Víťaz Kristus z mŕ tvych vstal, Aleluja!
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Po z v á n k a
MS SČK a MÚ MČ Košice –
Krásna vás pozývajú na „Krásňansku kvapku krvi“, ktorá sa
uskutoční v stredu, 28. apríla
2010 so začiatkom o ôsmej hodine v kultúrnom dome. Spoluorganizátorom šľachetnej akcie
je SČK, ÚS Košice–mesto v súčinnosti s NTS SR v Košiciach. Uvítame nielen skalných donátorov,
ktorí každoročne prichádzajú nezištne darovať vzácnu tekutinu
zachraňujúcu ľudské životy, ale
tiež prvodarcov. Veď každá kvapka je potrebná a krvi nikdy nie je
nadostač. Čo ak práve tá vaša
môže zachrániť niekomu život.
Nikdy nevieme ... Dvere sú otvorené pre každého darcu a je len
na vás, či sa rozhodnete pre tento
výsostne humánny, samaritánsky skutok. Ako po iné roky, po
odbere vás pozývame na posedenie a občerstvenie do reštaurácie Rubín.
M. Kažimír

eľká noc – hovorí teológ
Jozef Leščinský – je najvýznamnejšia udalosť
ľudskej histórie. Ale túto udalosť
mal pred našimi očami ukryť
obyčajný kameň. Bol studený
a nesmierne ťažký. Niesol v sebe
bolestnú ťarchu tisícročí
a zároveň tajomstvo.“
Od tej chvíle prešlo mnoho
rokov, mnoho ďalších kameňov
privalilo hroby ľudí. O žiadnom
z nich sa nehovorí. Ale o kameni, ktorý bol odvalený z Kristovho hrobu neďaleko Jeruzalema,
sa hovorí dodnes. Dodnes ho
s nevôľou spomínajú tí, ktorí ho
aj naďalej strážia a s pochopením tí, ktorých už prestal ťažiť.
Kristovo zmŕtvychvstanie, to
je Veľká noc. Je to prechod –
cesta – Pascha. Prechod z jedného stavu života do druhého.
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Rekon‰trukcia „zlatého kríÏa“ na plné obrátky

P

richádzajúca jar je vždy
okrem prebúdzania prírody aj znamením štartu stavebných aktivít každej zodpovednej samosprávy. Tohto
roku sme si pri schvaľovaní
nášho rozpočtu, spoločne
s poslancami, vytýčili smelý
cieľ: začať, ale v tomto roku aj

máca stavebná firma HYDRO
– EKO – STAV. Na druhú
etapu, ktorou je výstavba
kruhového objazdu a výstavba
chodníkov okolo materskej
školy vyberieme zhotoviteľa
cez elektronickú aukciu začiatkom apríla tohto roku. Celkové rozpočtové náklady na

Deň Krásnej, teda 5. júla, sme
mohli námestie ukázať v plnej
kráse nielen domácim, ale aj
návštevníkom a ďalším hosťom.
Na kaštieli, ktorý je ďalším
stredobodom našej pozornosti, začíname v marci 2010
s reštaurátorským výskumom.

Spoloãne to dokáÏeme
ukončiť rekonštrukciu hlavného námestia v Krásnej, nášho
tzv. „zlatého kríža“ ulíc Lackova, Adamova, Žiacka. Stavebné práce prvej etapy rekonštrukcie, ktoré zahŕňajú
priestor pred kaštieľom a kostolom, sme začali už koncom
februára. Na základe výberového konania hlavným zhotoviteľom tejto etapy je naša do-

J U D r. M a r e k K A Ž I M Í R
komplexnú rekonštrukciu
predstavujú bezmála 200 tisíc
eur. Zdroje sme získali z vlastných príjmov, z účelovej dotácie rozpočtu mesta Košice
a z úverových zdrojov. Pri
ideálnom prísune finančných
prostriedkov hodláme rekonštrukciu námestia ukončiť do
konca júna 2010, tak aby na

Zo smrti do Ïivota

Vstal,

ako

povedal

Firma Geometra, ktorá nám
dala najlepšiu ponuku v najbližších dňoch vykoná geodetické zameranie celého
objektu kaštieľa. Následne
sme oslovili niekoľkých architektov, ktorí majú skúsenosti
s prípravou a vypracovaním
projektovej dokumentácie
rekonštrukcie historických
(Pokračovanie na 3. strane)

Cesta z otroctva na slobodu.
Z tmy ku svetlu. Z bolesti do radosti. Zo smrti do života.
Ľudia, ktorí dokážu žasnúť
nad prázdnym Ježišovým hrobom, sa spoznali v jeho Pravde,
veria v Cestu, ktorá k niečomu
vedie, pretože sa im stala Životom. Udalosť Veľkej noci žije
a rastie v každodenných ľudských situáciách:
Je v slzách, do ktorých vlieva
nádej a je životom napriek zdaniu smrti. Filozof Jean Paul Sartre raz povedal básnikovi Paulovi Claudelovi: „Dnes už nielen
otázka o Bohu, ale samotný Boh
je mŕtvy!“ Claudel odpovedal:
„Boh má však taký zvláštny zvyk:
na tretí deň vstal z mŕtvych...“
Prajem vám požehnané veľkonočné sviatky.
Juraj Semivan

Nad Tatrou sa bl˘ska…
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,
zastavme ich bratia, veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.
To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo –
ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.
Už Slovensko vstáva, putá si strháva,
hej, rodina milá – hodina odbila,
žije matka sláva!
Ešte jedle rastú na krivánskej strane.
Kto sa Slovák cíti, nech sa šable chytí
A medzi nás stane.
Janko Matuška
Ruku na srdce, priatelia. Poznáme všetci správny text našej slovenskej
hymny? Tak či onak, nebude na škodu zopakovať si jej slová, ako ich kedysi
napísal jej autor. Nuž a okrem šiestich veršov, ktoré sa spievajú pri každej
významnej udalosti, sme pridali aj ďalšie dve slohy, ktoré si môžete tiež
osvojiť. Len tak, pre seba.

V rámci výstavby komunitného parku - kladenia obrubníkov je v II. etape
plánovaná úprava križovatky tvaru T ulíc Lackova – Adamova – Žiacka.
Upraví sa ulica Žiacka v dĺžke 92,6 m, Lackova v dĺžke 60,9 m a Adamova
v dĺžke 21,8 m. Súčasťou riešenia je aj úprava existujúcich a riešenie
nových chodníkov pozdĺž komunikácií v mesiaci apríl 2010, ktorých
rozpočtový náklad predstavuje cca 118 tisíc Eur.
Foto: Ing. Z. Vaska

Uznesenia z XX. zasadnutia MZ MČ Košice – Krásna konaného dňa 16. decembra 2009
Schválilo:
• III. úpravu rozpočtu so zapracovanými pripomienkami poslancov
• Plán rokovaní miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na
I. polrok 2010
• Predaj pozemku p. č. 7028/2
– zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 105 m2 za cenu
181,65 € pre Mesto Košice,
Tr. SNP 48/A, 040 01 Košice
• Predaj nehnuteľnosti p. č.
6153 – ostatné plochy vo výmere 136 m2 pre Jozefa Hegedüša, a manž. Martu rod.
Takáčovú, Košice – Krásna
• Predaj nehnuteľnosti p. č.
6555/2 – ostatné plochy vo

výmere 91 m2, pre pani Mgr.
Janu Liptákovú, rod. Strakovú,
Košice
• Urbanistickú štúdiu - lokalita
Feketeova pažiť spracovanú
architektonickým štúdiom
atrium, Letná 40, 040 01 Košice z augusta 2009 podľa
predloženého návrhu
• Návrh na udelenie ceny mestského zastupiteľstva pre DFS
Krásňanka
• Návrh na cenu primátora Mesta Košice, Mgr. Irenu Feketeovú – vedúcu DFS Krásňanka pri príležitosti životného jubilea
Vzalo na vedomie:
• Informáciu o finančnom vy-

sporiadaní z predaja pozemkov
v lokalite IBV Pri jazere Košice
– Krásna, v zastúpení Vincentom Nagyom a IBV Na
hore II Košice – Krásna, LF
Development, v zastúpení Ing.
Igorom Lábajom a JUDr. Igorom Lábajom
• Informáciu o pridelení nájomných bytov na Golianovej ulici
Košice – Krásna
• Informáciu v pokračovaní vo
výstavbe detského ihriska a jeho vyhodnotenie formou dotazníka
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• Výbor Urbariátu v Košiciach –
Krásnej zabezpečiť vrátenie pozemkov v lokalite IBV
Pri Jazere, Košice – Krásna
pôvodným vlastníkom, alebo
ak by boli prevedené na inú
spoločnosť s podmienkou,
aby vlastníci o pozemky neprišli, v termíne do 31. decembra. 2009 v prípade, ak
nedôjde k vyplateniu zvyšnej
ceny pozemkov do tohto
termínu.

Uznesenia z XII. mimoriadneho zasadnutia
Miestneho zastupiteľsta Mestskej časti Košice –
Krásna konaného dňa 15. februára 2010
Schválilo:

Na Opátskej ulici, pri kostole pracovníci firmy Eurovia s.r.o. upravujú povrch
komunikácie po zimnom období. Zima vie každoročne urobiť čaro, ale
i veľa nepríjemnosti najmä pre vodičov motorových vozidiel aj pre chodcov.
Takto je potrebné poopravovať aj ďalšie komunikácie v obci.
Foto: Ing. Z. Vaska

Požiadalo:

• Kúpu stavebného objektu umiestneného na parcelách v registri „C“
č. 1693/520 o výmere
2168 m2, 1693/517 o výmere 1321 m2, 1693/524
o výmere 23 m2 ostatné
plochy, vo vlastníctve Mesta Košice, s názvom „Miestne spojovacie a obslužné
komunikácie“ v Mestskej
časti Košice – Krásna, IBV
Na hore za symbolickú
cenu 1 €. Prílohu kúpnej
zmluvy bude tvoriť geometrický plán skutočného
zamerania komunikácie,

spolu s rozhodnutím o užívaní komunikácie
• Zmenu organizačnej štruktúry Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Krásna
podľa predloženého návrhu
• Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov
v športovom areáli miestneho futbalového klubu,
ulica Golianova 27
Neschválilo:
• Návrh na zmenu Územného plánu zóny výtlačného potrubia.

sú plány neúspešné, je tomu tak preto, lebo im chýba cieľ.

Spoloãne to dokáÏeme
(Dokončenie z 1. strany)

pamiatok. Naším cieľom je rozbehnúť na plné obrátky vypracovanie všetkých podkladov
k začatiu stavebného konania.
Ambíciou je mať v septembri
tohto roku „v rukách“ právoplatné stavebné povolenie. Výzva
k podávaniu projektov na záchranu a celkovú obnovu nepočká a mala by byť zverejnená
Ministerstvom výstavby už v septembri. Ďalšou možnosťou ako
získať potrebné zdroje na rekonštrukciu kaštieľa sú investičné projekty Európskeho hlavného mesta kultúry 2013, kde
pre Krásnu sú vyčlenené finančné zdroje v sume dva milióny eur.
Nemenej dôležitou stavbou,
ktorú potrebujeme ukončiť ešte
v tomto roku je aj výstavba kanalizácie v lokalite Pred mostom. V súčasnom období prebieha na Ministerstve životného
prostredia hodnotenie a posudzovanie verejného obstarávania, ktorým sme vybrali hlavného zhotoviteľa celej stavby
v hodnote vyše jedného milióna
eur. Hlavným zhotoviteľom je
bratislavská stavebná firma Špeciálne činnosti, ktorá ponúkla
v súťaži najnižšiu cenu a je pripravená začať so stavebnými
prácami ihneď po podpise
zmluvy.

