomto projekte za
vyše milión eúr ponúkla bratislavská
firma „ Špeciálne činnosti, s.r.o.“ Celú dokumentáciu o postupe pri verejnom obstarávaní musí ešte prekontrolovať Ministerstvo životného
prostredia a až po tejto, môžeme pristúpiť k podpísaniu záverečnej zmluvy. Verím, že pri priaznivom počasí
budeme v prácach pokračovať aj
v zimných mesiacoch budúceho roka. Náš cieľ – do konca volebného
obdobia zrekonštruovať Lackovu,
Žiacku a Opátsku ulicu priebežne
plníme. Po Lackovej ulici, na ktorej
sme v júni s mestom Košice komplexne vymenili asfaltový koberec v mesiaci november - mesto opravilo aj ďalší úsek na Žiackej ulici.
Viacerí ste sa pýtali „Prečo sme nepokračovali v oprave aj na námestí
pred kostolom, ale až ďalej od Rehoľnej ulice ?“ Odpoveď znie, že na
celé námestie máme kompletný projekt, na ktoré je vydané samostatné
stavebné povolenie. Investorom za

•

kach na udalosti spred dvadsiatich rokov, ktoré nám priniesli
vytúženú slobodu, predseda súťažnej poroty vyhodnotil najlepších autorov fotosúťaže, do ktorej
sa ich zapojilo dvanásť so 44
snímkami, z ktorých odborná porota vybrala 42. Prvú cenu prisúdila Ing. Igorovi Šimkovi, dve
druhé miesta obsadili Štefan
Lupták a Karol Stollman a tretiu
cenu získal známy Košičan, dlhoročný fotoredaktor krajských novín Róbert Berenhaut. Napokon
cenu starostu MČ Košice –
Krásna udelili Jurajovi Fleischerovi za súbor čiernobielych fotografií.
Po odovzdaní hodnotných
cien, návštevníci si prezreli víťazné snímky z premien mesta Košice, ktoré sa v nich udiali od revolúcie po dnešok.
Ján Bičkoš
finančnej spoluúčasti mesta bude
naša mestská časť a nemalo by význam po drahej oprave všetko búrať
hneď na jar budúceho roka. V tomto
úseku by mali postupne, etapovite
pribudnúť nové chodníky, kruhová
križovatka s kvetinovým záhonom
a historickými hodinami. Viem, že
z pohľadu prichádzajúceho roka –
ktorý určite nebude finančne ružový

Výstavu víťazných fotografií v súťaži „November 1989 a najväčšie
premeny mesta Košice v priebehu dvadsiatich rokov“, v Archeologickom
múzeu Dolná brána v Košiciach otvoril jej hlavný organizátor, starosta našej mestskej časti JUDr. Marek Kažimír. Na zábere zľava:
Mgr. M. Černý, F. Balún, JUDr. M. Kažimír a predseda poroty M. Kapusta.

Skupina z početných návštevníkov vernisáže v deň výročia „nežnej
revolúcie“, dňa 17. novembra 2009 v priestoroch Archeologického
múzea, Dolná brána v Košiciach.
Snímky: autor článku
a druhou je rekonštrukcia jej historického centra teda výstavbu chodníkov, rigolov, výmenu asfaltového
koberca na Opátskej ulici, výstavbu
detského ihriska a komunitného
parku. Výstavba nových ciest v lokalite IBV Pri mlyne, pokiaľ nenájdeme iné externé zdroje financovania bude musieť ešte jeden rok
počkať. V záchrane nášho kaštieľa

KaÏd˘ deÀ je pre nás v˘zvou
– sú to smelé plány našej samosprávy . Vďaka konateľom nášho
bývalého poľnohospodárskeho družstva – PD Mier, ktorí Krásnej predali
za symbolické euro viacero pozemkov v intraviláne a extraviláne
obce, môžeme po majetkovom
vysporiadaní záhrad na Edisonovej a Ukrajinskej ulici získať do
obecnej pokladne potrebné finančné
zdroje.
V poslednom volebnom roku
2010 sa chceme s poslancami,
mestom Košice, partnermi zo súkromného sektora ( U.S. Steel Košice, s.r.o., LF Development, s. r. o.
Environcentrum, s.r.o.) - sústrediť na
dve podstatné oblasti. Prvou je ukončenie kanalizácie v celej Krásnej

plánujeme pokračovať aj v budúcom
roku. Po ukončenom archeologickom, architektonicko – historickom výskume v marci začíname
s posledným reštaurátorským výskumom. Preto sme spoločne s mestom
Košice a farským úradom – vlastníkom kaštieľa – podali na Ministerstvo
kultúry, v programe Obnovme si
svoj dom žiadosť o nenávratný
finančný príspevok vo výške sedem
tisíc eur . Príspevok chceme použiť
na úhradu nákladov súvisiacich
s reštaurátorským výskumom 8.300
eur (250 000.- Sk) a na vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej k stavebnému povoleniu.
Posledným krokom, na ktorý sústredíme všetky svoje sily je výzva na

podávanie projektov v mesiaci
september 2010, kde v prípade
úspechu môžeme na rekonštrukciu
kaštieľa získať až 1milión 660 tisíc
eur (50 miliónov slovenských korún).
rčite ste už v médiách zaregistrovali snahu Krásnej, získať
od mesta do správy zrekonštruované
dvojizbové byty na Golianovej ulici.
Zatiaľ vedenie mesta Košice o počte
a spôsobe pridelenia bytov Krásnej
nerozhodlo i keď sme žiadosť aj
alternatívy spravovania zaslali kompetentným ešte začiatkom mája.
Miestne zastupiteľstvo o kritériách na
prideľovanie bytov do nájmu rozhodlo
na októbrovom zastupiteľstve. Viac
informácií o postupe podávania
žiadosti, o kritériách získate v kancelárii prvého kontaktu na miestnom
úrade.
Ukazuje sa, že predsavzatí a plánov máme nadostač, ale ak spojíme
všetky naše starostovské, poslanecké i občianske sily, môžeme
urobiť pre Krásnu omnoho viac. Za
pokus to predsa stojí, nemyslíte?
Vzdorujeme síce zlým časom, čelíme
aj pretrvávajúcej kríze, no každý deň
je pre nás výzvou. My si veríme
a nevzdávame sa.

U

V záujme veci urob všetko, čo je v tvojich silách, potom aj v prípade nezdaru budeš mať spokojné svedomie a spokojný život.
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„Povedzte im…“
Keď mi môj priateľ Igor, profesor na univerzite v Bratislave,
ponúkal možnosť spolupracovať
s jedným expertom, ešte som
nevedel akého človeka stretnem.
Peter bol asi 65-ročný, energický,
múdry chlap, medzinárodne
uznávaný odborník s rozhľadeným názorom na život. Po roku
spoločnej práce s Petrom
sme raz sedeli v malej
vinárni. Bol december. Sviečkam na
stoloch sa podarilo
vytvoriť príjemnú
sviatočnú atmosféru. Spýtal som sa
ho ako on vníma vianočný čas. Povedal:
„Vieš, veľa Vianoc už mám
takpovediac „prežitých“, ale iba
niektoré z nich vo mne zanechali
čosi pekné. Rozmýšľal som prečo je to tak, že iba niektoré sa
stali pre mňa ozajstnými, nezabudnuteľnými sviatkami.“
Potom sa ma prekvapivo spýtal: „Poznáš báseň Milana Rúfusa: Ako sa pije zo studničky?“
Priznal som sa, že nepoznám.

„Myslím si“ – pokračoval – „že
s Vianocami je to podobne, ako
s tou studničkou v básni. K Vianociam si musíš „kľaknúť“, ako
k studničke, aby si sa mohol napiť
z ponúkanej štedrosti.“ Na chvíľku sa odmlčal. „Sviatky Vianoc mi
priniesli najviac v čase, keď som
bol spokojný s tým, čo som práve
mal, keď som bol rád
s tými, ktorí boli okolo
mňa, keď som sa
ozaj tešil a bol vďačný. Veď „smäd
i vďačnosť sú z tej
istej matky“. Možno sa treba tiež trocha stíšiť, aby sme
v hluku obchodníkov
a reklám nezabudli na
kresťanské posolstvo Vianoc.
Aby sme po vianočných sviatkoch nepočuli odkaz: „Povedzte
im, že som tu bol, avšak nikto mi
neotvoril.“
V mojom pohári červeného
vína sa pekne zaligotalo svetlo.
Viem, čo mal vtedy môj dobrý
priateľ na mysli.
Rudolf Ch. Takáč

Vita mortuorum in memoria est posita vivorum –
Îivot m⁄tvych je uloÏen˘ v pamäti Ïijúcich
Na Slovensku má úcta k mŕtvym, návšteva hrobov príbuzných v prvých novembrových
dňoch dávnu tradíciu, ktorá sa
udržala dodnes. Prichádzame
na cintoríny, aby sme zapálením
sviečok, položením kytíc a vencov k hrobom spomínali na
svojich zosnulých. Slávnosť
Všetkých svätých sa prvýkrát slá-

Obidva tieto dni charakterizujú spomienky na tých, čo
už nie sú medzi nami. Spomíname, modlíme sa za všetkých
svätých, ale aj za našich predkov, ktorí síce neboli vyhlásení
za svätých, ale v našich srdciach
takými sú, pretože žili statočným, poctivým a obetavým životom.

Spomínali sme…
vila v Ríme 13. mája 609, keď
pápež Bonifác IV. prebral od
cisára Fokasa pohanský chrám
všetkých bohov, tzv. Pantheon
a zasvätil ho Preblahoslavenej
Panne Márii a všetkým svätým
mučeníkom. Pápež Gregor III.
zmenil slávenie Všetkých svätých na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil
kaplnku k úcte všetkých svätých. Na túto slávnosť svätých
nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – Dušičky. Zaviedol ju clunský opát
Odilo r. 998, ktorý sa takto snažil
čeliť pretrvávajúcim pohanským
obradom. V Ríme ju prijali
v 14. storočí.