Podstatnou súčasťou nového miesta oddychu rodín Krásňanov bude aj prvé, verejné detské ihrisko. Za pomoci – vďaka
našim partnerov firmy U.S. Steel
Košice a Environcentrum – ho
chceme našim deťom odovzdať
1. júna 2010 pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí.
V rozpočte sme na túto stavbu
vyčlenili desať tisíc eur. Skvelé
odprezentované výsledky práce
študentov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach
pod vedením dekana Juraja
Kobana sú zárukou, že krásňanske deti dostanú moderné
a dizajnovo jedinečné detské
ihrisko, aké v Košiciach zatiaľ
nie je.
Komunitný park bude predovšetkým o našej krásňanskej
komunite. Mal by byť miestom
stretávania sa našich rodín,
miestom na rozhovory a diskusie s priateľmi.
Radi uvítame akúkoľvek
pomoc najmä pri záhradníckych a terénnych úpravách nášho parku a detského ihriska.
Kto má snahu pomôcť a priložiť
ruku k spoločnému dielu, formu a spôsob pomoci si vždy
nájde. Urobme čosi pre svoje
okolie, spoločne to dokážeme.

Čistenie chodníkov najmä pri zimnej kalamite je povinnosťou všetkých.
Nezabúdajme, že po nich chodia aj zdravotne postihnutí. Tomáša
Takáča sme odfotografovali na našej hlavnej ulici.
Foto: M. Kažimír

O Z N A M
Prevádzkovateľ distribučnej siete spoločnosť SPP – distribúcia
a.s. Košice v rámci skvalitnenia služieb pre svojich zákazníkov
začína od 1. marca 2010 s prevádzkou vlastnej zákazníckej linky,
ktorá bude slúžiť pre potreby žiadateľov o pripojenie ( t.j. plynofikácia
nových objektov) pre technické zmeny na existujúcom odbernom
plynárenskom zariadení (výmena existujúcich plynových spotrebičov, zmena umiestnenia meradla spotreby zemného plynu a pod.)

Zákaznícka linka pre pripájanie k distribučnej sieti

0850 269 269
bude pre zákazníkov k dispozícii počas pracovných dní v čase
od 7,30 do 15. hodiny. Zákazníci budú informovaní o všetkých
náležitostiach spojených s plynofikáciou svojej nehnuteľnosti alebo
s predpokladanou technickou zmenou na existujúcom odbernom
plynárenskom zariadení. Pracovníci zákazníckej linky na požiadanie
zašlú tiež vzory “Žiadosti“ a vzor „Zmluvy o pripojenie na adresu,
ktorú žiadateľ uvedie pri telefonickom kontakte“.
(mh)

Ďakujem.

Uznesenia z XXI. zasadnutia MZ MČ Košice – Krásna konaného dňa 11. marca 2010
Schválilo:
• finančný príspevok pre futbalový klub, ktorý bude viazaný
na čerpanie energií a podporu
mládežníckeho futbalu

• čerpanie I. municipálneho úveru do výšky 66 390 € na
investičnú akciu – výstavbu komunitného parku a rekonštrukciu námestia pri úrokovej sadz-

Vo februári 2010 sa začali stavebné práce aj pred kaštieľom. Pracovníci
firmy Hydro – Eko – Stav z Krásnej sa naplno pustili do prác pre prvú etapu
výstavby komunitného parku v hodnote takmer 153 tisíc Eur.
Foto: Ing. Z. Vaska

•

be 6 M EURIBOR + 1,19 %,
celková úroková sadzba dlhodobého úveru – 2,155 %
• prenájom nebytových priestorov v stavbe so súpisným
číslom 1084 na I. poschodí vo
výmere 36 m2 za 1€/ročne na
dobu neurčitú pre Slovenský
zväz chovateľov poštových
holubov základná organizácia
Krásna n/Hornádom
• a) zámenu nehnuteľností parc.
č. 3468/94 ostatné plochy vo
výmere 131 m2, evidované na
LV 2287 kat.územia Krásna za
parcelu č. 6526/3 zastavené
plochy a nádvoria vo výmere
50 m2, za parcelu č. 3468/92
trvalé trávne porasty vo výmere
3 m2 a za parcelu 3468/93,
trvalé trávne porasty vo výmere 7 m2
b) Peter Varga, trvale bytom
Goldírova 5, Košice – Krásna

doplatí Mestskej časti Košice
– Krásna za zvyšnú časť výmery t. j. 71 m2 ako finančné
vyrovnanie sumu 40 €/m2 t. j.
2 840 €
• zmenu územného plánu IBV
Krásna pri Jazere podľa prílohy
• udelenie ocenenia, Cenu
miestneho zastupiteľstva pre
Jozefa Hegedűša, Máriu Hegedűšovú, Máriu Petrušovú,
Rudolfa Takáča st. a Ing. Rudolfa Ballascha podľa návrhov
poslancov a predložených
hodnotení
Odporúča
• starostovi udeliť cenu starostu
mestskej časti pre kolektív detí
Základnej školy s materskou
školou sv. Marka Križina za
reprezentáciu Mestskej časti
Košice - Krásna

Keď človek nepozná prístav, do ktorého chce prísť, žiaden vietor nebude preňho správnym vetrom.
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Na‰e ìal‰ie „prvenstvo“
Ako jedna z mála mestských
častí, sa Krásna môže popýšiť
novinkou, ktorej realizácia sa
uskutočnila v posledných mesiacoch minulého roka. V spolupráci
s firmou Hydro-Eko-Stav sme
vybudovali prvú štvormiestnu
hrobku na našom cintoríne. Museli sme splniť viacero podmienok. Takáto hrobka by totiž mala

stáť na mieste, kde neodpočívali
žiadne pozostatky a zároveň k nej
musí byť dobrý prístup. Na jej
realizáciu sa použili tvárnice, ktoré sa zalievajú betónom. Rozmery hrobky sú: dĺžka 2,5 m,
šírka 1,5 m a hĺbka 2,8 m. Hrobka tak ušetrila veľa miesta a hlavne splnila svoj účel.
Mikuláš Cúr

Bezplatná horúca linka
Takto vyzeral náš budúci „príbytok“ – cintorín začiatkom februára 2010
.
Foto: Ján Bičkoš

Od januára 2010 naša mestská časť zriadila bezplatnú linku,

Predchádzajme poruchám!

0800 101 777

Každý vlastník tlakovej kanalizácie by si mal opláchnuť nádrž,
tiež čerpadlo a snímacie sondy
prúdom vody aspoň dvakrát ročne. Zároveň pohľadom skontrolovať držiaky sondy, kde často
dochádza k prehrdzaveniu šrúb.
Je potrebné dbať na to, aby sa do
šachty nedostali nežiaduce predmety, ako handry, utierky, hygienické vložky a podobne, ktorých
čas rozkladu je dlhší, môže totiž
dôjsť k zaseknutiu čerpadla. Pri

zistení takejto poruchy si vlastník
uhradí opravu sám. Ak dôjde k
prehrdzaveniu šrúb alebo k inej
poruche u tých majiteľov, kde je
správcom mestská časť, je potrebné túto poruchu nahlásiť na
bezplatnom čísle 0800 101 777.
Vlastníci, kde je správcom Východoslovenská vodárenská spoločnosť poruchu nahlásia na telefónnom čísle 055/7952420.
František Škrak, údržbár

na ktorú možete nahlásiť poruchu verejného osvetlenia,
rozhlasu, tlakovej kanalizácie
a iné nedostatky vo svojom
okolí, ktoré vám znepríjemňujú život. Po zaznení signálu
je potrebné uviesť meno, adresu, telefónne číslo a miesto poruchy. O vyriešení problému vás
budeme informovať.
Na obrázku: Ing. Zdenko
Vaska pri reagencii na vaše
problémy.

Získanie finančnej podpory
z verejných zdrojov (európskych,
štátnych, alebo regionálnych) pri
projektoch zameraných na regióny je často podmieňované ich
zladením s rozvojovou stratégiou
príslušnej obce, mikroregiónu, či
kraja. Vyžaduje to aj zákon o podpore regionálneho rozvoja č.
503/2001 Z. z.. Podľa tohto majú
mať obce schválený program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
(PHSR). Predstavitelia obcí a
miest často chápu jeho tvorbu iba
ako ďalšiu z prekážok svojho
úsilia získať podporu z verejných
prostriedkov. Pritom však práve
tvorba vlastného rozvojového
programu za účasti všetkých záujmových skupín, ktoré v obci pôsobia, ponúka jedinečnú príležitosť,
ako sa dozvedieť, kto a čo v obci
pripravuje. Zároveň sa môže stať
zásadným impulzom na začatie
dialógu a spolupráce medzi často
izolovanými aktérmi miestneho
rozvoja.
Takto odborne a múdro sa
píše v publikácii Centra pre podporu miestneho aktivizmu o programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Každá
publikácia má ambíciu byť aj návodom na tvorbu tohto rámcového dokumentu. No v žiadnej

publikácii nenájdete návod na
originálnu tvorbu projektu, pretože ona je len objektívnym opisom možných postupov a návrhov. To najdôležitejšie na jeho
vytváraní sú ľudia ako jediný zdroj
a potenciál obce. Iba človek má
schopnosť mať myšlienku, pretvoriť ju na víziu a pomocou ľudského potenciálu túto zrealizovať
a zhmotniť do podoby projektu.
Krásna – Pekné bývanie. Takéto prívlastky má máloktoré sídlo

Síce potichúčky, ale isto. Kto chce
vidieť, ten vidí. Z ospalej obce na
okraji Košíc sa nenápadne stáva
dôležité predmestie, možno budúca brána do mesta. No zavádzať mýto pocestným by som
neodporúčal, tie časy už boli. Skôr
by som bol za otvorenú bránu pre
blízke aj vzdialené obce a mestečká, pre ktoré by mohla byť
Krásna odrazovým mostíkom na
spoločné vytvorenie mikrometropolitnej oblasti. Zdola nahor bu-
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hyb v rozvoji základnej infraštruktúry a ľudských zdrojov, v podpore
podnikania a rekreácie a rozvážnejšie sa začalo riešiť prostredie,
v ktorom žijeme. Pokiaľ ide o dynamiku rozvoja , Krásna je vo vedúcej skupine peletónu košických
mestských častí a možno aj
lídrom mikroregiónu, v ktorom sa
nachádza. Základnou zásadou je
tvoriť PHaSR “zdola” teda za pomoci obyvateľov mestskej časti.
V dohľadnom čase budú

Krásna otvára svoje brány
v našej krajine a naši predkovia
iste vedeli prečo tak pomenovali
okolie “Hory” pred stáročiami. Je
to miesto najstaršej historickej
pamiatky na území Košíc, bod od
ktorého sa odvíjal život minulých
a dnešných generácií. Je to posvätné miesto, kde každý Krásňan
ako aj Košičan nájde “genius loci”
svojej minulosti aj prítomnosti. Ak
chce. A Krásňania chcú, viem to.
Totiž už roky prechádzam aj sa
zastavujem v tejto mestskej časti
pri častých služobných a súkromných cestách na juh východného
Slovenska či do blízkeho maďarského pohraničia. Môžem konštatovať, že Krásna sa mení, krásnie.

dujeme naše domy, rovnakým
systémom postupujeme pri sieťovaní obcí, mestečiek a miest. Spoločným záujmom každého by mal
byť ekonomický a duchovný
rozvoj obce a premietnutím týchto
kritérií aj zodpovedajúca kvalita
života jej obyvateľov.
Jeden z prvých krokov samosprávy v Krásnej bolo aj prijatie
dokumentu Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mestskej
časti Krásna v roku 2004. Bol to
dobrý krok, ktorým sa otvorila
cesta k získavaniu ďalších verejných zdrojov a občania to môžu
identifikovať takmer v každej
oblasti rozvoja obce. Nastal po-

doručené dotazníky všetkým
domácnostiam , aby každý občan
mal možnosť vyjadriť svoj názor
na ďalšie smerovanie obce a
pomocou poslancov sa uskutoční
aj návratnosť vyplnených. Verím,
že svoje predstavy o budúcnosti
pripravia aj školáci základnej
škola sv. Marka Križina. Spoločný
projektový tím zahrnie do nového
plánu každý podnetný návrh
a predstavu občanov, čo bude
výrazným vkladom do spoločného diela, nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mestskej časti Košice – Krásna.
Peter Neuwirth
projektový a marketingový manažér

Umenie pokroku spočíva v schopnosti zachovať poriadok uprostred zmeny a zachovať zmenu uprostred poriadku.

Na podujatí našich seniorov, rôznymi scénkami na motívy Vianoc, sa
predstavili aj žiaci ZŠ s MŠ sv. Marka Križina pod vedením svojich učiteliek.