•
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Možno, že to vyznie zvláštne,
ale na návštevu cintorína počas
týchto dní sa tešíme. Hroby
osvetlené plameňmi sviečok
menia cintorín na miesto
nádherného pokoja, vyžarujúce
nadpozemskú atmosféru, ktorá
pohládza dušu. Takýmto miestom bol aj tohoročný krásňansky
cintorín. Vďaka, že vedenie obce
mu venuje náležitú pozornosť a
vďaka aj za pobožnosť na
večernom cintoríne, bez ktorej
si to ani nevieme predstaviť.
V takýto čas nič neberieme len
tak a každý detail umocňuje
atmosféru, ktorá nás priam núti
spomínať. Cez slzy si premietame život a hodnotíme najmä

Katastrálna mapa z r. 1890, kópia ktorej je súčasťou architektonicko-historického výskumu nášho kaštieľa. Vidíme na nej, ako
vyzeralo centrum Krásnej. Kaštieľ, ktorý je blízko kostola sv. Jakuba, je
tu zobrazený ako dvojkrídlová budova, k pôvodnému jedno-traktu bolo
pristavané druhé západné krídlo okolo roku 1828. Až koncom
19.storočia bolo pristavané tretie severné krídlo, ktoré uzatváralo
nádvorie. Je tu zakreslený veľký park, ktorý bol súčasťou kaštieľa. Bol
veľmi rozsiahly. Je zaujímavé že na terajšej Lackovej ulici boli postavené
rodinné domy len na pravej strane. Južnú hranicu parku tvorila hospodárska budova na mieste, kde je teraz Ukrajinská ulica.
Paľo Hake

„ZachráÀme ka‰tieº v Krásnej“
V minulom čísle nášho spravodajcu sme vás informovali, že
nezisková organizácia nebola
zaradená do zoznamu žiadateľov
o príspevok na poukázanie sumy
do výšky dve percentá zaplatenej dane za rok 2008. No inak

čo si môžete pozrieť aj na
www.notar.sk.
Dve percentá budú použité
na reštaurátorský výskum a na
vypracovanie projektovej dokumentácie na záchranu krásňanskeho kaštieľa, pričom na vyš-

Neziskovka zaregistrovaná
to už bude teraz, pretože 26. novembra 2009 bola neziskovka
úspešne zaregistrovaná na notárskom úrade v Košiciach spísaním zápisnice pred notárom
JUDr. Petrom Varhalíkom pod
č. N 60/2009 a Nz 44088/2009,

šie uvedené je potrebných
8298,48 € ( 250 tis. Sk)
Milí spoluobčania, budeme
úprimne radi, ak na náš kaštieľ
v nasledujúcom daňovom zúčtovaní v roku 2010 nezabudnete.
Eva Balogová

súžitie s tými, ktorých sme ľúbili,
bez ktorých je nám clivo. Odišli,
ale to, čo sme na nich milovali –
ich slová, názory, úsmev, láska-

vosť – to zostane navždy. Je
teda len na nás, či si dokážeme
uchovať živú spomienku na ich
výnimočnosť v našej pamäti,
v našom srdci. Je to aj príležitosť
zastaviť sa a zamyslieť hlbšie
nad zmyslom ľudského života,
nad tým, čo má v našom každodennom naháňaní skutočný význam.
Aj tohtoročné „dušičkové“
sviatky odštartovali odpočítavanie času do Vianoc – času radosti, hojnosti, darčekov... Mali
by sme sa sústrediť hlavne na
ich neopakovateľné čaro, ktoré
nevykúzli žiadny obchod, na
čaro rodiny, lásky medzi živými,
alebo aj stojac na cintoríne so
sviečkou v ruke...
Mária Miľová

Zlo je strom, ktorý rastie a ktorý vyrúbaný vyháňa výhonky.

V Ríme som bol v jeseni toho
roku druhýkrát, ale veľa nezabudnuteľných zážitkov som v tomto „Večnom meste“ zažil a videl vôbec prvýkrát. Svoju pútnickú cestu
sme s manželkou začali na letisku
v Budapešti, kde sa opäť potvrdilo,
že náš svet je veľmi malý na stretávanie s našimi priateľmi a známymi.
Pri pátraní v letiskovej hale po dobrej káve, ktorú sme si chceli dať
ešte pred odletom, som stretol svoju spolužiačku zo základnej školy,
Valiku so svojou svokrou na ceste
do Španielska. Po spoločnom prese, čaji a pospomínaní na staré
dobré časy sme nabrali smer Rím.
Po príjemnom lete, ktorý trval približne dve a pol hodiny nás vítalo
hlavné letisko Ríma Fiumicino.
Cestu sme si po mojich skúsenostiach s „pretekmi“ po pamiatkach Ríma, ktorú som zažil so
svojimi svokrovcami v roku 2006
s cestovnou kanceláriou naplánoval v inom duchu. V Ríme som si

Námestie sv. Petra otvára náruč všetkým návštevníkom „Večného mesta“

rických pamiatkach od pána kaplána, Jozefa Kmeca, ktorý tam už
niekoľko rokov študuje na Lateránskej univerzite. Po pristáti lietadla sme s naším sprievodcom
behom naskočili do expresu Leonardo, ktorý nás za necelú hodinku

zaparkovaných áut a mopedov,
ktoré sú pre Rimanov nenahraditeľným dopravným prostriedkom
za prácou a za štúdiom, čo spôsobuje problémy pri čistení ciest
a chodníkov. Na druhej strane je to
určitá daň za to, že Rím je

vanie s rôznymi cestovateľskými
výhodami. Po prvýkrát sme sa
vďaka osobitným povoleniam mohli
dostať vo Vatikáne aj na miesta,
ktoré s „cestovkou“ z časových
dôvodov a chýbajúcich povolení
väčšinou nenavštívite. Najväčším
zážitkom pre našu malú skupinku,
ktorú tvorili pútnici z Košíc a Michaloviec boli Vatikánske záhrady, kde
odpočíva a medituje svätý otec. Po
prekročení brány záhrad ako keby
ste sa dostali do iného sveta.
Pokoj, harmónia, čistota, nádherné
udržiavané záhrady, vodopády,
zmenšenina lurdskej jaskyne, kŕdle
pestrofarebných papagájov, ktoré
sa vám voľne preháňajú nad hlavami to sú veci, ktoré vás doslova
ohúria. Pri prechádzke po záhradách sme sa zastavili pri vatikánskom rozhlase i pri vatikánskej železničnej stanici, ktorá podzemným
železničným tunelom spája tento
miništát s Rímom. Prísť do Vatikánu
a nenavštíviť Vatikánske múzea so

Nezabudnuteºné dojmy z Ríma a Vatikánu
chcel jeho nádherné pamiatky
s neopakovateľnou atmosférou
a Vatikán vychutnať trošku inak.
Našu púť po poznaní som s pomocou nášho duchovného otca plánoval asi dva mesiace dopredu
a s potešením som privítal možnosť
sprievodu po kresťanských a histo-

zaviezol až do centra Ríma na hlavnú stanicu Termini. Cesta vlakom
bola v pohode a umožnila nám
prehliadku predmestí Ríma s veľkými kontrastmi. Hlavnou neutešenou vizitkou týchto megamiest je
čistota a poriadok. Na jednej strane je to spôsobené množstvom

kozmopolitné mesto s veľkým počtom turistov a cudzincov pracujúcich najmä v službách ako pouliční predajcovia najrozličnejšieho
druhu tovarov, ktorý ponúkajú takmer všade, kde sa len ukážu turisti.
To je určitá daň a dôvodom rôzneho druhu smetí na jeho uliciach,
chodníkoch a staniciach aj keď sa

slávnou Sixtínskou kaplnkou by
bola škoda. Neveril by som, že
prehliadka najväčších historických
skvostov v oblasti archeológie,
maliarstva, sochárstva bude trvať
viac ako tri hodiny. Chodby týchto
múzeí sú kilometre dlhé a len pri
bežnej chôdzi, bez mimoriadnych
prestávok nám táto fascinujúca

Miesta, ktoré pote‰ili oãi a pohladili du‰u

Centrum starovekého Ríma – Fórum Romanum, dole pohľad na známe
Koloseum, vpravo najznámejšia fontána v Ríme – Fontána di Trevi.

•Ľ u d s k é

j e

m i l o v a ť ,

a l e

zamestnanci čistiacich firiem snažia udržať aký-taký poriadok aspoň
v okolí hlavných pamiatok. Bývať
v centre Ríma blízko pri Termini, na
križovatke trás metra a železnice je
nesporne výhoda. Touto strategickou polohou máte pamiatky
kresťanského, historického a umeleckého Ríma, ako ho zvyknú nazývať našinci aj cudzinci ako za
rohom. Vďaka nášmu sprievodcovi
sme aj v centre Ríma objavili
skromné, ale z pohľadu miesta lokalizácie hotela lacnejšie ubyto-

ľ u d s k é

j e

prehliadka najkrajších umeleckých
výtvorov a prehliadka dejín Ríma
trvala približne tri hodiny.
Čo dodať na záver? Atmosféra
Ríma, Vatikánu to je množstvo
čriepok našej histórie na malom
kúsku zeme, ktoré prekryjú aj
menšie neduhy a nedostatky, ktoré
na uliciach stretnete. Rím a predovšetkým Vatikán s bohatou kresťanskou históriou sa oplatí zažiť
znova a znova.
Marek Kažimír
Snímky: autor

a j
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S ú È a Ï v s p e v e
„Na Ko‰ickej turni“

Pohľad na Vatikánske záhrady a budovu rádia Vatikán
Snímka: M. Kažimír

Zatiaº e‰te okºukou
Črtá sa ešte nádej na sprístupnenie Kladenskej ulice cez
Ukrajinskú? Ukazuje sa, že áno.
MČ Košice – Krásna začala rokovať s vlastníkmi pozemkov na
ulici Ukrajinská, kde plánuje sprístupniť obyvateľom Kladenskej
ulice prechod na zastávku MHD,
aby nemuseli obchádzať celú
Minskú. Do rozpočtu mesta boli
zapracované finančné zdroje na
výkup uvedených pozemkov, je
už vypracovaná projektová dokumentácia a na základe uve-

dených skutočností dalo mesto
vypracovať geometrický plán za
účelom zamerania pozemkov,
ktoré treba vykúpiť, ako aj znalecký posudok na ich ocenenie.
Na najbližšom rokovaní Majetkovej komisie mesta Košice bude predložený materiál na odporúčanie kúpnej ceny pozemkov
a následne predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva.
Dúfam, že na otvorenie tejto
ulice nebudeme čakať pridlho.
Erika Dolná

Hovorí vám tento názov niečo? Boli ste na súťaži, kde panuje medzi účinkujúcimi tréma,
nervozita? Vedeli by ste sa postaviť pred obecenstvo a zaspievať si sólo s cimbalovou
muzikou ako sólista? Zaspievali
by ste si s kolektívom za doprovodu harmoniky naspievané
piesne?
Prečo takéto otázky? Nuž
preto, že naša Dedinská folklórna skupina Krásňanka sa dňa
4.októbra 2009 zúčastnila súťaže v speve ľudových piesní
v kultúrnom dome Mestskej
časti Košice-Šaca, v ktorej si
zmerali sily skupiny i jednotlivci
z jednotlivých mestských častí.
Do súťaže bolo prihlásených 11 ženských speváckych
skupín, 7 mužských skupín
a 19 sólistov spevákov. Pred
takouto súťažou sú hodiny skúšok, stretnutí, neustáleho opa-

kovania, cibrenie spevu, správny výber piesní, hudobný doprovod a dať do spevu aj kúsok
srdca, to je pravé umenie. Pred
každou súťažou si povieme,
veď nejde o nič, ale v kútiku
srdca dúfame, že si zo súťaže
odnesieme peknú cenu. Tak to
bolo aj 4.októbra v nedeľu.
Súťaž sa začala v popoludňajších hodinách a naša ženská
spevácka skupina Krásňanka
sa predstavila ako prvá. Dali
sme niečo zo seba, k tomu
úsmev na tvári a obstáli sme na
výbornú.
Rovnako mužská spevácka
skupina Siplacke hlopi tiež
obstála na výbornú. Boli sme
spokojní a pri srdci nás hrial
pocit, že sme dôstojne reprezentovali našu mestskú časť
a tiež sami seba.
Irena Feketeová

My‰lienky na tieto dni
• Nikdy som nestretol zdravého človeka, ktorý by si robil veľké
starosti o svoje zdravie, ani dobrého človeka, ktorý by mal
starosti o svoju dušu.
• Nepozerajte sa pod nohy na každom kroku. Len ten, kto sa
pozerá do diaľky, nájde cestu.
(M. Halbe)

V Základnej ‰kole s Materskou ‰kolou sv. Marka KriÏina v Krásnej

D e À

z d r a v e j

Dňa16. októbra 1980 vyhlásila OSN za Svetový deň výživy.
Tomuto dňu venovala aj naša
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina patričnú pozornosť.
Predpoludním učitelia pripravili pre žiakov blokové vyučovanie. V rámci svojich predme-

tov objavovali so žiakmi tajomstvo zdravého stravovania. Netradične – prostredníctvom
kvízov, tajničiek, testov, prekladu
receptu zdravého jedla, literárnej tvorby, týkajúcej sa zdravej
výživy, poznania energetickej
hodnoty stravy v našom jedál-

v ˘ Ï i v y
ničku či poznania stolovania
v starozákonnej kuchyni s ochutnávkou nekvaseného chleba
a ďalších aktivít. Popoludní nám
pani vedúca školskej jedálne
pripravila výstavku zdravých jedál spojenú s ochutnávkou
a osobitne pre žiakov pripojila

sladkú pozornosť. Ochutnávku
spestrilo kultúrne vystúpenie žiakov našej školy. Tento
deň bol, nepochybne, veľkým
prínosom, keďže zdravá výživa
by mala byť súčasťou denného režimu a je prvou podmienkou prevencie pred ochoreniami.

K bohato prestretému stolu prítomných pozvala vedúca školskej jedálne Irena Matisová. Vpravo Michaela Matisová informovala o prospešnosti
zdravej výživy.
Snímky: M. Beregsázi

•
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Ten, kto nikdy netrpel, ani nevie, ako treba potešiť.

R e p o r t á ž V Krásnej pribudol ìal‰í stánok pre gurmánov
Takýto nápis si môžeme
prečítať na priečelí novootvorenej reštaurácie na našej najfrekventovanejšej Ukrajinskej
ulici s číslom 27 v blízkosti
svetelnej signalizácie, na rázcestí Lackovej a Mozartovej ulice. Jej brány pre verejnosť sprístupnili v piatok 13. novembra
2009, takže po „Motoreste pri
starom mlyne“ a „Rubíne“ je tu
aj „Camellia“...
Nádherné a netradičné pomenovanie sa zapáčilo jej zriaďovateľovi, majiteľovi Walidovi
Masrimu, ktorý sa pričinil o rekonštrukciu starej budovy. Je
teda po kvetine. Napokon, prečo nie, veď všetko čo je spojené s kvetmi je milé, nežné, príťažlivé ... Rozhodne nechcem
dnes písať o kvetoch, ale o tom
najobľúbenejšom, pôvodom
z Číny a Japonska, o Kamélii –
ktorá sa popri texte vyníma na
čelnej strane vkusne upraveného jedálneho lístka reštaurácie – treba vedieť, že dostala
meno po moravskom misionárovi a prírodovedcovi G. J. Kamelovi. Vo svojom názvosloví

Eva Bodnárová, barmanka, čašníčka aj pokladníčka

rastlín jej ho prisúdil švédsky
botanik Carl Linné, no a jej
latinský názov je „Camellia
sinensis“.
Tú, našu „Camelliu“, sme
navštívili po desiatich dňoch jej
fungovania, aby sme sa od najpovolanejších dozvedeli čosi
viac o „novote“, ktorá v našej
mestskej časti pribudla. Netajím, že ma zaujala hneď na prvý
– i keď letmý – pohľad, z idúceho auta. Šéf tam síce nebol
a tak som o niekoľko základ-

•

„CAMELLIA – PIZZA – RESTAURANT“
ných informácií požiadal jeho
pravú ruku, vedúcu prevádzky
Máriu Rusňákovú. Ochotne
mi poukazovala všetky priestory
a informovala aj o tom, k čomu
slúžia, ako sa im vydaril štart,
kto tu šéfuje, samozrejme

vanie vedeniu obce, všetkým,
ktorí mu vyšli v ústrety pri uskutočnení jeho zámeru, totiž urobiť čosi odlišné, nevšedné, špecifické a príťažlivé pre ľudí
takmer štyri tisícovej obce, aj
pre tých, ktorí ju navštevujú

Pohľad na reštauráciu „Camellia“ z Ukrajinskej ulice, tesne po jej
sprístupnení verejnosti, v ktorej od 13. novembra 2009 ponúkajú raňajky,
obedy aj večere.

zoznámila ma aj s dvomi rúčimi
čašníčkami – Evou Bodnárovou, ktorá má na starosti sympatický bar, či akúsi kaviarničku,
v ktorej súčasne prijíma objednávky na stravu a občerstvenie,
ale tiež inkasuje platby za konzumáciu. Tou druhou je Mária
Hodermarská, ktorá sa rezko
pohybovala okolo hostí pri jedálenských stoloch, prijímala
objednávky a vzápätí na ne prinášala voňajúce jedlá, odnášala prázdne taniere, súčasne
„rámovala“ stoly pre ďalších
hostí, ktorých začalo čoraz viac
pribúdať, v čase, keď na kostolnej veži zaznel hlas zvona
ohlasujúci poludnie, čas obeda.
Krátke prerušenie nášho dialógu z titulu preberania tovaru,
sme využili na obhliadku dvora,
na ktorom zriadili parkovisko
pre autá motorizovaných hostí
a prezreli sme si tiež interiér
a jeho vybavenie. Medzitým sa
už z vybavovačiek v meste vrátil
šéf, ktorý hneď vo dverách
prejavil radosť z našej návštevy,
najviac z nášho zámeru napísať
a predstaviť Krásňanom dielo,
ktoré sa mu podľa jeho predstáv podarilo zrealizovať. Jedným dychom dodal, že rád by
cestou novín vyjadril poďako-

alebo ňou prechádzajú. Pre ich
spokojnosť, pohodu, kde by sa
cítili ako doma, vo vlastnej obývačke. „Sám som prekvapený,
že to tak pekne začalo, čo ukazujú prvé dni prevádzky zariadenia, keď si k nám cestu nachádza čoraz viac zákazníkov,
najmä na obedy.“ Podobne
optimisticky vyznel aj jeho ďalší
monológ, v ktorom úprimne
a svojsky odobril text z prvej
strany jedálnička: „Vitajte u nás,
prajem Vám príjemné posede-

nie a dobrú chuť.“ Vytušil som,
že myslel na vkusne a decentne vynovené priestory troch
jedální, baru, kuchyne, ale aj
dvora či sociálne zariadenie,
nemenej na pestrú paletu jedál
a nápojov, ktoré sa skrývajú
v jedálnom lístku. A tých je naozaj neúrekom, navyše v prijateľných cenách, konkrétne každý deň chystajú iné menu za
2,90 €, ktoré priťahuje najviac.
Všakovaké druhy polievok, jedál
z hydiny, bravčového mäsa, ale
aj bezmäsité jedlá s rôznymi
prílohami a šalátmi, cestoviny,
špagety, rôzne chuťovky, samozrejme pizza v rôznych variantoch. Ako inak, nechýba tu ani
pivo, destiláty, akostné odrodové vína, široká škála džúsov
a nealko nápojov. Pestrá je aj
paleta teplých nápojov medzi
nimi najznámejšia talianska
káva „Vergnano“ a iné dobroty
pre naše chuťové poháriky.
Tak teda dobrú chuť, Krásňania, okoloidúci a okolo jazdiaci labužníci, gurmáni. Cíťte sa
v Camellii ako doma, pretože
okrem stravy tu nájdete aj vkusne vybavený interiér, ktorý pojme bezmála sedemdesiat
návštevníkov. Pre vašu úplnú
pohodu a relax sú tu aj pohodlné stoličky, gauče a v najväčšej,
nefajčiarskej jedálni aj plápolajúci oheň v kozube. To ostatné už ponechávame na vás,
rovnako aj správnu voľbu pri
výbere jedál a nápojov.
Ján Bičkoš
Snímky: autor

Tak to sú ony, Eva Bodnárová a Mária Hodermarská, cestou z kuchyne
k jedálenským stolom, aby obslúžili svojich hostí.

Veľká láska neznamená hlasito sa ponúkať, ale bez slova sa obetovať.
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K r a s À a n ã a n

p r e

„Z Evanjelia“

v á s

(Ján, 3)

Z „ P r o g l a s u “

v tom je súd, že svetlo
prišlo na svet, ale
ľudia väčšmi milovali tmu ako
svetlo, lebo ich skutky boli zlé.
Každý totiž, kto zle robí,
nenávidí svetlo a nejde na
svetlo, aby jeho skutky nevyšli
najavo. Ale kto činí pravdu, ide
na svetlo, aby jeho skutky boli
zjavné, pretože sú v Bohu
konané.

…A

(Kon‰tantína filozofa)
ako nám to predriekli už proroci, prichádza Kristus
…T ak
zhromažďovať jazyky, pretože on je svetlom sveta
celého. Bo oni riekli to, že slepí uvidia, že Slovo písmenné aj
hluchí počujú, lebo je Boha poznať totiž potrebné. A preto
čujte, čujte toto, Slovieni: Všetci, čo chcete svoje duše
krásnymi uzrieť, a všetci po radosti túžiaci, počujte všetci, celý
národ sloviensky, počujte Slovo, od Boha vám zaslané, Slovo,
čo hladné ľudské duše nakŕmi, Slovo, čo um aj srdce vaše
posilní, Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví ...
...tak ako semeno, čo padlo v žírnu zem, tak isto všetky
ľudské srdcia na zemi dážď Božích písmen potrebujú pre
seba, aby plod Boží vzrástol v nich čo najväčšmi...