Návraty v ãase
Skôr to druhé, od srdca
k srdcu je charakteristické pre
podujatie, ktoré v predvianočnom, utíšujúcom a sebareflexnom čase očakávania sviatkov
lásky pokoja zorganizoval náš
Klub seniorov. Menovite to boli
manželia Jozef a Mária Hegedűšovci, ktorí majú v tomto
smere bohaté skúsenosti
a v tomto duchu orientovali
aj pripravili celý
program.
Plejáda účinkujúcich

Do vienka milej slávnosti sakrálnymi piesňami a sprievodným duchovným
slovom prispeli členovia Cirkevného spevokolu pod vedením L. Kočiša.

Tradiãné predvianoãné stretnutie seniorov
o scénke „Štyri ročné obdobia“,
ale tiež o „jasličkároch“, ktorých
starostlivo pripravovali učiteľky
Mgr. F. Fecková, Mgr. P. Sokolovská a Ing. M. Hegedűšová.
Pravdaže, zaujala aj naša Krásňanka, ochotníci divadelného
súboru „Krasodiva“, nehovoriac
o dospelákoch Cirkevného
spevokolu pod vedením Ladislava Kočiša,
ktorí si svojim
reper toárom
sakrálnych piesní a sprevádzajúcimi monológmi

s ostatnými aj pri tomto
stretnutí, ktoré vyvrcholilo
dojemnou a neopakovateľnou
atmosférou nedeľného popoludnia, keď pri zažatých sviečkach všetci účinkujúci zaspie-

vali záverečnú pieseň piesní
„Tichá noc, svätá noc“, ktorú
spolu s nimi spievalo preplnené
hľadisko kultúrneho domu.
(bič)
Fotografie na strane: autor

Sami sebe
alebo

od srdca k srdcu
v rôznych scénkach, speve,
tanci, či muzika, vinšovanie,
koledy, dialógy, zvyky našich
predkov, ale aj pekné slovo
smerujúce k ľudskému srdcu
z úst najmenších i dospelých –
bez zveličovania – nadchla
a potešila všetkých. Môžno to
tvrdiť o vianočnom pásme detí
prvého až piateho ročníka našej
školy z dramatického krúžku, aj

k Vianociam, podmanili srdcia
všetkých prítomných. Pravdaže
najviac sa prihovárali a priblížili
k srdciam ľudí „tretieho veku“,
pretože najmä tým potrebujeme najviac rozumieť, pochopiť
ich stareckú dušu, veď oni najviac túžia po našom porozumení a láske.
Kúsoček prepotrebnej „nehy“ mali možnosť okúsiť spolu

O priazeň prítomných sa uchádzala aj naša Krásňanka, najmä spevom,
vinšami, aj zvykmi našich predkov.

Staré

pravdy

Recept na to, aby sa človek dožil osemdesiatky:
Nezomierať skôr.
Strieborná svadba je jubileum toho, že obaja partneri
spolu vydržali.
Najkrajšie roky prichádzajú vtedy, keď pekné už
prešli.
Najťažšou úlohou ženy je presvedčiť muža, aby bral
jej slová vážne.
Nádcha je ochorenie dýchacích ciest, na ktoré každý
vie poradiť stopercentný liek, ktorý nikomu nepomôže.
Ochotníci našej Krasodivy nedeľné popoludnie oživili krátkymi ukážkami
z viacerých divadelných hier.

• Kto

Ak hovoríš pravdu, nemusíš si nič pamätať.

sa odvážil výjsť pred dvere, má už najťažšiu časť cesty za sebou.
5

Pamätník veºkej osobnosti, kÀazovi – jezuitovi Michalovi Lackovi

Ešte pred zahalenou bustou profesora Michala Lacka, k účastníkom významnej udalosti sa prihovoril starosta Krásnej, Marek Kažimír. Vpravo: ceremoniár
Mons. Bernard Bober za zvukov hymnickej piesne „Bože, čos’ ráčil…“ požehnáva bustu nášho rodáka.

Mimoriadne významným
dňom pre všetkých občanov
Krásnej bola nedeľa, 17. januára 2010. Ani sychravé mrazivé dopoludnie nič neubralo
z atmosféry vládnucej pred
kostolom sv. Cyrila a Metoda,
ktorý bol svedkom nevšednej
udalosti, slávnostného odhalenia a požehnania pamätníka,
busty krásňanského rodáka,
kňaza – jezuitu a ľudomila –
profesora Michala Lacka, S.J.,

z krajskej metropoly a okolitých obcí celebroval pomocný
biskup košickej arcidiecézy
Mons. Bernard Bober. Po odznení úvodnej piesne „Veľký
kňaz k nám dnes prichádza“,
v podaní cirkevného zboru
a veriacich, vzácneho hosťa
a jeho suitu – predstaveného
jezuitov v Košiciach – J. Kyselicu S.J., M. Lacha S.J., Mons.
F. Šándora – privítal náš duchovný otec Juraj Semivan.

daktorom viacerých novín, vydal množstvo vedeckých prác
a jeho kniha Svätý Cyril a Metod bola vydaná vo viacerých
svetových jazykoch.
K jeho bohatému „curriculum vitae“ treba pridať, že to
bol človek plný entuziazmu,
optimizmu a veselosti, typická
východniarska nátura, nesporne významná osobnosť, filantrop, ktorý vytrvalo šiel za svojím cieľom až do svojej smrti,

Úcta ná‰mu rodákovi
pri príležitosti osláv jeho nedožitej deväťdesiatky.
Neoddeliteľnou súčasťou
programu milej slávnosti bola
svätá omša, ktorú za účasti
početných veriacich a hostí

Pri buste svojho brata Michala
sestra Margita so švagrinou
a Terkou Petrušovou.

•
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Otec biskup vo svojej obsiahlej homílii o. i. priblížil život
a dielo pátra M. Lacka, jedného zo šiestich detí, ktorý sa dal
na štúdiá. Zmaturoval na gymnáziu v Košiciach, do Spoločnosti Ježišovej vstúpil v Ružomberku, filozofiu študoval
v Záhrebe, kde sa bližšie oboznámil s dedičstvom sv. Cyrila
a Metoda i so slovanskou
históriou. Po teologických štúdiách v Prahe, kňazskú vysviacku prijal ako gréckokatolík i keď bol pokrstený ako
rímskokatolík. Neskôr odišiel
do Ríma, kde získal doktorát
na Filozofickej fakulte univerzity „La Sapienza“, neskôr aj
doktorát z teológie na Pápežskej Gregorovej univerzite,
kde študoval staroslovienčinu,
gréčtinu, hebrejčinu a latinčinu. V roku 1956 sa stal profesorom na „Instituto Pontificio
Orientale“ a na Gregorovej
univerzite prednášal balkánske cirkevné dejiny. Bol re-

ktorej podľahol v marci 1982
ako 62 ročný.
Po svätej omši nadišiel túžobne očakávaný slávnostný
okamih, odhalenie busty profesora Michala Lacka, ktoré
otvoril starosta našej mestskej
časti, JUDr. Marek Kažimír. Vo
svojom príhovore úprimne pozdravil a na pôde Krásnej privítal vzácnych hostí, na čele
s otcom biskupom, ďalej autora diela a všetkých, ktorí sa
tejto dôstojnej a nevšednej
udalosti zúčastnili. Vyjadril poďakovanie ľudom, ktorí stali pri
zrode myšlienky zhotoviť pamätník, najmä za pomoc pri jej
realizácii, čo nebolo najľahšie.
K jeho slovám sa potom pripojil aj autor busty, Ing. Zbigniew Nišponský. Uviedol, že
pamätník stvárnil až po dôkladnom „spoznaní“ života
veľkého muža tak, aby zodpovedal jeho povahe.
Za zvukov piesne „Bože
čoś ráčil slovenskému ľudu“,

odhalil a požehnal pamätník
nášmu rodákovi Mons. Bernard Bober, za širokej účasti
občanov, rozvetvenej rodiny
Lackových a Martonových,
i ďalších hostí. Dodajme, že
verne zhotovená busta tejto
významnej osobnosti kresťanských dejín Slovenska pri našom kostole, s jeho typickou
briadkou a širokým úsmevom,
bude nám i budúcim generáciám pripomínať ľudomila, človeka veľkého srdca. Svoju
hrdosť a úctu k jeho osobe
môžeme potvrdiť aj tým, že budeme nasledovať jeho príklad,
zapaľovať sa pre dobrú vec
a vzájomne sa uctiť aj v čase
deficitu solidarity, lásky a úcty
človeka k človeku.
Ján Bičkoš

Poìakovanie
Cestou našich miestnych
novín ďakujeme pánu starostovi Marekovi Kažimírovi, poslancom Mestskej časti Košice
– Krásna, a tiež vdp., farárovi
Jurajovi Semivanovi, za pôsobivú a dôstojnú spomienku,
ktorá sa konala v Krásnej dňa
17. januára 2010, pri príležitosti
nedožitých deväťdesiatich narodenín nášho brata, pátra Michala Lacka, S. J.
Veľká vďaka patrí aj zhotoviteľovi jeho busty, inžinierovi
Zbigniewovi Nišponskému
a všetkým, ktorí sa podieľali na
tejto milej slávnosti.
Súrodenci s rodinami

Jestvovať znamená meniť sa, meniť sa znamená dozrievať, dozrievať znamená nekonečne pokračovať v tvorení seba samého.

z odhalenia a poÏehnania busty profesora
Michala Lacka pri krásÀanskom kostole dÀa 17. januára 2010
Fotoreportáž

Otec biskup so svojou suitou pri obradoch spojených s touto príležitosťou
za prítomnosti čelných predstaviteľov obce.

Pohľad na skupinu veriacich a ďalších hostí pred vstupom do chrámu
svätých Cyrila a Metoda – patrónov krásňanskej farnosti.

Časť členov rozvetvenej rodiny Lackových a Martonových s autorom diela
Ing. Zbigniewom Nišponským, sme zvečnili tesne po slávnostnom akte
požehnania busty pátra M. Lacka.

Po oficiálnej časti dôstojnej spomienky na nedožité deväťdesiatiny profesora Michala Lacka, sa živá a neformálna beseda rozprúdila aj na
slávnostnom obede v reštaurácii Rubín.

Mnoho a mnoho ešte chceli vedieť o krásňanskom rodákovi Michalovi
Lackovi spolustolujúci hostia, ktorí sprevádzali pána biskupa. Veľa sa
dozvedeli od nášho duchovného otca Juraja Semivana (tretí zľava).

Na zvedavé otázky otca biskupa, autora busty, ale aj predstaviteľov našej
obce ochotne odpovedali členovia rodiny pátra M. Lacka, najmä jeho
sestra Margita a brat Janko.

Foto a text: autor článku

•
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Zaznamenali sme
Vari niet človeka, ktorý by sa
neopájal krásami sveta, nevyužíval vymoženosti civilizácie,
tobôž aby neľúbil dobroty, ktoré
nám kuchyňa prichystá na
tanier či do pohára. Mnohí z nás
hovoria, že majú radi kuchyňu
francúzsku, obsluhu anglickú,
víno talianske, možno francúzske, ale špeciality – isto –iste –
len tie naše, slovenské. Nuž ale
kto navštevuje reštauračné zariadenia, chce svoje dobré
a chutne pripravené jedlo skonzumovať vo vyhovujúcom, kultúrnom prostredí. Totiž, moderný človek súčasnosti a kultúra
stravovania sú pojmy, ktoré by
sa od seba nemali oddeľovať.
Navyše mali by sme si nájsť
aj dostatok času na tento „ posvätný“ akt, aby sme mohli
s pôžitkom konzumovať a piť
čo nám predložia na stôl.
Ako vraví gurmán B. Savarin

Farka‰ovci renovovali, aj pristavovali

Pohľad do interiéru menšej jedálne s kapacitou tridsať miest tesne po
jej otvorení. V pozadí barový pult.
Foto:Jarmila Matisová

aby si ho prispôsobili na svoj
obraz a podľa nárokov labužníkov aj zmodernizovali, dali
mu novú tvár.“ Pokiaľ syn
Marek už roky so svojím tímom

niektoré prvky interiéru v spomínanej „kultúre“ prostredia.
Svedčí o tom aj nová dlažba,
výmena dverí, osobitné vstupy
do oddelených jedální, okná,

príchodu letných dní, pojme
takmer štyridsať milovníkov jedál, ktoré tu ponúkajú. A nie je
ich málo. Studené jedla, teplé
predjedlá, štyri druhy polievok,
medzi nimi aj boršč , široká
škála hotových jedál, syrové
špeciality, múčne jedlá, šaláty,
ale aj zmrzlinové poháre, rôzne
druhy nápojov, džúsov, kávy
atď. Za zmienku stojí aj dvojaké
menu, každý deň za prístupnú,
ľudovú cenu. Naozaj sa nečudujem, že tu zavítajú aj celé rodiny na nedeľňajší obed z blízkych Košíc, ako tomu bolo aj
v jednu januárovú nedeľu, nehovoriac o iných posedeniach
domácich , najmä pri životných
jubileách, krstinách, karoch
a pod. I keď zariadenie otvorili
už v januári, s ukončením
exteriéru musia počkať až
do príchodu teplých dní
a prezradím aj to, že Farkašov-

MOTOREST pri starom mlyne v novom ‰ate
kuchárok a pomocníčok ako
šéfkuchár obšťastňuje domácich, aj iných návštevníkov
svojimi kulinárskymi špecialitami, druhý syn Viktor si vzal
„pod palec“ spomínanú renováciu, všetko čo s ňou súvisí.
A cieľ? Dať nový, modernejší
šat zariadeniu, jeho interiéru,
ale aj exteriéru, ktorý by spĺňal
všetky náležitosti súčasnej doby, rešpektujúc stúpajúce nároky zákazníkov,“ povedal a dodal, že „ide o kultúru stravovania
a stolovania, k čomu chceme
vytvoriť podmienky týmito úpravami“. Ako sme zistili, v tomto
duchu sa im podarilo zmeniť

od gruntu vynovený bar s pokladňou i sociálne zariadenia.
Špecifikum je osobitné WC pre
imobilných občanov s komfortným vybavením, vrátane teplej
vody a hladký, bezbariérový
vstup do objektu. Pozornosť si
zaslúži aj nábytok, stoly, stoličky, malé stolíky, gauče, fotelky, priliehavá farba stien i ďalšia
dekorácia. Slovom decentne
vyriešený interiér oboch jedálni,
v ktorých nájde miesto bezmála
stodvadsať hostí. Väčšia, nefajčiarska s kapacitou päťdesiat,
menšia – pre tých čo nedokážu
odolať cigarete - tridsať a letná
terasa, ktorú chcú prichystať do

ci v blízkej budúcnosti chcú
prekvapiť aj zriadením ubytovne, pre ktorú chystajú miesto
v podkroví, niečo na spôsob
penziónu. Uvidíme, ako sa to
vykryštalizuje..
Takže Krásňania, ale aj
ostatní hostia z metropoly
východu, motoristi, turisti prechádzajúci po našej Ukrajinskej ulici, máte na výber, kde
sa zastavíte na poživeň či na
občerstvenie. Je to na vás.
Teda, dobrú chuť a dobré zdravie, neskôr možno aj pekný
pobyt.

ZachráÀme ka‰tieº v Krásnej

muriva polkruhového tvaru, ktorý pozostáva z lomového kameňa a tehál.
Vypracovaná výskumná dokumentácia z uvedeného výskumu poputovala na Krajský pamiatkový úrad, kde
čaká na vydanie záväzného stanoviska k obnove a revitalizácii kaštieľa.
V minulom čísle sme vás informovali o zaregistrovaní neziskovej
organizácie do zoznamu žiadateľov
o príspevok na poukázanie sumy do
výšky dve percentá zaplatenej dane
za rok 2009. Prílohou našich novín
je tlačivo na vyplnenie vyhlásenia
o poukázaní sumy zaplatenej dane
z príjmov fyzickej osoby. Budeme
radi, ak svoje rozhodnutie zopakujete
a z malého balíčka vyrastie veľký, aby
záchrana nášho kaštieľa mohla
úspešne napredovať. E. Balogová

„Zvieratá sa pasú, človek je,
ale iba duchaplný človek vie
jesť.“ Jedno latinské príslovie
hovorí, že príklady tiahnu. A tak
si ho možno aj majitelia „Motorestu“ – Farkašovci osvojili, keď
sa koncom minulého roka rozhodli takmer dvadsaťročné zariadenie renovovať, modernizovať, aj rozšíriť o ďalšie priestory.
Ako hovoria zakladatelia – Jozef
a Margita – „v tom čase sme ho
uspôsobili podľa svojich predstáv a po etapách aj vylepšovali
k spokojnosti našich zákazníkov. Dnes pomaly ustupujeme
z „pozícií“ a prenechávame
dospelým synom voľnú ruku,

Nezisková organizácia Zachráňme kaštieľ v Krásnej v roku 2009
nezaháľala a usilovne pracovala na
jeho záchrane. Najprv to bolo podpísanie zmluvy o partnerskej spolupráci s Mestom Košice. Predmetom
zmluvy je organizácia partnerstva za
účelom prípravy a implementácie
projektu „Rozvoj kultúrno – poznávacieho CR previazaného na spoločné kultúrne dedičstvo národov,
prostredníctvom obnovy kultúrnej pamiatky“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 –
2013. Ďalej bola uzatvorená zmluva
s Technickou univerzitou v Košiciach,
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Fakulta umení o vykonanie archeologického výskumu, pričom výskum
bude realizovaný poverenými osobami pod vedením archeológa. Na
VIII. zasadnutí správnej rady n. o., bola schválená I. úprava rozpočtu a na
jeho základe bola vypracovaná
zmluva s Trnavskou univerzitou o poskytnutí finančného daru na vykonanie historicko – architektonického
výskumu vo výške 1 330 €.
Správna rada prijala uznesenia
na zabezpečenie kaštieľa proti zatekaniu opravou odkvapových žľabov
vo výške 3 300 €, uznesenie na
funkčné využitie kaštieľa na reprezentačné účely, usporiadanie výstav

v prízemí, podkroví na výstavbu bytových jednotiek pre hostí, zasadacie
miestnosti na klubovú činnosť, ďalej
výstavbu technickej budovy na podporu činností v hlavnej budove a tiež
sa schválilo 2 975 € pre archeologický výskum, pričom prvá etapa výskumu sa uskutočnila v mesiaci júl,
druhá v auguste, všetko pod vedením Mgr. Petra Tajkova. Výskum
dopomohol k tomu, že v západnom
krídle kaštieľa sa podarilo nájsť keramické črepy z obdobia pred stavbou
kaštieľa. V exteriéri na južnej strane
sa výskum sústredil na objavenie
zbúraného južného portiku kaštieľa,
ktorý priniesol aj neočakávaný nález

Ján B i č k o š

Príklad nie je hlavná vec, ktorá vplýva na druhých, je to jediná vec.

Belgick˘ t˘Ïdenník Divers Antwerpen uverejnil tento ãlánok
o na‰ej rodáãke z Krásnej – rehoºnej sestre Helene Bodovej.
(„Ik bid in het Slowaaks“)

M o d l í m

s a

p o

s l o v e n s k y

Sestra Bodová je 94 ročná
čiperná žena, ktorej pamäť stále ešte
perfektne funguje. V pätnástich rokoch sa rohzhodla vstúpiť do kláštora. Zložila sľub, ktorý nikdy neporušila. Teraz je už 80 rokov aktívna
v ráde sestier Chudobného Dieťaťa
Ježiša. Od roku 1938 žije sestra Bodová v Belgicku, predtým žila v kláštore vo Viedni.
„Keď začala vojna v Rakúsku,
mohli sme sa rozhodnúť: alebo sa
vrátiť domov a pracovať pre komunistov, alebo odísť do iného kláštora
v zahraničí. Ja som sa dostala aj
s rôznymi inými sestrami do Belgicka. Iné sestry skončili vo Francúzsku, Anglicku, v Amerike. Po
vojne som sa chcela vrátiť naspäť do
Rakúska, ale nemohla som, lebo
som ochorela. Hlavná sestra chcela,
aby som ostala.“ Na vpád Rusov do
kláštora má sestra Bodová zlé spomienky. „Rusi robili naozaj hrozné
veci. Jedna sestra bola postrelená
do nohy. Žili sme v stálom strachu
a nemohli sme pokračovať v kláštorných aktivitách. Niektoré z nás boli
donútené ísť pracovať do tovární.
Našťastie sa mi podarilo vždy včas
utiecť. Boli to hrozné časy. Pochádzam z rodiny siedmich detí. Ja som
bola najmladšia. Moji traja bratia a tri

sestry nemali záujem o kláštorný
život. Ja som bola jediná, ktorú fascinoval kláštorný ideál a práca
sestier. V tom čase bolo veľmi málo
kláštorov na Slovensku, ale ja som
sa rozhodla pre rád Sestier Chudobného Dieťaťa Ježiša. Najbližší
takýto kláštor bol až vo Viedni. Mojim
rodičom som stále hovorila, že sa
stanem rádovou sestrou. Dve sestry

nášho farára v Krásnej, pána Adama,
boli rádové sestry a boli mojím
vzorom. Aj napriek mojím šťastným
rokom v Belgickom Borskeeku
a dlhému pobytu v dedine Sint Job
in’t Goor, kde som sa starala o postihnuté deti, ma ťahá stále ešte

Vatikán, najmen‰í ‰tát sveta
O Vatikáne, ktorý si svoju suverenitu chráni v strede talianskej
metropoly, isto – iste nevieme
všetko. Možno ani to, že vďaka cirkevnému majetku, cenným umeleckým dielam, nehnuteľnostiam
a zlatým rezervám, je jednou z najbohatších inštitúcií na svete.
Suverénnym štátom sa stal na
základe Lateránskych zmlúv z roku

1929, úradnými jazykmi sú latinčina a taliančina. Na rozlohe iba
0,44 kilometrov štvorcových v ňom
žije bezmála tisícka obyvateľov,
väčšinou kňazi a príslušníci Švajčiarskej gardy , tradičnej pápežovej
„ochranky“. Územie Vatikánu je
obkolesené múrom, za ktorým sa
nachádza Svätopeterské námestie
s najväčšou dominantou, Bazilikou

Bazilika svätého Petra fascinuje v každom čase.

•

domov. Mala som krásne detstvo,
veľa ľudí mi bolo naklonených. Slovensko je krásna krajina a veľmi ma
bolelo ju opustiť. Niežeby som tu
nebola šťastná, ale v srdci som stále
Slovenka. Modlím sa v slovenčine,
tiež môj ruženec. Knihy, ktoré čítam
sú slovenské exempláre, ktoré mi
zasielajú priatelia z Nemecka a Talianska (Ríma).“ Ešte donedávna
navštevovala sestra Bodová raz za tri
roky svoju rodinu na Slovensku.
„Prvýkrát to bolo po 36. rokoch, čo
som odišla zo Slovenska. Najprv
z dôvodu vojny a potom železnej
opony. Poslednýkrát čo som sa
vrátila, bolo pred ôsmimi rokmi. Veľa
sa toho zmenilo na Slovensku, nič
nie je také ako bolo, keď som ja
odtiaľ odchádzala. To je tiež normálne. Nové generácie život prevzali.
Predtým neboli skoro žiadne autá
alebo supermarkety. Po vojne sa
toho veľa zmenilo. Ľudia už nenosia
tradičné kroje, to už všetko vymizlo.
Mám pocit, že Slovensko sa „pozápadnilo“ a že rešpekt pre staré
tradície sa vytratil. Za to je ale pozitívne, že kostoly sú hromadne
navštevované. Pod vplyvom komunizmu bola každá forma náboženstva
zakázaná. To, že veľa ľudí zase verí
v Boha, ma robí šťastnou.“
sv. Petra, do ktorej sa zmestí až
šesťdesiat tisíc ľudí. Popri majestátnej Michelangelovej soche Piete,
obrovskom Baldachýne a bronzovej soche sv. Petra, ďalšie skvosty
ukrývajú múry Sixtínskej kaplnky
s pôsobivými freskami na jej strope,
ktoré maľoval Michelangelo celé
štyri roky. Práve v nej sa vždy koná
voľba nového pápeža.
Námestie sv. Petra nesporne
ohúri každého návštevníka. Prvý
dojem je vždy majestátny, veď pri
slávnostných príležitostiach sa naň
zmestí až štyristo tisíc ľudí. V jeho
strede sa týči mohutný dvadsaťpäť
metrový obelisk a jeho barokové
námestie obklopujú nádherné
budovy. Vatikánu patrí aj niekoľko
ďalších budov v Ríme a jeho okolí.
Jeho múzeá ukrývajú umelecké
zbierky nevyčísliteľnej hodnoty –
obrazy, knihy, fresky, sochy, starožitnosti, mapy, tapisérie. Vatikánska
knižnica patrí medzi najstaršie na
svete a obsahuje jednu z najvýznamnejších zbierok historických
textov. Vatikán má vlastnú rádiostanicu, poštovú aj telefónnu sieť,
políciu, bankovníctvo, vlastné euro
mince, noviny i železničnú stanicu.
Nie je však ekonomicky nezávislý.
Jeho príjmy plynú len z darov veriacich, vydávania poštových známok, mincí a hlavne z cestovného
ruchu.
(bič)