Z „Hymny lásky“
(Prv˘ list korintsk˘m, 13)
čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými
a lásky by som nemal, bol by
som iba cvendžiacim kovom
a zvučiacim zvonom...
...A čo by som rozdal všetok
svoj majetok, i telo si dal spáliť
a lásky by som nemal, nič mi to
nepomôže.

A

Láska je trpezlivá, láska je
dobrotivá, láska sa nevypína,
nenadýma sa, nie je neslušná,
nie je sebecká, nerozčuľuje sa,
nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou,
všetko znáša, všetkému verí,
všetkého sa nádejá, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane...

Na‰e vzÈahy

„Láska
kutočný úspech nášho
S
života a našej kariéry sa
k blíÏnym“ dá najlepšie
zmerať kvalitou
(Príslovie, 3)
eodpieraj dobrodenie tomu,

N kto ho potrebuje, ak je

v tvojej moci učiniť to. Nevrav
tvojmu blížnemu: Choď a inokedy príď, zajtra ti dám – ak máš
pri sebe. Nestroj nič zlého proti
svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba. Nevaď sa bez
príčiny s človekom, ak ti neurobil
nič zlého.

našich vzťahov, ktoré máme
s ľuďmi, nám blízkymi – našou
rodinou, našimi priateľmi, našimi kolegami, ak neuspejeme v tomto aspekte života,
tak nezáleží na tom, koľko toho vlastníme, alebo ako vysoko sme sa vyšplhali na spoločenskom rebríčku – potom
sme v živote dosiahli veľmi
málo.

Z „MojÏi‰ovej víÈaznej“ piesne
kto ťa prosí,
…K aždému,
daj, a od toho, kto berie tvoje veci, nežiadaj späť. Ak
chcete, aby ľudia robili vám,
robte im (aj vy) podobne! Ak
milujete tých, čo vás milujú –
akáže vám je to láskavosť?
Veď aj hriešnici milujú tých, čo
ich milujú! Ak totiž dobre robíte (iba) tým, čo vám dobre
robia – akáže vám je to láskavosť? Veď aj hriešnici to isté
robia! Veď aj hriešnice požičiavajú hriešnikom, aby dosta-

li to isté späť! Ale milujte svojich nepriateľov, dobre konajte
a požičiavajte, nič za to nečakajte! Tak bude vaša odplata
hojná… Nesúďte, a nebudete súdení, neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám, dávajte
a bude vám dané, mieru
dobrú, natlačenú, natrasenú,
pretekajúcu dajú vám do lona, akou mierou totiž budete
merať, takou sa (aj) vám namerá.

Pozoruhodné sentencie, v˘roky a citáty
• Daj nám čistého ducha, aby sme Ťa videli, pokorného
ducha, aby sme Ťa počuli, milujúceho ducha, aby sme Ti
slúžili, veriaceho ducha, aby sme Ťa prežívali.
• Korene šťastia sa nachádzajú tam, kde našlo domov naše
srdce.
• Správne vidieť dokáže človek jedine srdcom. To čo je
podstatné je pre oči neviditeľné.
• Tajomstvom životného úspechu nie je robiť to, čo robíme
radi, ale mať radi to, čo robíme.
• Byť dobrým je šľachetné, ale učiť druhých činiť dobro, je
ešte šľachetnejšie.
• Ja som ja. Na celom svete niet jediného človeka, ktorý by
bol presne taký istý ako ja... Som vlastníkom všetkého, čo
sa vo mne nachádza.

•
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• Komu je veľa dané, od toho sa veľa požaduje.
• Čo osoží človeku, že sa naučil čítať a písať, ale myslenie
ponecháva druhým?
• Nepožaduj žiadne hlasité uznanie! Dokáž niečo a budú ťa
poznať.
• Dobrý je vždy len ten, kto za to nič nechce.
• Brat majúci podporu brata je ako opevnené mesto.
• Kto si zachová schopnosť vidieť krásu, nikdy nezostarne.
• Radosť sa stane tvojim každodenným chlebom, keď
užitočne prežiješ deň.
• Božie slovo je pravým nebeským chlebom, je najlepším
pokrmom pre dušu.
Stranu pripravil: (bič)

Výčitky svedomia môže pocítiť iba ten, kto má svedomie.

Fragmenty

Krátke úvahy a rozjímania

âas adventu z knihy „Aby neomdlievali na ceste“
Čas adventu. Zem stuhnutá od holomrazu, poprášená srieňom. Hmla. Nehybný
vzduch, vietor nezaveje. Stromy holé. Konáre ako drôty.
Sivé nebo visí nízko nad zemou. Prenikavý, mokrý chlad.
Ľudia sa pohybujú ako vo sne.
Na všetko pozeráš akosi
z odstupu. Si neprítomný, lebo
je v tebe pusto. Nie je to smútok, je to skôr malátnosť. Ani
nie ľahostajnosť, ale necitnosť.
Mechanicky konáš svoju prácu, robíš, riešiš, hovoríš – a čuduješ sa, že to vôbec ide. Necítiš vieru, necítiš nádej, necítiš
lásku. Necítiš ľudí, necítiš Boha. To je tvoj čas adventu,
ktorý dakedy pripadne akurát
na liturgické obdobie adventu,
dakedy mimo neho.

N e v á h a j
Je noc. Pokoj. Z diaľky dolieha hluk mesta, pískanie odchádzajúcich vlakov, na nebi žiaria
svetlá. Piješ kávu. Sedíš nad svojou prácou. Dolieha k tebe vrava,
smiech. Ktosi o voľačom živo vykladá. Náhodou sa na chvíľu pohrúžiš do víru života, aby si vzápätí
upadol do ešte hlbšej apatie.
Pristihneš sa pri pokusoch nejako sa zabezpečiť a badáš, aký si
smiešny. Utekáš k šialenej práci,
k zaujímavému hobby a vieš, že
to všetko nemá zmysel. Možno ti
bude dané, že vo svojej temnote
uzrieš hviezdu troch mudrcov.
Vtedy vykroč za ňou. Prekonaj
nehybnosť. Skoro poslepiačky,
bez istoty, či sa nemýliš, riskujúc
omyl, potkýnajúc sa o trsy suchej
trávy a trčiace kamene.
Choď za hviezdou, kým nenájdeš človeka osamelého, bezradného, opusteného, ktorému
nemá kto pomôcť, ktorému môžeš pomôcť jedine ty. Choď za
ňou. To je tvoj čas. Neváhaj a daj
ako pastieri, čo len môžeš.

Dali mu dary
Len tak možno stretnúť
Boha – so zlatom, kadidlom
a myrhou: so zlatom lásky až do
úplného sebadarovania, do
úplnej sebažertvy, s kadidlom
nadšenia až do vytrženia, s myrhou utrpenia, smútku, pocitu
hriešnosti. Len tak možno stretnúť Boha – len tak možno stret-

•

núť seba. Seba ako malého
človeka voči obrovskej Skutočnosti, ku ktorej sa dochádza
láskou, nadšením a utrpením.

Nie si sám
Prichodí to nečakane, keď
s tým najmenej rátaš, keď je zábava v najlepšom, alebo keď sa
večer vraciaš domov, počas rozhovoru s niekým veľmi blízkym,
alebo keď zamykáš za sebou
dvere, zrazu si začneš uvedomovať svoju osamelosť. Ako keď sa
ruka bezvládne šmýka po štebľoch rebríka.. Ako keď sa človek
topí, vie že nohami nenahmatá
dno.. Kiežby si mal vtedy silu
veriť, že nie si sám!

V˘roky náboÏensk˘ch mysliteºov (krátené)
Nech viera dáva odpovede akékoľvek a komukoľvek, nech je to
akákoľvek viera, každá odpoveď viery dáva konečnému bytiu
človeka zmysel nekonečného. Viera je silou života. Ak žije človek,
teda v niečo verí. Keby neveril, že treba pre niečo žiť, nežil by.
Bez viery nemôžeme žiť.
(L. N. Tolstoj)
✽✽✽
Človek, ktorým zmietajú vášne, môže mať dobré úmysly, môže
byť pravdivý v slovách, no pravdu nikdy nenájde. Úspešne hľadať
pravdu znamená celkom sa zbaviť protikladných citov, ako sú
láska a nenávisť, šťastie a nešťastie.
(M. Gándhí)
✽✽✽
Ako dlho to trvá, kým človek pochopí, že šťastie je v láske, nie
byť milovaný, nie dávať sa milovať, nie nechávať sa milovať, nie
sám milovať.
(F. X. Šalda)

Dôveruj si
Kým tvoju knihu života –
alebo roku, ktorý si prežil,
uložia do police, popros o ňu
ešte na chvíľu. Prelistuj si ju.
Toľko vecí si odložil nabok,
lebo prišli iné, dôležitejšie.
Zisti, ktoré to boli a zapíš ich
ako súrne na samý začiatok
nového roku. Už ti dali novú
knihu. Čisté biele strany. Je ich
365. Na prvú stranu napíš:
„V mene Božom!“ Čo tento rok
donesie? Či sa v ňom ľudstvo
nesklame? Veľký otáznik.
Sfinga. Osudy sveta, osudy
krajiny, osudy rodiny, tvoje
osudy, všetko veľká neznáma.
Nezabúdaj však, že si napísal:
„V mene Božom.“ Zveril si sa
Bohu. Dôveruj Mu! A dôveruj
aj sebe.

DokáÏ to povedaÈ
Prečo sa voľakto pravotí vyše dvadsať rokov pre kúsok
poľa? O akúsi poľnú cestu? Za
peniaze, ktoré dal advokátom,
by mohol kúpiť aj desať takých
kúskov, ale neurobí to, lebo sa
vyťahuje: „Ja ti ukážem.“
Na dvore spor pre sliepku,
pre deti. Či naozaj pre sliepku,
či naozaj pre deti? Nie! „Ja ti
ukážem.“
Nezáleží na tom, koľko
máš rokov, ale mám pred tebou veľkú úctu, ak si dokázal povedať: „Odpusťte!“
„Prepáč mi!“ „Zabudol som.“
„Neviem.“
Stranu pripravil: (bič)

Nech je posvätené tvoje meno, nie moje. Príď kráľovstvo tvoje, nie moje. Buď vôľa tvoja, nie moja.
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Máte vysporiadané hrobové miesta?
Už niekoľkokrát – či už na
pôde miestneho cintorína alebo
v našom spravodajcovi – vás
určite upútal oznam s upozornením, aby ste si v zmysle zákona
č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve, ako pozostalý dedič, či ná-

jomca splnili povinnosť a uhradili
poplatky spojené s prenájmom
hrobového miesta. Viacerí z vás
už tak urobili, no aj napriek tomu
je na našom cintoríne naďalej
dosť hrobov, ktorých údržba je
nejasná a nájomca neznámy.