Jarné slniečko už vylákalo na
prechádzky aj mladé mamičky so
svojimi ratolesťami. Foto: (bič)

Skromn˘ ãlovek
Starý muž odchádza do domu pre starých. Keďže nedávno mu zomrela manželka, cíti,
že musí opustiť svoj domov. Čaká na chodbe a keď mu povedia, že má pripravenú izbu,
usmeje sa. Keď mu ju popisujú
bližšie, rozžiaria sa mu oči, ako
malému chlapčekovi, ktorý práve dostane prvú vlastnú izbičku.
Hoci ju ešte ani nevidel povie
len, že sa mu páči a ďalej hovorí: „Ku šťastiu netreba mnoho
vecí. To, či sa mi izba páči, alebo nie, nezávisí od nábytku, alebo doplnkov, ale od toho, ako

„Bankové konto“
ju chcem vidieť ja. Vo svojej
vlastnej hlave som si už predstavil, že izba sa mi bude páčiť.
Každé ráno so vstávaním sa rodia aj moje rozhodnutia. Rozhodnúť sa môžem tak, že deň
strávim v posteli a budem počítať, koľko orgánov mi v tele nefunguje, ktoré časti tela ma
bolia, alebo budem ďakovať nebesiam za orgány v mojom tele,
ktoré ešte dobre fungujú. Každý deň je ako darček, keď dokážem otvoriť oči, sústrediť sa
na nový deň, na pekné spomienky, ktoré som počas života
nazhromaždil.
Staroba je ako „bankové
konto“. Vyberieš si iba to, čo si
si tam uložil. Preto moja rada
znie: na „spomienkové bankové konto“ ukladaj veľa radosti
a pekného. Buď vďačný každému, kto sa pričinil a prispel do
tohto konta, na ktoré si ešte
máš čo uložiť. Spomeň si na
tieto obyčajné zásady, ktoré Ti
zaručia šťastie a pokoj: osloboď
sa od nenávisti, od zbytočných
starostí, ži obyčajne, daj viac
a čakaj menej. Pripravila: (mm)

Dobro často ide po ceste bez stopy: zlo vždy ťahá svoje následky za sebou.
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Reportáž ·iesty Folklórny bál opäÈ fenomenálny a fascinujúci
Fašiangy, to je obdobie od
Troch kráľov do Popolcovej stredy, čas zábavy všakovakého
druhu, plesov a bálov. Ten náš,
krásňansky je vždy spájaný aj
s vystúpeniami folklórnych súborov. Nikdy na ňom nechýbajú
rýdzo východniarske tance,
spevy, ale aj humorné slová,
zvyky, ktoré si zachovali svoj
prirodzený charakter, ľudovú
kultúru. Jej aktéri nám ju po
kúskoch odovzdávajú ako vzácny klenot našich predkov a my
ju s radosťou prijímame ako dedičstvo do vienka. Stalo sa tak
aj na tohtoročnom, v poradí
šiestom Folklórnom bále.

Po úvodnej, uvítacej pesničke našej Krásňanky, Folklórny bál oficiálne
otvoril jeho protagonista, starosta mestskej časti Marek Kažimír.

pri hudbe, tanci a vystúpeniach
folklórnych súborov Hornád,
Krásňanka a členov country
skupiny Nashville. Slávnostný
prípitok, toast a zdravicu predniesol milý hosť, riaditeľ spoločnosti Feman a poslanec
Mestského zastupiteľstva v Košiciach, Ing. Eduard Buraš.
K „slovu“ sa už dostala fenomenálna hudobná skupina
Garant a keď zazneli sálou tóny
známeho viedenského valčíka
„Na krásnom modrom Dunaji“,
tanečný parket naplno „ožil“. Po
úvodnom tanci pána starostu s manželkou Marcelou, sa
k nim bez meškania pridali

Sviatoãn˘ veãer vo v‰edn˘ deÀ
V onú predposlednú januárovú sobotu sa z oblohy zosypalo neuveriteľné množstvo
bielych vločiek a sneženie neprestávalo ani v podvečer, keď
sa priblížil čas začatia bálu. Nebude od veci, ak spomeniem,
že ho zorganizoval protagonista
tejto myšlienky, starosta, v súčinnosti s Kultúrnou komisiou
miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Krásna. Ako
vždy, pre domácich ale aj pre
tancachtivých z ostatných častí
krajského mesta, pre všetkých,
ktorí mali úmysel aspoň na krátky čas zmeniť svoj stereotypný,
všedný život, uvoľniť sa od každodenných stresov.
Dejiskom bálu bol honosne
vyzdobený kultúrny dom, nevynímajúc reštaurácie Rubín,
o čo sa postaral šéf prevádzky, Ondrej Jedinák, so svojím
tímom. Pred vstupom červený
koberec, bielo odeté stoličky,
stoly, na nich kvetiny, sviečky,

nad hlavami pestré balóniky, to
všetko vytvorilo príjemnú atmosféru a harmóniu, neodmysliteľnú súčasť kultúrneho stolovania pre tých, ktorí prišli prežiť
výnimočný „sviatočný“ večer vo
všedný deň. Bolo niečo pred
devätnástou hodinou, keď do
foyeru reštaurácie vstúpili prví
účastníci bálu. Pri vchode ich
vítal sám starosta v spoločnosti

Pohľad na tancachtivých účastníkov nevšedného večera, ktorý vždy čímsi
láka, vábi, fascinuje. Nebolo to inak ani na tomto plese, na ktorom sa
rovnako dobre zabávali mladí aj štarší účastníci krásňanskeho bálu.

•
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svojej manželky a všetkých
obdarovali malou pozornosťou.
A keď sa za bohato prestreté
stoly usadilo bezmála 170 hostí, pri zvukoch uvítacej piesne
v podaní folklórneho súboru
Krásňanka sa bál mohol začať.
Následne privítal a zároveň všetkých hostí pozdravil náš starosta JUDr. Marek Kažimír. Zaželal príjemný večer a pohodu

ďalšie tanečné páry. Na
dámach v nádherných róbach
sa najviac vynímali ich toalety
s dekoltážou, no ani páni
v ničom nezaostávali v elegantnom „tóne“, v prevažne tmavom oblečení s bielou košeľou
a motýlikom, či s priliehavou viazankou. Všetko, ako sa patrí
a sluší na plese či bále, ktorý ani
v Krásnej nebol obyčajným, triviálnym, lež zriedkavým a výnimočným, fascinujúcim večerom vo všedný deň, ktorý nás
každý rok čímsi láka, upútava,
očarúva a priťahuje.
Ako vždy, ani tento bál sa
nezaobišiel bez tomboly s hodnotnými vecnými cenami, o ktoré sa šťastným výhercom postarali štedrí krásňanski sponzori.
Dodajme, že ani túto formu tradície v Krásnej, spájanú s folklórom, netreba zanedbávať, skôr
naopak.
Ján Bičkoš
Foto: autor

Dobrej muzike, spevu, tancu i hovorenému slovu účinkujúcich folklórnych
súborov sa tešili a tiež napäto sledovali ich vystúpenia aj moji
spolustolujúci, s ktorými som strávil pekný sobotný večer.

Zmyslom práce je zaslúžiť si oddych. Oddych je dobrovoľný, práca povinná.

G l o s a

Z a b u d n i m e n a v e k Koľko nás je?

Čím sme starší, tým častejšie sa nám núka do úst to známe, že život je krátky, že plynie
rýchlo. Svätá pravda. Nik nevie
kedy, ale raz to určite príde,
keď sa nám v srdci ozve: „Čas,
zastav sa!“ Aj to je nezvratná
realita.
Nuž tak to je. Niekomu staroba pošle „avízo“ svojho príchodu veľmi skoro, ale iní vzdorujú času ako sochy. Zabúdajú
na svoj „tretí vek“ a ostávajú
v tesnom spojení so životom.
Hej, zostarnúť možno, no neslobodno sa stať ruinou! Nechcú sa stať živou mŕtvolou,
naopak, učia sa tešiť všetkému,
aj tomu, čo v mladosti zanedbali alebo nestihli. O existencii
bodrých, čiperných a húževnatých starcov, by sme mohli
uviesť more príkladov z domova
i zo sveta. Ale o tom až inokedy.

Určite nevzdychajú ani nehorekujú: „Ó, keby som bol ešte
raz mladý!“ Nie sú to oprávnené vzdychy, pretože aj v „decembri života“ je možné zažiť
také duševné a tvorivé činy,
ktoré nám môžu pripomenúť
plnosť života. Veď nie sú nikomu odňaté – skôr naopak –
často vyhradené pre tých,

NebyÈ ruinou
ktorým nechýba potrebný entuziazmus, nadšenie, pochopiteľne životná sila, vitalita. Napokon, kto môže staršiemu
človeku vziať ranné prechádzky, knihy, televíziu, dobré divadlo, pôžitok z cestovania, zo zájazdov alebo aj dobrého jedla?
Vari to nie je dobrý pocit, keď
si sadneme pod rozkošatený
strom úctyhodnej výšky, ktorý

sme pred rokmi zasadili vo
svojej záhradke, tešiť sa z peknej úrody, zeleniny či ovocia?
Napokon, nie je radosť vidieť
svoje vnúčence, keď sa poberajú do školy, alebo dospelého
syna, ktorý kráča v šľapajách
svojho otca, matky? Nuž a zanedbateľné nie sú ani chvíle
spomienok na minulosť, určite
nie radosť z úctivých pozdravov
ľudí, ktorí vás poznajú, majú
radi.
Zabudnime teda na vek
a buďme zvedaví na celý svet.
Majme vedomie, že sme ešte
potrební, že nás ešte ktosi potrebuje. Nedovoľme ani duši,
ani ústam predčasne vyriecť:
„Cítim, že som už zbytočný!“ Ak
sa to dá, skúsme byť aj veselí,
lebo pekná je „jeseň života“,
ktorú oslňuje jas veselosti...
(bič)

„Heuréka!“ UÏ je nás okrúhlych
Zrodil sa človek. A čo je
nádhernejšie, čo je viac? Aj tieto slová sa môžu stať mottom
našej poznámky, pretože reč je
o deťoch. To o nich zvykneme
hovoriť, že sú našim slniečkom,
kvetmi života a naše príbytky, čo
aké honosné, bez nich by boli
ako zvon bez srdca.
Všetky deti prichádzajú na
svet bez toho, aby sa naň žia-

dali a bez zaklopania. Tak „vstúpila“ dňa 18. januára 2010 do
rodiny Slavomíra a Martiny Bodnárovej aj ratolesť, ktorú šťastní

‰tyritisíc
rodičia pomenovali Karolínka.
Na matičke Zemi sa tak zvýšil
počet živených, ale pre nás,

Úprimná gratulácia rodičom, samozrejme mesačnej Karolínke – ktorá
rozšírila naše rady na okrúhlych štyritisíc – s neodmysliteľnou kytičkou
a ďalšími drobnosťami od pána starostu Mareka Kažimíra.

•

Krásňanov tento prírastok znamená o čosi viac. Práve jej
príchod do našich radov „ zaokrúhlil “ štatistiku či evidenciu
obyvateľov na rovných štyritisíc
duší. Nehanbíme sa preto zvolať ono grécke „ Heuréka!“, lebo
aj to je zvykom pri takejto udalosti, ktorá neušla pozornosti
vedeniu našej obce. Takmer
presne o mesiac po jej narodení, zavítal k rodine Bodnárových na našej hlavnej ulici,
starosta Marek Kažimír „ex
offo“, aby splnil milú povinnosť,
pri ktorej som mu robil „ sekundanta“. Pochopiteľne, neprišiel
naprázdno. Malej jubilantke
a jej rodičom priniesol nielen
kyticu pekných kvetov, ale tiež
praktický darček i symbolickú
sumu „štartovného“. Samozrejme úprimné slová gratulácie,
s prianím stáleho zdravia, šťastia, rodinnej pohody v kruhu
najbližších, drobčekovi a jeho
rodičom.
Tak nech sa ti darí, Karolínka. Veríme, že budeš rodičom, ale aj babke a dedkovi na
radosť, nuž a nám i spoločnosti,
na osoh .
(bič)
Foto: autor

K 15. marcu 2010 žije
v našej mestskej časti štyritisíc deväť obyvateľov, z toho
2006 mužov a 2003 žien.
Detí do 14 rokov je 808, od
15 do 59 rokov 2539 a starších ako 59 rokov je 662
občanov. V mesiaci december 2009 sa narodilo päť
deti a zomrel jeden občan,
v januári 2010 sa narodili dve
deti a zomrel jeden občan,
vo februári 2010 sa narodilo
deväť detí a zomrel jeden
občan.

Naši jubilanti
V mesiaci marec, apríl
a máj 2010 oslávia
okrúhle výročie:
70 rokov – Helena Lešková, Helena Palufová, Ondrej
Krajňák, Štefan Kačajlo,
Terézia Kočišová, Margita
Molnárová, Mária Kovaľanová
80 rokov – Verona Gmiterová
90 rokov – Koloman Badžo
Jubilantom
želáme
veľa zdravia,
šťastia
a pohody
v rodine.
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.

Jediná vec, ktorá príde k človeku sama, je staroba.
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Retro Krasňančana
Počas fašiangov majú ľudia
radi spoločenstvo a zábavu.
Zima trvá dlho a pred nami bolo
nehostinné obdobie pôstu, čakanie na Veľkú noc. Dávno
pred týmto obdobím vznikla
myšlienka, že by sme sa mohli
stretnúť a nejakým užitočným
spôsobom stráviť spoločný čas.
Ako hovorí Exupéry, čas, ktorý
strácame pre iných, stáva sa
užitočným. A takto vznikla
myšlienka Prvého školského
plesu. Od myšlienky k realizácii
je niekedy ďaleko, inokedy
blízko. Keď máte okolo seba
šikovných ľudí, plných nadšenia
a ochoty, zrazu sa aj ťažko realizovateľné veci zvládajú veľmi
dobre. A tak sme mali termín,
program, hudbu. V sobotu, 13.
2. 2010, sme sa učitelia a žiaci
stretli už skôr, aby sme mohli
v kultúrnom dome pripraviť
niekoľko maličkostí a privítať

Prv˘ ples ‰kolákov úspe‰n˘
hostí. Sála sa začala postupne
zapĺňať, šum plesových šiat
naplnil chodby. Všetko sa blížilo
k otvoreniu. Niekoľko minúť po
19. hodine ples otvorila pani
riaditeľka, Mgr. Jana Sabolová
symbolickým štrngnutím. Prvý
tanec patril učiteľom školy.
A potom nastúpili žiaci, trochu
inak ako ich poznáme zo školy.

Aj zábava spája
Tanec nám predviedli dievčatá
z tanečného krúžku a veru nik
z prítomných by sa s nimi asi
nevymenil. Potom nastúpili
chlapci, ktorí prekvapili silným
ľudovým spevom a hrou na
akordeón. Zahanbiť sa nedali
ani najmladší hudobníci, ktorí
sa predviedli v štýle Elán a potešili piesňami tejto slovenskej
skupiny. Úžas vzbudili aj žiaci

vyšších ročníkov, ktorí sa predviedli nielen výborným spevom
a hudbou, ale hlavne vlastnou
tvorbou. Záver programu patril
klasickému tancu, keď sme sa
s otvorenými ústami pozerali na
valčík, ktorý skôr pripomínal
rozprávku ako skutočnosť. Dobre sme sa naladili a tak nám už
nič nebránilo pokračovať v dobrej zábave a pri výbornej hudbe
až do skorých ranných hodín.
Touto cestou ďakujeme
všetkým sponzorom, priateľom
a podporovateľom plesu, všetkým, ktorí nám fandili a priali,
aby tento ples nebol posledným. Lebo nešlo len o to, aby
sme sa zabávali, ale tiež, aby
sme sa stretli a spoznali. Vďaka,
že sa tento ples uskutočnil a že
medzi učiteľmi a rodičmi vzniklo ďalšie puto, ktoré spája.
Sestra Hermana

Silný emotívny zážitok mali účastníci prvého školského plesu pri
zvukoch piesne „Tři oříšky pro
popelku“, ktorú tanečne prezentovali Michaela Matisová a Kamil
Mašlír.

D r o b n i č k y
• Peniaze boli včera, budú zajtra,
ale nikdy nie sú dnes.
• Nikdy nepovedz hop, kým ti nepreskočí!

Ako vidieť, dobrá pohoda vládla nielen na tanečnom parkete prvého školského plesu, ale aj v reštauračnej časti „Rubína“. Aj tu sa upevňovali
priateľské zväzky medzi riaditeľkou školy, učiteľmi, terajšími i bývalými pracovníčkami Základnej školy s MŠ v Krásnej. Foto: J. Matisová a J. Bičkoš

Na ·tefanskej zábave príjemné s úÏitoãn˘m
Čas vianočný, ktorý vlieva do
sŕdc pokoj, radosť zo spoločných stretnutí. Medzi ľuďmi
panuje dobrá nálada, sme k se-

be milí. Pohyb nie je dôležitý
sme pokojnejší a viacej toho pohodlia si doprajeme. Vráťme sa
v spomienkach o niekoľko rokov
späť, kedy boli zábavy samozrejmosťou. Ľudia
väčší význam pripisovali spoločným stretnutiam,
návštevám, rozprávali sa, viac
o sebe vedeli
a navzájom si pomáhali. Dvere boli
pre
každého otvoO kultúru stolovania pri rôznych príležitostiach, sa
v našom „Rubíne“ stará tím majstrov kulinárskeho rené a televízia
nebola prvoradá.
umenia pod vedením Ondreja Jedináka.
Foto: (bič) Organizovanie

•
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zábav bolo samozrejmosťou,
zúčastňovali sa na nich mladí,
ale aj starí, všetci čo sa chceli
zabaviť. Celú noc pretancovali
a na jedlo ani nepomysleli, snáď
na to občerstvenie. Zámerom
FS Krásňanka pri zorganizovaní
Štefanskej zábavy bolo priblížiť
ľuďom staré, zašlé časy
oblečenie – kroje, ako naši starí
rodičia vedeli vydržať v tomto
odeve celý večer, čo je pre
dnešnú generáciu dosť nepraktické. Ďalším cieľom bolo
dobre sa zabaviť, stretnúť sa so
známymi, posedieť a pookriať na
srdci. Dedinská folklórna skupina
Krásňanka dňa 26.12. 2009
privítala v reštaurácii Rubín tých,

ktorí prijali pozvanie, úvodnou
piesňou. O dobrú náladu sa
postarala hudobná skupina
VOX. Bolo zabezpečené občerstvenie a pohostenie a zabávali
sme sa až do skorého rána.
Najviac nás hrialo pri srdci, keď
ľudia odchádzali spokojní, že sa
niečo pekne vydarilo. Budeme
aj v budúcnosti pokračovať
v organizovaní akýchto zábav.
Ďakujem všetkým členom
folklórnej skupiny, ktorí prispeli
aspoň troškou pri zorganizovaní
Štefanskej zábavy a už dnes sa
teším na ďalšie podobné podujatie.
Mgr. I. Feketeová

Múdry človek si všimne všetko, hlupák robí na všetko poznámky.

ZachráÀme ‰kolu v Krásnej
Základná škola sv. Marka
Križina bola založená v roku
1992. Od roku 2004 bola pri
nej zriadená aj materská škola.
Spojená nesie názov Základná
škola s materskou školou sv.
Marka Križina. Pretože zmluva
o prenájme priestorov školy,
ktorú podpísali Krajský školský
úrad so zriaďovateľom bola na
dobu určitú, na 5 rokov a jej
platnosť končí v novembri 2011,
hrozí teda ukončenie jej prevádzky. Na mimoriadnom zasadaní školskej rady boli o tom
oboznámení jej členovia aj učitelia. Následne sa týmto problémom zaoberalo aj miestne zastupiteľstvo a prijalo uznesenie
o zvolaní verejného zhromaždenia občanov, na ktoré boli
pozvaní zástupcovia magistrátu,
Krajského školského úradu
a zriaďovateľ školy – Biskupský
úrad. Keďže rodičom žiakov
situácia nie je ľahostajná, založili
petičný výbor a spísali petíciu za
jej zachovanie, ktorú počas verejného zhromaždenia občanov
podporili takmer všetci prítomní.

Text petície znie: „My, podpísaní
obyvatelia mestskej časti
Košice-Krásna, rodičia žiakov
navštevujúcich ZŠ s MŠ sv.
Marka Križina žiadame: ministra
školstva SR, prednostu Krajského školského úradu, primátora
mesta Košice, arcibiskupa Košickej arcidiecézy, aby nedopustili zánik Základnej školy
s materskou školou sv. Marka
Križina v Košiciach – Krásnej
a premiestnenie jej žiakov do
základných škôl v meste Košice. Rozhodnutím o ukončení
činnosti školy najviac uškodíte
našim deťom, ktoré budú musieť dochádzať do škôl v meste
Košice. Rodičia žiakov a občania Krásnej sú presvedčení, že
aj týmto spôsobom pomôžu
k záchrane školského zariadenia v mestskej časti KošiceKrásna, že nedôjde k jej zrušeniu a kompetentní dospejú k dohode o záchrane ZŠ s MŠ sv.
Marka Križina.“
František Jurčo,
poslanec

s „diamantov˘m“
darcom krvi ªubomírom Timurom
Malý rozhovor

Keďže sa blíži tradičná „Krásňanska kvapka krvi“, oslovili sme
„diamantového“, viacnásobného
darcu krvi, pána Ľubomíra Timuru (nar. 1971), ktorému sme
položili niekoľko otázok:
• Kedy a ako ste sa prvýkrát
dostali k darovaniu krvi, čo vás
k tomu viedlo?
17. 7. 1992. Bol som zvedavý
a chcel som to aj skúsiť. Bral som
to ako kresťanskú povinnosť niekomu pomôcť.
• Potrebovali ste už niekedy
sám transfúziu?
Nie.
• Koľko darcovských odberov
ste absolvovali?
83.
• Aké máte pocity pri samotnom odbere a bezprostredne
po ňom?
Dobré. Mám dobrý pocit, že
moja krv niekomu pomôže, prípadne zachráni aj život.
• Robíte niečo aktívne pre to,
aby bol váš krvný obraz takpovediac „na jednotku“?
Športujem, strava, životospráva,
nepijem a nefajčím.
• Čo by ste chceli odkázať
potenciálnym darcom, ktorí sa

však obávajú odberu a nejdú
preto krv darovať?
Aby išli. Človek má z toho dobrý pocit, že urobil niečo dobré.
Usúdil som, že je to človek
skromný v slovách, ale o to viac
štedrý v darovaní vlastnej krvi,
ktorou poskytuje nezištnú pomoc
chorým alebo raneným, ktorých
ani nepozná. Chodí darovať krv
pravidelne od svojich 21 rokov
a považuje to za úplne prirodzenú
a samozrejmú vec, ba čo viac za
ľudskú povinnosť pomôcť blížnemu. Ak vezmeme do úvahy, že
človek môže darovať krv len každé tri mesiace, je obdivuhodné,
že pán Timura má na konte už 83
odberov, čo ho radí medzi nositeľov diamantovej Janského plakety.
Viktor Szabó