Hroby našich zosnulých nie sú osirelé ani po „dušičkách“. I keď nám
počasie nežičí, vecou nášho srdca by malo byť udržiavanie poriadku
a čistoty v celom areáli miesta nášho posledného odpočinku.
Snímka: (bič)

Ako

je

Vianoce sú pre mňa najkrajšie sviatky roka. Dom je vyzdobený svetlami, vianočnou girlandou, pred oknom nám večer
svieti jedlička. Cestou na polnočnú omšu pod novými čižmičkami praská sneh, my sme
k sebe milší, pokojnejší.
Štedrý deň je naozaj štedrý.
Nielen pre darčeky, ale aj pre
iné činnosti, ktoré tento deň
v pokoji zvládame. Varíme, pečieme, pripravujeme sviatočné
stolovanie, spoločne ideme na
cintorín, poroznášame darčeky
a až potom za spoločnej ďakovnej modlitby si sadneme k vianočnej večeri. Tá sa začína
oblátkou potretou medom, aby
sme boli zdraví. Nasleduje prípitok a opekance podľa chuti:

to

Domáci vaječný koňak:
Potrebjeme: 8 žĺtkov, 1 vanilkový cukor, 1 sladené
kondenzované mlieko, 1 nesladené kondenzované
mlieko, 1/2 litra rumu alebo koňaku
Postup: Žĺtky šľaháme nad parou s vanilkovým
cukrom a s pridaním sladeného kondenzovaného mlieka
do zhustnutia. Potom pomaly primiešame nesladené
kondenzované mlieko a rum. Pripravený koňak naplníme
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T a m ,

k d e

nás

s makom alebo kapustou. To
však iba máličko, aby bolo
miesta na tradičnú vianočnú
kapustnicu, pripravenú z domácej nakvasenej kapusty s obsahom aspoň troch druhov klobás, množstvom húb a tiež
s údeným mäsom. Polievka je
hustá tak, že v nej stojí lyžica. Ja
si k nej dávam pochúťkovú
smotanu. Po kapustnici príde
na rad ryba, k nej neodmysliteľný zemiakový šalát. Stôl je
plný cukroviniek zákuskov a
v poslednom čase sa u nás
traduje vianočná torta. K nej si
dáme kávičku a pri kozube
s praskajúcim drevom a rozprávkou v televízií prečkáme
večer. Okolo 23. hodiny sa začneme obliekať a chystať na pol-

Niečo na zahriatie

•

u

Keďže Mestská časť Košice
- Krásna od roku 2005, kedy
spomínaný zákon nadobudol
účinnosť, už podnikla viacero krokov, vydala naozaj nemalé množstvo oznámení, či upozornení,
každý, kto mal záujem, mohol si
na miestnom úrade zistiť aktuálne
skutočnosti týkajúce sa miest, na
ktorých navždy odpočívajú naši
blízki.
Preto v najbližšom období,
v priebehu prvých mesiacov budúceho roka, vyberieme a označíme hrobové miesta, ktorých
užívatelia sa s nami doposiaľ neskontaktovali ani nemáme informáciu o mieste ich pobytu
a dňom označenia hrobového
miesta začne plynúť päťročná
lehota na jeho zrušenie. Takisto
budeme postupovať v prípade,
ak bola nájomná zmluva vypovedaná z dôvodu nezaplatenia
nájomného, pričom nájomca je
známy. Vtedy je výpovedná lehota jeden rok odo dňa, kedy nebolo zaplatené nájomné. Prevádzkovateľ pohrebiska zároveň
vyzve nájomcu, aby v lehote do

na

nočnú omšu. Ideme peši, v tichu noci sa k nám pridávajú
ďalší a ďalší susedia. Náš kostol
je cieľom nielen Krásňanov, ale
prichádzajú tu aj veriaci z celého mesta. Dôvodom nie je len
krásna architektúra a jednoduchosť tohto stánku, ale aj milé,
duši hovoriace slová nášho
duchovného otca Thlic. Juraja
Semivana. Nie je novinkou, že
v našom kostole sa krásne spieva a každý v ňom je aktívnym
účastníkom bohoslužby, nielen
pasívnym divákom, či poslucháčom. Za zvukov piesne „Tichá
noc ....“ sa mi z očí vyronia slzy,
za ktoré sa nehanbím.
Pod stromčekom nás čakajú darčeky. Sme milí, prívetiví,
láskaví. Ktosi povedal: bárs by

l á s k u ,

v pondelok, stredu a v piatok
dopoludnia od 8. do 12. hod.
a popoludní od 13. do 16. hod.
v pondelok a do 17.30 hod.
v stredu.
J. Matisová

Vianoce

do sklenenej fľaše a uzatvoríme korkovou zátkou.
Uložíme ho na pár hodín do tmavej a chladnej miestnosti
.
Vianočný punč:
Potrebujeme: 1 čajovú lyžičku medu, 2 dcl vína,
vrecúško korenia do vareného vína, plátok citrónu, 2dcl
rumu
Postup: Do pohára si dáme med. Povaríme víno
s korením do vystúpenia peny. Následne ho nalejeme
do pohára s medom a pridáme zohriaty rum.
Pripravila: (Kob)

z a s e j e m e

jedného roka odstránil príslušenstvo hrobu. Ak tak nájomca
neučiní, prevádzkovateľ pohrebiska ho po uplynutí výpovednej
lehoty predá na dražbe.
Môže sa vám zdať, že je to
priveľa informácií naraz, navyše
v čase, keď rozmýšľame nad výzdobou vianočného stromčeka,
zložením vianočného menu, či písaním listov Ježiškovi. Žiaľ, aj toto
je jedna z povinností, ktorými sa
musíme zaoberať a to nielen na
konci roka ...
Ak ste si teda v poslednej
chvíli spomenuli, že máte v tejto
súvislosti čosi nedoriešené, alebo ste zistili, že na niektorom
mieste odpočíva práve váš príbuzný, sme tu pre vás na Miestnom úrade Mestskej časti Košice
– Krásna, na Opátskej 18 počas
úradných hodín – teda:

boli Vianoce stále.... No nie kvôli
darčekom, ale kvôli pohode,
radosti, láske a porozumeniu.
Nik z nás nie je sám, sme tu
jeden pre druhého.
Mária Kobezdová

Naše miestne noviny si od úvodníka až po tiráž prečítali aj v tureckom Side. Na pláži i pri hotelovom komplexe Turan Prince.
Snímka: Marek Bičkoš

v y r a s t i e

r a d o s ť .

Ná‰ rodák vo „Veãnom meste“
Náš rodák profesor Michal
Lacko sa narodil 19. januára
1920 ako najstarší zo šiestich
detí rodičov Michala a Heleny
rod. Petrušovej. Miestny farár
Michal Adam presvedčil jeho
rodičov, aby ho dali študovať.
Michal Lacko preto nastúpil
v roku 1930 na gymnázium v Košiciach. Ubytovaný bol v jezuitskom internáte, kde prežil
osem rokov. (Štúdium ukončil
v roku 1938.) Ako čerstvý maturant sa rozhodol vstúpiť do Spoločnosti Ježišovej. Rehoľný noviciát prežil v Záhrebe. Dvojročný
pobyt na Balkáne mal veľký vplyv
pre jeho ďalšie smerovanie.
Práve tu sa oboznámil s dedičstvom Sv. Cyrila a Metoda
a hlbšie spoznal slovanskú
históriu. Svoje štúdia v Záhrebe
ukončil roku 1943, kedy dosiahol absolutórium z filozofie.
Obdobie rokov 1943 až 1945
prežil doma na Slovensku. V tomto čase prijal od spišského
biskupa Jána Vojtaššáka aj nižšie
svätenie, ktoré predstavovalo
jeho ďalší krok k vytúženému
cieľu – „kňazstvu“.
Nasledujúce obdobie života
Michala Lacka až do roku 1949

je poznačené jeho štúdiom v Ríme na Gregorovej univerzite. Tu
sa súčasne venoval štúdiu dejín
a slovanskému odboru na Filozofickej fakulte univerzity La
Sapienza.
Diakonskú vysviacku prijal
v marci roku 1948, za kňaza bol
vysvätený 6. mája ako gréckokatolík. Pred vysviackou si Michal

Osobnosti Krásnej
Lacko nechal narásť bradu, ktorá bola neodmysliteľným znakom jeho svojráznej osobnosti
a príslušnosti k východnému
obradu.
V rokoch 1950 – 1954 pokračoval vo vyšších štúdiách.
Doktorskú prácu v odbore dejín
obhájil v roku 1953. O dva roky
neskôr získal titul doktora aj na
Pápežskej Gregorovej univerzite
v Ríme. Profesorom sa stal na
Pápežskom východnom inštitúte.
Na Gregorovej univerzite prednášal od roku 1960 a v roku
1980 sa stal riadnym profesorom. Jeho pedagogická činnosť však siahala aj za hranice
územia Talianska. Počas svojho
pobytu vo Večnom meste sa stal

útočiskom mnohých slovenských
emigrantov.
Michal Lacko vykonával aj
rozsiahlu národnú a kultúrnu činnosť. Napísal viacero kníh, z nich
najznámejšia je asi publikácia
s titulom: ,,Sv. Cyril a Metod“.
Okrem iného napísal aj mnoho
vedeckých prác a populárnych
článkov. Jeho odborná publikačná činnosť bola veľmi rozsiahla.
O Michalovi Lackovi sa hovorí, že bol jediným zo slovenských kňazov, ktorí mali neobmedzený prístup k Sv. Otcovi.
Svojou skromnou a nenáročnou
povahou si získaval úctu a rešpekt mnohých ľudí.
Profesor Michal Lacko SJ
zomrel náhle, nečakane počas
operácie srdca 21. marca 1982.
Čo o ňom hovorí P. Tóth (rodák z Krásnej, ktorý žije v Kanade
od roku 1980)?
Otec Michal Lacko bol veľmi pozitívny človek. Keď sme sa stretli,
urobil na mňa veľmi dobrý dojem.
Nemal záujem o malé reči, vždy sa
snažil vyriešiť situáciu čo najrýchlejšie
a bez straty času. Nikdy ho nezaujímali zbytočné veci. Poznal ma iba
niekoľko hodín a bol by mi dal aj
posledný kúsok chleba, keby vedel
že som hladný. Žil veľmi rýchlo
a možno aj preto ochorel bez výstrahy. Som veľmi rád, že som ho osobPripravil: P. Hake
ne poznal.