Verejné obstarávanie formou elektronickej súÈaÏe
Od novembra roku 2009
naša mestská časť zabezpečuje všetky verejné obstarávania formou elektronickej
aukcie.
Prvá súťaž cez tento systém sa uskutočnila dňa 18. 11.
2009 – na predmet: „Dodávka
elektrickej energie“ „Súťaž vyhrala firma POW – en. Druhá

dňa 15. 1. 2010 – na predmet:
„Oprava verejného osvetlenia
a rozhlasu“, súťaž vyhrala firma Roja s.r.o.Košice
Priebeh poslednej elektronickej aukcie sa konal cez firmu NAR marketing s.r.o. Bratislava PROe.biz – sw systém
na realizáciu on-line výberových konaní. Dňa 8. 1. 2010

bola deviatim firmám v rámci
predkola e-mailom zaslaná
výzva, na ktorú mali reagovať
svojimi cenovými ponukami na internetovú adresu:
Kosicekrasna.proebiz.s k .
Každý mal vyplniť vstupné
dáta a informície o firme a zároven pripraviť ponuku cien na
jednotlivé položky v dotazníku.
Vyplňovanie sa konalo v rámci

osvetlenia a 20 % položka
opravy rozhlasu. Celá aukcia
prebiehala za prítomnosti
firmy NAR marketing s.r.o.
Bratislava PROe.biz pána
Trenklera a pozorovateľov –
poslancov. Súťažiaci nevedeli
o sebe koľko firiem spolu
súťaží, videli len ako sa menia
ceny a v akom poradí na tom
bodovo sú. Všetky detaily

On-line v˘berové konania majú zelenú

Pri sledovaní elektronickej súťaže v pracovni nášho starostu.
Foto: (bič)

•

pedkola a doladovanie bolo
ukonšené vopred v stanovený
čas. Dňa 15. 1. 2010. bola vyhlásená elektronická aukcia,
ktorú mohli sledovať aj pozorovatelia. Do aukcie na súťaženie sa dostali len tí, ktorí
sa prihlásili a vyplnili formuláre
firmy : ELTODO OSVETLENIE,
s.r.o.Košice, Roja s.r.o.Košice,
Tieto firmy on-line systémom
sa predbiehali v cenách a stále po dvoch minútach ak bol
pohyb sa aukcia predlžovala,
pretože ceny sa menili. Váhu
80 % dostala položka opravy

mohli vidieť len pozorovatelia. To znamená ak niekto
chcel byt prvý, musel meniť
cenu smerom dole. Aukcia
trvala 1 hod. 34 min. Zákazku „vysútažila“ fima Roja
s.r.o. Košice, s najvyššími
bodmi – 99,14, druhá v poradí bola firma. Eltodo Košice s počtom bodov: 89,06.
Rozdiel v cenách medzi
vstupnými údajmi pred začatím a ukončením aukcie bol
53,15 %.
Ing. Zdenko Vaska

Človek má vykonávať funkciu alebo poriadne, alebo ju neprijímať.
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Celoroãné upratovanie
veºkokapacitn˘mi kontajnermi v roku 2010

Aj takéto domy „vyrastajú“ na lokalite „Hora“, ktoré od gruntu menia
kolorit chotára Krásnej.
Foto: Ján Bičkoš

Verejné obstarávanie v roku 2009
V roku 2009 Miestny úrad
Mestskej časti Košice-Krásna
vyhlásil osem výziev na poskytnutie cenovej ponuky:
Predmet obchodnej verejnej súťaže: „Dom služieb
Barón, ul. Opátska č. 13, –
prenájom prízemia a 1 poschodia tejto stavby.“
Do súťaže sa prihlásili tri firmy. Najvýhodnejšiu cenu ponúkla f.: CDB s.r.o. Jaltská 2,
040 22 Košice a do prenájmu
prevzala prízemie. Firmy neprejavili záujem o prenájom
1. poschodia.
„Oprava výtlkov a asfaltovanie ciest v Mestskej časti
Košice-Krásna“ – na obdobie dvoch rokov
Do súťaže sa prihlásilo päť
firiem, Vyhodnotenie: Oprava
ciest tryskovou metódou:
vybratá bola f. Slovkorekt pre
najnižšiu cenu, Oprava výtlkov
a asfaltovanie vybratá bola
f. Astex s.r.o pre najnižšiu cenu.
„Kosenie verejnej zelene, zber a likvidácia pokosenej trávy v Mestskej časti
Košice-Krásna“ – na obdobie dvoch rokov
Do súťaže sa prihlásili tri
firmy. Najvýhodnejšiu cenu
ponúkla firma Ján Hriczišon, Kladenská 9, 040 18
Krásna.
„Súťaž na vyhotovenie
pamätníka – busty profesora M. Lacka“.

•
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Do súťaže ako jediný sa prihlásil: Ing. Zbigniew Nišponský.
„Dom služieb Barón, ul.
Opátska č. 13, prenájom
1. poschodia tejto stavby.“
Predmetom žiadosti je prenájom I. poschodia cca
270 m2. na obdobie 10 rokov.
Do súťaže sa prihlásila len
jedna firma CDB s.r.o. Jaltská 2, 040 22, nájom 5 – 10
rokov, do prenájmu bolo prevzaté 1 . poschodie , nakoľko
od termínu 25. 3. 2009 o prenájom nikto neprejavil záujem.

Od 4. 3. do 11. 3. 2010 – Žiacka 2 a Golianova pred lávkou
Od 8. 4. do 15. 4. 2010 – Smutná 19 a K majeru 17
Od 6. 5 do 13. 5. 2010 – Edisonová pri Hornáde a Kladenská
31
Od 3. 6 do 10. 6. 2010 – Opátska č. 17 a Pri Hornáde 1. – brod
k Hornádu
Od 1. 7 do 8.7. 2010
– Štrková č. 5 a Prašná 6
Od 29. 7.do 5. 8. 2010 – Lackova 26 a Pri sídlisku 12
Od 26. 8. do 2. 9. 2010 – Kladenská 52 a Beniakova 19
Od 23. 9 do 30. 9. 2010 – Golianova pred lávkou a IBV pri Mlyne
Urbárska
Pollova v juhozáp. časti
Od 21. do 28. 10. 2010 – Bezručova 25 a Štrková 5
Od 18. do 25. 11. 2010 – Žiacka 2 a ul. 1. mája 41
Celoročne je pristavený kontajner na ulici K majeru 3 (starý úrad)
Mobilný zber papiera a mobilný zber nebezpečných
odpadov a elektroodpadov sa v mestskej časti neorganizuje.

Zberné dvory pre obyvateľov:
• Pri bitúnku 11, Košice,
• Popradská ul. pri ul. trieda KVP, Košice,
• Jesenského 4, Košice,

Otvárací čas pre zberné dvory:
leto
1. 4. – 30. 9. Po–So 7.00 – 18.00 hod.
zimná prevádzka 1. 10. – 31. 3. Po-pia 9.00 – 17.00 hod.
Sobota 8.00 – 15.00 hod.
Pripravil: Ing. Zdenko Vaska

„Kúpa diaľkového autobusu pre Mestskú časť Košice-Krásna.“
Oslovené boli tri firmy. Najlepšiu cenu ponúkla firma
Peva s. r. o., Krásna.
„Zimná údržba miestnych komunikácií v Mestskej časti Košice-Krásna“
Oslovené boli firmy. Najvýhodnejšiu cenu ponúkla
firma Motorest – Jozef Farkaš, Ukrajinská 54, 040 18
Krásna.
„Združená dodávka elektriny na obdobie od 1. 1.
2010 do 31. 12. 2010“
Oslovili sme jedenásť firiem. Verejné obstarávanie
sme zabezpečovali elektronickou aukciou dňa 18. 11.
2009. pri ktorej najvýhodnejšiu cenu ponúkla firma: Pow en a.s. Plynárenská 1, 821 09
Bratislava.
Ing. Z. Vaska

u ž i t o č n é
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Tak vyzeralo osadzovanie busty Michala Lacka pred naším kostolom.
Bustu svojho životného súputníka Miška Lacka týždeň po jej inštalovaní
navštívil aj prodekan Grécko-katolíckej bohosloveckej fakulty UPJŠ
v Prešove Mons. Mgr. Jozef Tóth (vpravo).
Foto: M. Kažimír a bič
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Fotoreportáž

NÁVRATY DO DEDOVIZNE

Fotoreportáž

Krásňansky rodák Michal Lacko na prijatí u najvyššieho hodnostára
svätej stolice, pápeža Pavla VI. za účasti svojho brata Františka
Lacka a sestry Márie Martonovej, rodenej Lackovej.

Vzácny je obrázok z 28. marca 1981, ktorý nám približuje východniara, filantropa M. Lacka v družnom rozhovore s nezabudnuteľným
pápežom Jánom Pavlom II. vo Vatikáne.

Píše sa o ňom, že všade, kde sa objavil, bola dobrá pohoda, nálada,
živá diskusia. Vedel poradiť, pomôcť každému, kto to potreboval.
Na fotografii v spoločnosti Jozefa Tomka a ich spoločného priateľa.

Jeden z ôsmich krížov, ktoré sa nachádzajú v katastri Krásnej
nad Hornádom je Glajcov kríž – za mostom z roku 1910, ktorý
dala postaviť vdova po Jánovi Ačaim.

Dievky, nevesty, aj staršie ženičky v sviatočnom odeve kráčajú
na pole. V tento deň totiž bolo 25. apríla, teda sviatok svätého Marka
a v chotári sa svätili oziminy. A tiež sa spievalo: „Daj nám úrody
hojnej a časy spokojné...“ Kdeže sú tie časy, kde?…

Keď zrno dozrelo, nastal čas žatvy. Vtedy ešte bez kombajnov.
Naklepané a naostrené kosy v rukách krásňanskych roľníkov stínali
oťažené steblá obilia, za nimi ho ženičky odberali, zväzovali do
snopov a skladali do krížov (maradekov).

✽

✽

✽

Ako vidíte, neopakovateľné sú momenty, ktoré zachytávame cez objektív svojich fotoaparátov. Tie z Vatikánu, ktoré
prinášame v dnešnom čísle o našom rodákovi, nás tešia dvojnásobne, pretože sa už nikdy nezopakujú. Za ostatné snímky
z vašich albumov ďakujeme a tešíme sa na ďalšie, ktoré sa vám podarí nájsť v šuplíkoch, či v krabiciach. Hľadajte
a nájdete…
Šéfredaktor

•

Novinári majú kritizovať, ale nikoho nešľahať bičom.
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Začala sa jarná časť najvyššej regionálnej súťaže
Zimná príprava nášho mužstva pred jarnou odvetou sa začala 8.1.2010. Tréningový tábor
si naše mužstvo rozložilo v priestoroch štadióna, pretože terény
v okolí Krásnej aj naše ihrisko
s umelou trávou plne postačujú
na nabíjanie kondičných batérií
a cibrenie loptovej techniky.
Tréner Ján Bodnár pripravil pre
hráčov kokteil hrubej kondičnej prípravy premiešaný prípravnými zápasmi na umelej
tráve v Prešove,Košiciach, Bardejove a Moldave. Hráči vediac,
že ich čaká ťažká jarná odveta sa
snažili požiadavky trénera plniť,
i keď si pritom aj trošku zašomrali.
Pokojnú prípravu mužstva narušili len menšie zranenia, choroby vyplývajúce zo zimného obdo-

Zo zápasu Tatran Prešov – MFK Krásna (2 : 0)

bia pracovné a iné povinnosti
hráčov. Môžeme však konštatovať, že mužstvo nároky prípravy
v rámci svojich možností a schopností zvládlo.

âakajú nás napínavé súboje
Pohľad na vylosovanie jarnej
časti súťaže aj na umiestnenie
mužstiev po jeseni nám prezrádza,
že nás čakajú napínavé súboje, či
už o horné priečky alebo o miesta,
ktoré zaručujú uchovanie si účasti
v najvyššej regionálnej súťaži aj
v ďalšom ročníku.
Favoritov súťaže Bardejov, Topoľany a Sninu, ktoré sú bezprostredne zainteresované do boja
o postupovú priečku hostíme doma a získať ich skalpy bude nesmierne ťažké.
Náročné domáce zápasy nás
čakajú s mužstvami N.Hrušov, Sp.
Podhradie či V.Opátske, v ktorých
budeme musieť naplno bodovať,
aby sme sa vyhli existenčným problémom. O nič ľahšie to nebude ani
na ihriskách súperov zo 4. až 6.
miesta v poradí Giraltovce, Lok.
Košice a Stropkov, ktoré majú
ambície prehovoriť do poradia na
čelných miestach. Situácia sa po
jesennej časti vykryštalizovala tak,
že mužstvá, ktoré sú pod nami

s neveľkou bodovou stratou (či už
je to Barca, V.Šariš, a Svidník, ale
s osudom sa nezmierili ani v Sobranciach), budú s naším mužstvom
hrať na domácom trávniku.
V týchto zápasoch by sme mali
zodpovedným a bojovným výkonom vydolovať nejaké tie bodíky,
ktoré by boli veľmi dôležité pre
celkové postavenie v tabuľke.
Z uvedeného vyplýva, že nás
čaká ťažká a napínavá jarná časť,
ktorá pre naše mužstvo nebude
prechádzkou rajskou záhradou,
ale športový boj o uchovanie najvyššej regionálnej súťaže. Pomôcť
naším hráčom v ich dobrých výkonoch predovšetkým na domácom
trávniku môžete aj vy, priaznivci
futbalu, ktorí svojou hojnou účasťou a športovým povzbudzovaním
budete povoleným dopingom pre
ich výkonnosť, ktorá sa pretaví
v zisk veľmi dôležitých bodov a prispeje k spokojnosti v kádri mužstva, výboru aj k spokojnosti fanúšikov.
Vladimír Wantruba

Prípravný zápas Medzev – Krásna (3 : 3)

Foto: V. Wantruba

Foto: V. Wantruba

Vedenie MFK Krásna počas
zimy sa snažilo vytvoriť čo najlepšie podmienky pre tréningový
proces a spoločne s realizačným
tímom pripravili kalendár prí-

pravných zápasov na ihriskách
s umelou trávou. V tomto období
vedenie MFK zodpovedne pristupovalo k stabilizácii hráčskeho
kádra. Ako to už počas zimnej
prestávky býva, k pohybu hráčov
došlo aj v našom klube. Na hosťovanie z nášho mužstva odišli
Hanzuš do Moldavy, Človečko
do Moldavy „B“ a Poľa do Ruskova. Naopak do mužstva pribudli
Jozef Bučko (útočník) a Ján
Čikoš-Pavličko (brankár) obaja
z Bardejova. Vo vybavovaní sú
ešte dvaja hráči na post útočníka
a jeden do stredovej formácie. Aktívnu futbalovú kariéru
ukončili Balint František a Kaššai
Ondrej. Náš brankár Tkáč Dominik po obnovení zranenia bude dlhodobo mimo zápasového
diania.

Vylosovanie jarnej časti
Kolo

Dátum

Zápas

jeseň

jar

16.

08.11.2009

V. Šariš – MFK KRÁSNA

1:3

3:1

17.

14.03.2010

MFK KRÁSNA – V.Opátske

1:0

18.

21.03.2010

Stropkov – MFK KRÁSNA

0:2

19.

28.03.2010

MFK KRÁSNA – Sabinov

1:2

20.

04.04.2010

V.Tatry – MFK KRÁSNA

1:1

21.

11.04.2010

MFK KRÁSNA – Topoľany

0:3

22.

18.04.2010

Sobrance – MFK KRÁSNA

1:1

23.

25.04.2010

MFK KRÁSNA – Bardejov

0:2

24.

02.05.2010

Giraltovce – MFK KRÁSNA

1:2

25.

09.05.2010

Svidník – MFK KRÁSNA

0:1

26.

16.05.2010

MFK KRÁSNA – Sp.Podhradie

0:1

27.

23.05.2010

Lok.Košice – MFK KRÁSNA

1:0

28.

30.05.2010

MFK KRÁSNA – Snina

0:1

29.

06.06.2010

Barca – MFK KRÁSNA

0:0

30.

13.06.2010

MFK KRÁSNA – N.Hrušov

0:2

Prípravné zápasy počas zimnej prípravy
Tatran Prešov

MFK Krásna

2:0

MFK Krásna

Ťahanovce

6:1

MFK Krásna

Medzev

1:1

Bardejov

MFK Krásna

3:0

MFK Krásna

Haniska

3:1

MFK Krásna

Medzev

3:1

Barca

MFK Krásna

2:1

Medzev

MFK Krásna

3:3

MFK Krásna

Barca

2:1

MFK Krásna

Tuňa n/B

0:6

Moldava

MFK Krásna

2:1
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na využívanie malého futbalového ihriska
Miestny futbalový klub Košice – Krásna, na Golianovej ulici
č. 27 ponúka na využitie plochy malého futbalového ihriska
s podmienkami nájmu 2 x 45 minút, – žiaci v sprievode
dospelého – minimálne 8 hráčov, dorast minimálne 8 hráčov.
Stanovené cenové podmienky:
– bez šatne
20 €
– so šatňou + teplá voda
27 €
– deti + dorast
0€
Ing. Ján Trnovský, prezident MFK

Kamenárstvo po novom
Prichádza jar a s ňou aj čas na
plnenie Vašich plánov a predsavzatí, ktoré ste si pravdepodobne nazhromaždili za poslednú
dobu. Pre niektorých z vás, práve
obnova pomníkov je jednou
z priorít, ktorú chcete v tento čas
vykonať. Brzdí vás občas myšlienka, že práve takýto pomník, ktorý
by vyhovoval vašim požiadavkám,
v našich kamenárstvach chýba,
alebo ak sa Vám niečo páči, je to
pre Vás cenovo nedostupné.
Výber žulového náhrobného
kameňa či pomníka je niekedy
ťažkým rozhodnutím. Napokon, je
to váš odkaz budúcim pokoleniam, ako si spomenúť na vás
alebo vášho blízkeho. Pomocnú
ruku vám prichádza podať kamenárstvo STONE MASTERS, s.r.o.

Pomník na mieru podľa vašej
predlohy je jednou z možností,
ktorú vám ponúka. Môžete sa
taktiež inšpirovať návrhmi v ich
rozsiahlej ponuke, kde nájdete
nekonečné množstvo štýlov a
kombinácii a takisto farebných
odtieňov žuly. Ako sa dá udržať
špičková kvalita za bezkonkurenčnú cenu? STONE MASTERS, s.r.o. to dokáže jedine
tým, že spolupracuje so skutočnými celosvetovými kameňolomami a jeho výrobcami, kde je
kvalita kontrolovaná od začiatku
až do konca každého projektu.
Radi a ochotne vám poradia
a pomôžu zamestnanci novootvorenej predajne na Mäsiarskej
č. 4 (pri Dominikánskom námestí)
v Košiciach.
(duc)

DrÏme si ‰tvornoh˘ch
miláãikov „na uzde“
Určite každý z nás si všimol
zvýšený pohyb potulujúcich sa
psov v našich uliciach. Stretávame
ich ráno, napoludnie i večer. Sú
malí, veľkí, fľakatí, či jednofarební,
čistí aj špinaví. Ako je známe, „pes
je priateľ človeka“. To je síce pravda, ale len dovtedy, kým naň nezaútočí. Totiž, od cudzieho psa nemôžete nikdy očakávať istúreakciu.
Čo sa stane, ak je vystrašený, podráždený, či hladný? Čo ak nemá
s ľuďmi „dobrú skúsenosť“? Otázok na túto tému je neskutočne
veľa. Tak ako vie byť pes miláčikom, vie byť aj nepriateľom.
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice-Krásna
č. 3/2003 o chove a držaní zvierat
a včiel na území mestskej časti,
hovorí v paragrafe 7 okrem iného
aj o „Povinnostiach držiteľa psa
a evidencii psov“: V zmysle tohto
paragrafu je každý majiteľ psa povinný prihlásiť psa v evidencii
psov mestskej časti, zakúpiť a dať
psovi na viditeľné miesto evidenčnú známku, či mať psa mimo
svojho domu, bytu alebo oploteného pozemku na vôdzke a dať
mu ochranný náhubok.
Z času na čas zabezpečujeme
odchyt asanačnou službou, hlavne
kvôli bezpečnosti a ochrane zdra-

via obyvateľov. Veď si len predstavte, ako by to vyzeralo, keby
každý majiteľ umožnil svojmu psovi
voľný pohyb, ešte k tomu bez
identifikácie! Preto sme sa rozhodli, v spolupráci s Mestskou políciou
Košice, vykonať náhodnú kontrolu
minimálne troch ulíc v mestskej
časti, s cieľom zistiť, koľko psov je
bez registračnej známky a následne pokutovať ich majiteľov.
Naopak, motiváciou pre tých
„vzorných“ bude bezplatná vakcinácia psov proti besnote, ktorú
vykoná mestská časť v spolupráci
s veterinárnym lekárom v blízkej
budúcnosti. Dodajme, že majitelia
psov, ktorí si svoje povinnosti neplnia, budú sankcionovaní v zmysle
príslušných ustanovení paragrafu
11 spomínaného VZN, kedy im
mestská časť môže uložiť blokovú
pokutu až do výšky 166 eur.
V zozname psov registrovaných v našej mestskej časti sa ich
nachádza zatiaľ 518. Dúfame, že
po zverejnení tohto článku ich
ešte veľa pribudne, veď šanca na
nápravu je tu vždy. Nezabúdajme teda na pravidlá a držme si
našich miláčikov „na uzde“, aby
nám raz nebolo ľúto, keď o nich
prídeme.
J. Matisová
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Ako prijímaÈ v Krásnej
digitálny televízny signál

Július Kotlár
Mozartova 19, Košice-Krásna

ponúka

masér s ke služby,
ktoré zahŕňajú
klasickú, športovú
a relaxačnú masáž.

Kontakt:
0915 859 554

Ako už mnohí Krásňania
zistili, od nového roka bolo
zrušené doterajšie vysielanie
DVB-T, ktoré bolo doposiaľ
vysielané z Bankova. Nové vysielanie je zabezpečované z Heringeša (vedľa Košickej Novej
Vsi, prípadne z Makovice –
Dargovské pohorie). Ak chcete
zabezpečiť príjem z týchto vysielačov je potrebné preladiť na
set-top box-e, prípadne v televízore s možnosťou teres-triálneho príjmu doterajší kanál 44
na kanál 64 a otočiť širokopásmovú anténu o 90 stupňov.
To znamená, že sito má byť
otočené dlhšou časťou vodorovne a kratšou zvisle a „yagi“
antény priečkami rebríka a dipo-

lom zhora dole. Ak prijímač
nenaladí vysielané programy,
prevádzkovateľ odporúča vyradiť z antény predzosilovač. Po
týchto úpravách by ste mali byť
úspešní.

Anténu nasmerovať na Heringeš respektíve na Makovicu.
Spracoval: Štefan Sklenár

Trápi vás ka‰eº? Tu sú recepty
10 kúskov narezaných koliesok
cibule, 16 lyžíc medu, 1 lyžičku
jablčného octu premiešame a necháme 24 hodín postáť. Takto
vzniknutý sirup prefiltrujeme a podávame 3 až 6 lyžíc denne.
Liek našich babičiek: Kapustové listy povaľkáme valčekom na

cesto pokým sa neobjaví šťava.
Takéto 3 – 4 listy sa priložia na
hrudník a prikryjú gázou. Na gázovinu priložíme teplý /zohriatý froté
uterák na celý hrudník tak, aby sa
listy nepohli. Zábal necháme pôsobiť 25 minút.
Mária Kobezdová

TOMI STUDIO – SKRÁŠLIME VÁM BÝVANIE
ponúka
výrobu kuchynských liniek, vstavaných skríň, šatníkov, schodísk, detských izieb, spální, vešiakových
stien, interiérových dverí, obývacích stien, kancelárskeho a kúpeľňového nábytku a nábytku na
mieru atypických tvarov. Môžete si vybrať z veľkého množstva dekorov, drevotrieskových dosiek,
pracovných dosiek, zásten, dvierok, skla, farieb a moridiel. Pri výrobe nábytku používame kovania
od dodávateľov zvučných mien, ako sú Blum, Hettich, Häfele, Ferrari a Schachermayer. Montáž
a dopravu zabezpečíme, dodacia lehota je od päť dní do štyroch týždňov.
Môžete nás kontaktovať na telefónnych číslach
0944 341 838 alebo 0944 255 553.
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