Príbeh „voºnej v˘chovy“ z autobusu
Na štvorsedadle autobusu
sedela stará pani a jej manžel,
oproti mamička a jej asi 4-5 ročná dcéra. Obe vyfintené ako
z módneho časopisu. Mamičke
to pristalo, ale všetko kazil jej
výraz. Znudený a znechutený .
Jej malá princezná kývala nožičkami sem a tam a vyzeralo to,
že je znechutená rovnako, ako
jej mama. Oproti sedeli starček
a starenka. Obaja sa opierali
o paličky, boli skromne schúlení
k sebe a tichučko si občas niečo povedali. Sálala z nich domáca pohoda a pokora. Sedeli,
nikoho si nevšímali, len pani
občas vyrušilo kopnutie malej
princeznej pod koleno. Najprv
sa zdalo, akoby náhodou, že
dievčatko sa nechcene dotklo
špičkou topánky babičky. Čím
viac sa stará pani uhýbala, tým
viac bolo na dievčatku vidieť, že
kopance sú cielené. Kývala nohami, pohľad upretý na tvár starej pani a kop – a zas akoby nič
sa pozerala cez okno. Stará pani si poposadla a za chvíľu zas.
Pátravý pohľad a raz, dva, tri –
kop. A tak dookola. Babka už
nevedela kam s nohami a snáď
iba slušnosť jej bránila mamičke
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niečo povedať a tak sa trpezlivo
snažila vycítiť okamžik výkopu
a včas uhnúť. Ani ľudia okolo nehovorili nič. S počtom kopancov
sa len úmerne zvyšovalo krútenie hlavou a znechutenie starkých i ostatných cestujúcich.
Celé to sledoval mladík, stojaci opodiaľ. Mal na sebe široké
nohavice s rozkrokom pri kolenách, vyťahané tričko a čapicu
so štítom dozadu. Žuval žuvačku a občas nezúčastnene zavadil pohľadom o štvoricu. Potom
sa zas pozeral znudene von. Neurobil nič. Bol jeden z mála ľudí,
na ktorom sa nedalo poznať, či
sa zabáva, alebo je pohoršený.
Keď už stará pani nemala kde
uhnúť a dievčatko sa muselo
zviesť skoro až na okraj sedačky, aby si mohlo kopnúť, neudržal sa jeden z cestujúcich
a povedal mamičke: „Prosím
vás, nemôžete tomu decku niečo povedať? Nevidíte čo robí??
Mamička pohladila svoju princeznú a pohŕdavo povedala:
„Prečo by som jej dačo vravela?
My deťom doprajeme voľnú výchovu“.
Tou odpoveďou šokovala
celý autobus. Dievčatko si ešte

a
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dvakrát koplo, kým autobus došiel k zastávke. Mladík s nohavicami spusteným poniže pása
sa lenivo zobral a prechádzal
nezúčastnene okolo štvorice ku
dverám. Keď bol tesne pri nich,
udiala sa scéna ako z filmu.
Dokolísal sa pomaly k ním,
pokojne, až lenivo vybral z úst
žuvačku a jedným pohybom ju
zamotal dievčatku do vlasov.
Ladným ľahkým pohybom, ako
keď maliar dá na obraz poslednú dôležitú bodku. Bez mihnutia
oka postupoval ďalej k dverám
akoby nič. Mamička zalapala po
dychu a vyštekla: „Čo to robíš ty
idiot jeden, šibe ti?“ Chlapec len
tak lenivo otočil hlavu späť a pokojným hlasom povedal :“Nie,
ale naši mi tiež dopriali voľnú
výchovu… ahoj!“
Knísavým pohybom vystúpil
z autobusu, na starú pani sa
usmial a do okna jej ukázal dva
prsty na znak víťazstva. Stará
pani mu neisto zamávala. Celý
autobus sa zabával. Tentoraz
„voľná výchova“ priniesla svoje
ovocie a pre všetkých mladík
bol akýmsi „borcom“ víťazného
finále príbehu.
(mm)

j e d n o m

Koľko nás je?
K 30. novembru 2009
žije v našej mestskej časti
3 960 obyvateľov, z toho
1982 mužov a 1 978 žien.
Detí do 14 rokov je 793, od
15 do 59 rokov 2 523
a starších ako 59 rokov je
644 občanov. V mesiaci
september 2009 sa narodili tri deti a zomrel jeden
občan, v októbri sa narodilo
päť detí a zomreli štyria
občania.

Naši jubilanti
V mesiaci december
2009, v januári
a februári 2010 oslávia
okrúhle výročie:
70 rokov – Ján Hrubý,
Jozef Michlišin, Anna
Sopkaničová, Juraj Vijt,
Rudolf Takáč, OndrejTakáč, Juliana Perháčová,
Ladislav Takáč, Alžbeta
Vargová, Mária Rybárová
a Alžbeta Kubová
80 rokov – František
Bilka, Mária Vybrancová,
Ján Takáč, Jarmila Paprčková a Alžbeta Šoltésová
Jubilantom želáme
veľa zdravia, šťastia
a pohody v rodine.
Pripravila: M. Študencová

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.

s t r o m e

r a s t ú .
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Tlaková kanalizácia
aktuálna aÏ v marci 2010

Na Križinovej ulici v najnižších miestach ulice, dažďová voda mala snahu
vojsť do dvorov. Tomuto problému „dopomáhali“ vyústenia dažďových
zvodov na ulicu z niektorých rodinných domov. Vďaka pochopeniu
občanov a výzve MC na odstránenie týchto vyústení sa čiastočne
problém vyriešil.
Snímka: Ing. Z. Vaska

Úspe‰n˘ krok KrásÀanov
Centrum pre hospodársky rozvoj zverejnil v obecných
novinách (24. 11. 2009) – týždenníku miest a obcí výsledky
projektu hodnotenia samosprávnych opatrení. Najvyššie
oceneným opatrením za obdobie júl až september 2009
sa stalo rozhodnutie našej mestskej časti, ktorá ako prvá
v Košiciach sa rozhodla realizovať verejné obstarávanie cez
elektronické aukcie, pri ktorej usporíme približne 18 %
nákladov ročne. Plán sa stal skutočnosťou a to dňa 18. novembra 2009, keď sa elektronická aukcia vo veci výberu
dodávateľa elektriny uskutočnila pod dohľadom odborného
poradcu. Samotné vyhodnotenie trvalo len 15 minút s celkovým časom trvania aukcie 45 minút. Pre mestskú časť to
v porovnaní s ponukou doterajšieho dodávateľa firmy Východoslovenská energetika predstavuje úsporu 35 %. Súťaž
vyhrala firma POW – en s najnižšou ponukou.
(Z. V.)

V marcovom čísle „Krásňančan sme vás informovali o pripravovanej realizácii tlakovej kanalizácie II. etapy lokality „Pred
mostom“ s tým, že práce začnú
v jarných mesiacoch roku 2009
na projekte, ktorý predstavuje
celkovo 2 387 bm potrubí – vetvy tlakové a gravitačné, 30 gravitačných a 100 tlakových prípojok. V septembri 2009“ sme vás
informovali o začatí prác v októbri
2009. Mestská časť mala zmluvne zabezpečené výberové konanie na dodávateľa stavebných
a technologických prác a predpokladala, že celý proces verejného obstarávania bude rýchly. Nestalo sa tak ako sme
si predstavovali. Z doterajších
uchádzačov : Spojstav Spišská
Nová Ves nesplnil podmienky
a preto bol zo súťaže v októbri
tohto roku vyradený. V mesiaci
október 2009 ďalší uchádzači:
Špeciálne činnosti s.r.o. Bratislava, Combin Banská Štiavnica
s.r.o., Chemkostav a.s. Michalovce Dúha a.s. Prešov, Schott
s.r.o. Bardejovská Nová Ves si
prevzali súťažné podklady a vyhodnotenie bude oficiálne uzatvorené do konca novembra
2009. Podľa informácií od vyšších orgánov, samotná realizácia

tlakovej kanalizácie bude aktuálna až v novom roku - začiatkom
marca 2010 na čo sa spolu
s obyvateľmi ulíc: Za mostom,
Nová, Pri sídlisku, Goetheho,
Čechovova, Keldišova. Sv. Gorazda a Ukrajinskej tešíme.
Ing. Zdenko Vaska

Fero Škrak popri úlohách spojených s údržbou tlakovej kanalizácie, správcovstvom budov, má
aj ďalšiu – obsluhu a údržbu kotolne v prízemnej časti miestneho
úradu. Tentoraz sme ho zastihli pri
výmene ventilu na spiatočke kúrenia.
Snímka: (bič)

V˘stavba IBV na niekdaj‰om ‰trkovisku s podmienkou…
Mestské zastupiteľstvo MČ
Košice – Krásna schválilo Zmeny a doplnky k územnému plánu
v roku 2007. Predmetom jednej
zo schválených zmien bol aj
návrh zmeny využitia územia pri
bývalom štrkovisku Krásna. Na
tomto území sa má realizovať
individuálna bytová výstavba pozostávajúca prevažne z rodinných domov. Časť územia by sa
mala upraviť, čiastočne zasypať
tú časť vodnej plochy, ktorá je
trvalo zarastená. Po vydaní všetkých povolení na vykonanie terénnych úprav riešeného územia sa v súčasnosti vykonáva ich
realizácia. Vzhľadom na to, že
celé územie štrkoviska je zaradené v územnom systéme ekologickej stability do kategórie
biocentrum, v ktorom osobitne
významným je mokraďový systém, základnou podmienkou
povolenia realizácie terénnych prác je vytvorenie náhradnej plochy v juhozá-
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padnej časti štrkoviska na
premiestnenie mokraďového
systému. Práce spočívajú
v zdvihnutí dna štrkoviska v dĺžke
300 m v šírke 30 m pri brehu
tak, aby vznikol pás plytčiny
s vodou hlbokou 1 – 1,5 m, kam
sa premiestnia dnové usadeniny
a zemina s koreňmi vodných
rastlín a fauna tak, aby sa vytvorili
vhodné podmienky pre vznik
nového mokraďového systému,
podobného tomu, ktorý bol
z pôvodného miesta vo východnom cípe štrkoviska prenesený
na nové miesto. Na zasypávanie
sa využije materiál, najmä výkopová zemina a kamenivo,
stavebné odpady v súlade
s podmienkami stanovenými
Obvodným úradom životného
prostredia v rozhodnutí, ktorým
bola činnosť povolená podľa
projektovej dokumentácie. Dodávateľ zásypového materiálu je
povinný doložiť laboratórny rozbor s odborným posudkom vy-

daným akreditovaným laboratóriom v zmysle predpisov EÚ
(vyluhovateľné látky, ekotoxicita
ap.) o tom, že ide o inertný materiál. V časti vodnej plochy,
ktorá je určená na zasypanie
vznikne verejná zeleň, ktorej
funkciou bude ochrana novopostavených rodinných domov,

vytvorenie vhodných mikroklimatických pomerov v území
a izolačná funkcia brehov štrkoviska. Terénne úpravy na základe zmluvných vzťahov s investorom celej akcie vykonáva
spoločnosť V.O.D.S., a.s.
Podľa údajov firmy V.O.D.S., a.s.
spracoval (z.v)

Tak vyzerá elektronická mostová váha umiestnená v lokalite budúcej
výstavby IBV Pri jazere firmy V.O.D.S. Stavba má dočasný charakter a jej
užívanie sa povoľuje do ukončenia hrubých terénnych úprav. Po
ukončení stratí opodstatnenie a bude odstránená. Snímka: Ing. Z. Vaska

Skutočným poslaním človeka je prísť k sebe samému.

Najmlad‰í „poeti“ k Vianociam
Veselé Vianoce
Veselé Vianoce vám všetkým prajem,
na krásne hudobné nástroje zahrajem.
Vianočný stromček si postavíme,
ozdobné gule naň zavesíme.
Na Štedrý deň sa nám splní sen keď darčeky otvoríme, určite sa potešíme.
Lucia Peterčáková, V. A

Vianoce
Martin príde na bielom koni,
Mikuláš zvončekom zazvoní.
Vianoce sú za rohom,
dajme jeseni zbohom.
Pohľad na časť Edisonovej ulice, vpravo pohostinstvo „Hegi, pod
orechom“, o čosi ďalej predajňa potravín a zmiešaného tovaru
Terézie Figurovej.
Snímka: (bič)

B u d e
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Sen je dobrodruÏná v˘prava
Sen je dobrodružná výprava, na ktorú sa vydávame každý večer.
To sú slová básnika Baudelaira. Niekto sa na túto výpravu vydáva
celkom bezstarostne, iný s obavami: „Podarí sa mi dnes zaspať?“
Strach z nespavosti je najväčším nepriateľom spánku. Brať prášky
na spanie nie je dobré. Vezmite si radšej k srdcu týchto niekoľko
rád:
Eliminujte nepríjemné zvuky. Zvuk televízora, či ruch ulice
eliminujte nejakým rytmickým zvukom. Niekedy stačí na to ventilátor,
existujú dokonca prístroje napodobňujúce šum mora, vetra, či
dažďa.
Kúpte si teplomer. Existuje tzv. najvýhodnejšia teplota v spálni.
Podľa názoru odborníkov by mala byť pre dospelých 14 až 16
stupňov, pre deti trocha vyššia: 18 až 20 stupňov. Väčšina nových
bytov je prekúrená, čo je nielen nezdravé, ale ťažko sa pri tom
zaspáva.
Dobrá posteľ. Matrace i podušky musia byť dostatočne pružné,
aby sa prispôsobili telu, ale zároveň aj dosť pevné, aby sa v nich
telo „nepotilo“. Posteľ má byť dostatočne široká, najlepšia šírka je
90 až 120 cm. Počas noci sa v nej človek obráti 20 až 30 krát.
Dbajte na čistotu. Postele každý deň dobre vetrajte, čo
najčastejšie treba vymieňať posteľnú bielizeň. Dôležité je aj to, čo
si do postele obliekate. Nikdy nech vás netlačí guma na páse,
nemajte ani príliš voľné oblečenie, pretože to sa krčí na tele.
Nebojte sa večerať. Vačšina ľudí si myslí, že pre dobrý spánok
je dôležité mať „ľahký žalúdok“. To nie je celkom srávne. Navečerajte
sa tak, aby vás v noci nezobudil hlad. Nejedzte však večer „ťažkú
stravu“ – teda omáčky, krémy, salámu, sladkosti, všetko čo zaťažuje
pečeň – teda aj korenie, kávu, čaj, víno, liehoviny. Pýtate sa čo
potom jesť? Hlavne ovocie, vajce, grilované mäso... Pred spaním
je dobré vypiť pohár mlieka a ak do neho pridáme med – je to vraj
výborný uspávací prostriedok.
Doprajte si večernú prechádzku. Večerná prechádzka je pre
vás lepšia, než akékoľvek lieky. Zvyknite si prejsť sa každý večer,
hoci len na krátky čas, hlavne ak máte sedavé zamestnanie.
Kúpte si hojdacie kreslo. Hojdanie vždy uspáva. Sú ľudia,
ktorí nikde tak dobre nespia ako povedzme v aute. Ak si dožičíte
pred spánkom 30 minút v hojdacom kresle (možno sledovať
televíziu, čítať knihu) - má to dobrý vplyv na spánok. A ešte jedna
dobrá vec – hojdanie prekrvuje nohy, čo je vhodné hlavne pre
starších ľudí.
Zívajte ostošesť. Ak si chcete privolať spánok, začnite zívať.
A ako na to? Zakloňte hlavu dozadu, silno zatvorte oči, otvorte ústa
a ako len môžete zívajte, čo najsilnejšie a najdlhšie.

•

Spasiteľ sa narodí
a človek sa poteší.
Koláč na stole stojí,
mamička ho rozkrojí.
Na Vianoce stromček svieti,
Betlehem volá: “Poďte, všetci!”
Ako Gabriel sľúbil,
tak sa ten sľub splnil.
Spasiteľ dary dostal,
Janko Ježiškovi list poslal.
Tak aj vy, deti, píšte listy,
splnia sa vám sny, som si istý!
Tomáš Gordoň, V. A

Zima
Zima je už veľmi blízko,
tešíme sa na klzisko,
všetci sme už nedočkaví,
vyberáme výstroj zimný.
Radosť mám, že prídu Vianoce,
keď sa stromček ozdobami ligoce,
keď si každý darček dáva,
je to jedna veľká sláva.
Novoročná atmosféra
tiež je veľmi veselá,
ohňostroj ukáže sa,
rozžiaria sa nebesá.
Ja mám zimu veľmi rád,
keď cesty pokrýva hrubý ľad.
Preto sa na ňu stále teším,
vždy spomínam na ňu rád.
Pavol Hake, VI. A-

Spravodlivosť bez lásky je ako strom bez kvetov.
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Štart motoriek v Družstevnej pri Hornáde. S číslom 171 súťažil Vlado Kudroč, v popredí s číslom 173 Maťo Fekete. Vpravo Jaro Medve vo víťaznom
preteku v Medzeve.

M o t o k r o s o v í
Motorka. Kto by ju z chlapcov netúžil mať, prejsť sa po
dedine, ukázať ju kamarátom,
zúčastniť sa súťaže, dosiahnuť
pekné výsledky a popýšiť sa
nimi. Môžete aj namietať, že
motorka je nebezpečná, hlučná a ešte mnohé ďalšie veci by
sme mohli spomenúť. Aj ja
som predtým zastávala ten názor, až si môj syn nasadol na
motorku a šla som s ním
na súťaž. Tam som pochopila
o čom to vlastne je. Výlet do
prírody, príjemne strávenie
voľného času, stretnutie s ka-

marátmi a boli sme tam všetko
videli a počuli.
Z roka na rok stúpa popularita cross country a endura,
pričom je veľmi veľa nadšencov, ktorí jazdia pre potešenie
a nemajú veľký záujem porovnávať svoje jazdecké
schopnosti s rovesníkmi či
staršími a skúsenejšími jazdcami. V našej mestskej časti
sú traja chlapci, ktorí sa tomuto športu venujú - Vladimír
Kudroč (Kudri), Jaroslav
Medve (Jarec) a Matej Fekete
(Feki).

Radíme našim záhradkárom
December je mesiac, keď je
najkratší deň v roku. Úžitková
a okrasná časť záhradky, okrem
niektorých skalničiek sa nachádza v období vegetačného pokoja. Pred príchodom zimných
mrazov si narežeme vrúble, ktoré zviažeme a uložíme do vopred
vykopaných jám alebo ich dáme
do pivníc. Za vhodných poveternostných podmienok, za bez-
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mrazivých dní, urobíme zimný
postrek, to znamená, že ovocné
stromy postriekame 5% Sulkou.
Kvetiny nás sprevádzajú po
celý život. Sú prejavom úcty, vďaky a lásky v každej rodine, na
pracovisku alebo pri rôznych
spoločenských podujatiach.
V aranžovaní kvetín zvlášť vynikajú
Japonci. Odtiaľ pochádza aj
veľmi staré umenie – ikebana, čo

j a z d c i
Motocyklové podujatia,
ktorých sa zúčastňujú, organizuje Ascof Cassovia cup,
ktorý v tomto roku ukončil
svoju štvrtú sezónu. Je jasné,
že motocyklistov pribúda, behajú po miestach, ktoré sú pre
nich nevhodné a pre druhých
zase nebezpečné. Úlohou
tejto súťaže je dostať chlapcov
na organizovanú súťaž za ktorou netreba ďaleko cestovať,
trvá jeden deň a štartovné nie
je vysoké. Takmer pri každej
obci vzniká väčšia či menšia
motocyklová trať a pribúda aj
v preklade znamená živá kvetina
alebo umenie aranžovať. Základom ikebany je starostlivý výber
rastlín a nádob tak, aby pôsobili
dojmom, že rastú ako v prírode.
Pripravila: (J.M.)

záujemcov. Súťaž je rozdelená
do kategórii. C (CX1, CX2)
delená podľa kubatúry a charakteru motora /dvojtakty
a veľké štvortakty/, kategória
B/ veterán, super veterán
a najmladší jazdci. V tejto sezóne prebiehali súťaže na
deviatich miestach a to: Šarišské Bohdanovce, Zelený
dvor, Kechnec, Slanec, Kavečany, Stropkov, Budimír, Družstevná pri Hornáde a Medzev.
Ľudia, ktorí sa tomu venujú sú
pre tento šport zanietení,
nemajú z toho nič, len dobrý
pocit, že urobili niečo pre
iných.
Irena Feketeová
prevzdušnenie. Podľa najnovších
zistení najvhodnejší termín na
rez orecha je v termíne od
polovice apríla do polovice mája.
Pripravil: J. Martinásek

Ako kompostovať
orechové lístie?
Do kompostu umiestneného
v tieni spravidla nedávame orechové listy na jeseň pre jeho
nežiadúci agresívny obsah živíc
škodiacich pri procese rozkladu.
Ak však necháme lístie orecha
voľne prehniť pod stromom do
jari, prehnije natoľko, že je už
možné v menších množstvách ho
pridávať do kompostu spolu so
zeminou . Pre kvalitnejší priebeh
a urýchlenie kompostovania
a procesu vyhnívania je vhodné
pridávať akýkoľvek hnoj a trochu
zeminy. Do kompostu je vhodné
pridávať zvyšky vlasov, nechtov,
kuchynský odpad, šupky z ovocia, ihličie – nevhodné šišky z borovíc. Nevhodný je tiež papier
z reklám s farebnou tlačou. Kompost aspoň jedenkrát prekopeme
kvôli premiešaniu, neprikrývame
fóliou, aby bolo zabezpečené

Na ulici „Pri Hornáde“, blízko mosta, sa v čase dažďov vytvárala
mláka, ktorá robila galibu nielen
motoristom, ale aj chodcom. O jej
odstránenie sa postarali pracovníci Hydro-Eko-Stavu, ktorí tu osadili tzv. „hltač“ dažďovej vody. Na
zábere L. Naď a Š. Kobezda pri
ukladaní skruže za pomoci bágra,
ktorý obsluhuje F. Varga.
Snímka: (bič)

V láske najviac pochybujeme o tom, čomu najviac veríme.

Fotoreportáž

NÁVRATY DO DEDOVIZNE

Fotoreportáž

Bolo to síce pred vyše polstoročím, keď ste boli piatakmi, ale vaša
fyziognómia, výraz vašich obličajov, sa takmer nezmenil a hravo vás
spoznávame aj dnes. Ak ste zabudli, vašou triednou bola Anna Paľová.

O rok menej má táto fotografia z roku 1958, keď ste navštevovali šiesty
ročník Osemročnej strednej školy. Vašou triednou učiteľkou bola
A. Petríková, na obrázku v strede s riaditeľom školy J. Kováčom.

Medzi prvými držiteľmi bronzovej Janského plakety v Krásnej patrili
J. Hrabkovský, F. Takáč, O. Brecko a M. Hrabkovský. Náš záber je z roku
1978, počas zápisu do pamätnej knihy v niekdajšej sobášnej sieni.

Najbližšia rodina „mladého“ Ondreja Hégera je už pred kostolom a čaká
na príchod svadobnej družiny mladuchy, s ktorou si čochvíľa povedia
svoje „áno“ pre spoločný život, v dobrom i zlom. Bolo to 6. júna 1959.

Krásňanský kroj z roku 1940. Vidíme ho na Anne Rezničákovej –
Gajdošovej. Vpravo tri ženičky – uprostred – Krásňanka Alžbeta Buriková
– Matisová, ktorá v jedno nedeľné popoludnie v roku 1966 hostila
priateľky z neďalekej Čane v „Údolí lásky“, na dnešnej Ulici 1. mája.

Aj v minulosti sme sa riadili heslom: „Úctu ženám po celý rok“, ale najviac
v deň, ktorý bol (a možno ešte aj je) venovaný výlučne nežnému
pohlaviu, na sviatok Medzinárodného dňa žien. Veríme, že sa v spoločnosti Petra Čontoša spoznávate, i keď čas o „čosi“ pokročil.

✽

✽

✽

Všetkým, ktorí ste nám poskytli fotografie z dávnych čias, tie z vašich albumov a škatúľ, úprimne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu
„zásielku“ cenných historických obrázkov našich dedov, ale aj babičiek.
Texty napísal šéfredaktor, ktorý vám žičí do Nového roku 2010 všetko najlepšie, najmä kopec zdravia a spokojnosti v rodinách.

•

Priateľ je prvý človek, ktorý prichádza, keď celý svet odišiel.
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Krásňanským futbalistom chýba koncentrovanosť
H o d n o t e n i e
Od posledného hodnotenia
odohralo naše mužstvo v jesennej
časti ďalších deväť zápasov aj
s jedným predohrávaným jarným
kolom.
V Bardejove, najväčšom ašpirantovi na postup sme nezachytili
úvod zápasu, keď sme už do 25.
minúty inkasovali dvakrát a i keď
sme postupne hru v poli vyrovnali,
v ďalšom priebehu zápasu, ktorý
mal dobrú úroveň aj našou
zásluhou sa nám nepodarilo skórovať a prehrali sme 2:0.
Po tomto zápase nás čakalo
veľmi dôležité dvojkolo, ktoré sme
odohrali na domácom trávniku
s mužstvami Giraltoviec a Svidníka. V oboch veľmi dôležitých
stretnutiach, ktoré, ako to býva
krásou neoplývali, ale bojovnosťou našich hráčov sme ich dotiahli do víťazného konca a získali
sme dôležitých šesť bodov.
Po týchto zápasoch, akoby na
mužstvo doľahla kríza a taktiež nás
opustila športová šťastena, nakoľko sme v zostávajúcich šiestich
stretnutiach získali iba jeden bod
po domácej remíze 0:0 s Barcou.
Vo všetkých stretnutiach sme
boli vyrovnaným mužstvom našim
súperom. V zápasoch v Spišskom
Podhradí a doma s Lokomotívou
Košice sme zbytočne inkasovali po vyrovnanom priebehu
v posledných piatich minútach
zápasu a oba sme prehrali 1:0.
V Snine, Veľkom Šariši a doma
s Barcou sme predovšetkým
nepresnosťou vo finálnych prihrávkach a nedôraznosťou v pokutovom území súpera prišli o možnosť zisku bodov, ktoré by nám
pomohli pohybovať sa v pokoj-

j e s e n n e j

č a s t i

2 0 0 9

–

2 0 1 0

Chitava, 1 gól – Estočin, Kičura,
Surgent M

Konečná tabuľka po jesennej časti:

Jedna z ošemetných situácií pred bránkou počas futbalového duelu
Krásna – Barca 0:0
Foto: (autor)

nejších vodách tretieho ligového
peletónu.
V zimnom prípravnom období
bude potrebné doplniť tento káder predovšetkým schopným hrotovým hráčom, ktorý by snahu
a pomerne dobrú hru v poli nášho mužstva vedel zúžitkovať na
dosiahnutie gólov, ktoré by znamenali zisk potrebných bodov
v ťažkej jarnej časti súťaže.
V zimnej prestávke bude tiež
potrebné popracovať na psychickej odolnosti a koncentrovanosti
nášho mužstva počas celého
stretnutia, aby sme ako v jesennej
časti v záveroch zápasov nestrácali po zbytočných góloch
cenné body.

Bilancia

jesene:

Odohratých 15 kôl + 1 predohrávané jarné kolo
Doma: 8 zápasov – z toho 4 víťazstvá, 3 remízy, 1 prehra.
Vonku : 8 zápasov – z toho 1 víťazstvo, 7 prehier.
Celkové skóre: 13 : 19

V tzv. tabuľke pravdy: -3 body
Strelci gólov nášho mužstva:
4 góly – Matia, 3 góly – Harda,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bardejov
35
Topoľany
33
Snina
30
Giraltovce
30
Lok. Košice
28
Stropkov
24
V. Tatry
24
Sp. Podhradie
21
N. Hrušov
21
V. Opátske
20
MFK KE-Krásna
18
V. Šariš
18
KE - Barca
17
Sabinov
16
Svidník
12
Sobrance
9
Vladimír Wantruba

Dorastenci na ‰iestom mieste
Pred vstupom do nového súťažného ročníka 2009/2010,
sme 12 členný káder družstva dorastencov doplnili o 8 hráčov zo
žiackeho družstva. Boli to: Erik
Mravec, Adam Majoroš, Ľubomír
Kimler, Tomáš Hegedüš, Ján Hudák, Jakub Ondrejčo, Richard
Grega a Oliver Kunca.
V jesennej časti súťažného
ročníka 2009/2010, družstvo dorastencov MFK Košice-Krásna,
v V. lige skupiny JV odohralo 14
majstrovských stretnutí. Z nich sedem vyhralo, dva remizovalo a päť
prehralo. Získalo celkom 23 bodov, skóre 30:23 a v konečnej tabuľke jesennej časti súťažného
ročníka 2009/2010 sa umiestnilo
na šiestom miesto. Vzhľadom na

to, že máme jedno z najmladších
družstiev v súťaži, s týmto umiestnením družstva som spokojný.
Z mladších hráčov si úspešne počínali predovšetkým Hudák, Kimler
a Kunca. Zo starších to boli Balla,
Mončilov, Gadžor a Pačut.
Najlepším strelcom družstva
sa stal Mário Balla so 6-timi gólmi.
V priebehu jesennej časti, si družstvo vytvorilo nový rekord, keď
v 6-tich majstrovských stretnutiach
po sebe neprehralo. Všetkým
hráčom za to patrí pochvala.
Dúfam, že v tomto trende,
bude družstvo pokračovať aj
v jarnej časti súťažného ročníka 2009/2010.
Tréner: Štefan Hoza

Žiacke družstvo sa zlepšuje
Do novej sezóny vstupovalo
žiacke družstvo s menšími ambíciami ako v predchádzajúcej sezóne. Dôvodom bola hlavne veľká,
až výnimočne rozsiahla obmena
v zložení družstva. Po skončení
minulej sezóny ho opustilo z dôvodu dosiahnutia dorasteneckého
veku 13 chlapcov, ďalším dvom
umožnil futbalový klub hosťovanie
v prvoligovom košickom tíme.
Žiacke družstvo sa tak dostalo do
fázy budovania nového družstva
prakticky od nuly. Zostalo len pár
chlapcov z Krásnej, ktorí teraz
tvoria kostru tímu. Ďalší chlapci
z Krásnej už neprichádzajú a tak

je odkázané na chlapcov zo sídliska Nad jazerom. Vekové zloženie
je teraz veľmi pestré, od 9 až po
14-ročných. V žiackej kategórii je
to veľmi veľký vekový rozdiel a tak
aj naše výsledky tomu odpovedajú. Chlapci sa však stále zlepšujú
a veria si od zápasu k zápasu viac
a viac. Podarilo sa nám vyhrať dva
zápasy a hoci sme prehrávali vyššími rozdielmi, v posledných zápasoch na jeseň to boli už len tesné
prehry. Aj to nám dodáva viac optimizmu pred jarnou časťou, v ktorej
by sme chceli, po prípadnom posilnení, zabojovať o stred tabuľky.
M. Beregsázi
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