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Úspech je rebrík, po ktorom sa nedá stúpaÈ s rukami vo vreckách

K

eď sa dnes obzriem za
sebou, osem rokov v samospráve mi dalo ako človekovi osobne veľmi veľa. Počas
tohto obdobia som v nej zažil
veľké a malé víťazstvá, neúspechy i prehry. Ale o tom je
náš každodenný život v rodine,
v práci medzi priateľmi, aj život
starostu v Krásnej.
Nedá mi – teraz už s úsmevom – nespomenúť na začiatok volebného obdobia koncom roka 2002, keď ešte
v starom úrade na ulici K ma-

a miestny úrad sme presťahovali do nových, moderných
priestorov. Pre väčšiu dostupnosť sme v duchu hesla samospráva – služba občanom rozšírili stránkové hodiny a zriadili
kanceláriu prvého kontaktu.
Vďaka podpore, serióznemu a korektnému prístupu
k investičným projektom v lokalitách Pri mlyne, Pod cintorínom, Na hore a v lokalite PV
východ sa Krásna stala územím s najdynamickejšou individuálnou bytovou výstavbou.

k centru. Mesto bude musieť
v najbližších rokoch zo svojho

Na pevn˘ch základoch
jeru niekoľko dní po mojom
nástupe do funkcie skolaboval
elektrický rozvod a zamrzol
rozvod pitnej vody na niekoľko
dní. Dokonca hrozilo, že obnažené hlavné potrubie tlakovej
kanalizácie pod železničným
mostom rozvodnená rieka
pretrhne. Čo by to znamenalo
pre život v Krásnej si vieme
predstaviť. Veľmi ma teší, že
sme spoločnými silami aj za
cenu prijatého bankového
úveru dokončili kultúrny dom

J U D r. M a r e k K A Ž I M Í R
V nových lokalitách našlo
u nás domov niekoľko stoviek
nových Krásňanov a na miestach, kde sa ešte nedávno
preháňali traktory a kombajny
vyrástlo desiatky nových rodinných domov. Mrzí ma však,
že Krásna za osem rokov
v úrovni základnej infraštruktúry (stav ciest, odvodnenie
a chodníky) nedobehla iné
mestské časti, ktoré sú bližšie

rozpočtu vyčleniť viac na
cesty, po ktorých premáva
mestská hromadná doprava,
konkrétne na Ukrajinskú, Lac-

kovu, Žiacku a Opátsku. Za
stav týchto ciest zodpovedá
magistrát a bez jeho pomoci
naša samospráva pri ich
komplexnej rekonštrukcii zázraky na počkanie za rok neurobí. Čo ma však teší, je
schválený projekt a dokončovacie práce na poslednej časti
verejnej kanalizácie v lokalite
Pred mostom a otvorenie
cesty sv. Gorazda.
apriek prísľubom magistrátu sa nám nepodarilo prepojiť Kladenskú ulicu
s Ukrajinskou. Ďalšou nevyriešenou otázkou ostala lokalita Vyšný dvor s bývajúcimi
osemdesiatimi Rómami v širšom centre mestskej časti.
Vytipovaná lokalita na zmenu

N

(Pokračovanie na 3. strane)

Jediná vec je na svete istá
„Jednou z najkrajších ľudských vlastností“ – hovorí katolícky teológ Bernard Häring –
„je vďačná pamäť. Iba človek
má tú schopnosť, že si na
svoju minulosť vie uchovať
vďačné spomienky“. Keď si
v týchto dňoch budeme pri

prežili v minulosti. O našich
blízkych veríme, že ich prítomnosťou je večný život pri Bohu.
Tiché svetlo sviec, ktoré
zapálime na hroboch našich
blízkych, nech bude pre nás
povzbudením k tomu, aby sme
svoju prítomnosť prežívali s lás-

„PrítomnosÈ“

Slávnostný nástup tých, ktorým bola udelená „Cena starostu“ a „Cena
MZ“. V popredí poslanec P. Hake s vlajkou mestskej časti (viac na str. 7)

hroboch spomínať na našich
blízkych, ktorí nás predišli do
večnosti, iste nám v mysli
vyvstanú mnohé veci, za ktoré
im môžeme ďakovať. Či už
myslíme na našich rodičov,
starých rodičov, priateľov, či
súrodencov. Spomínať s vďačnosťou a láskou však môžeme
práve preto, že my sme ešte na
tomto svete. Našu prítomnosť
napĺňa vďačnosť zato, čo sme

kou k tým, ktorí sú okolo nás.
Už nemáme vo svojich rukách
našu minulosť a ešte nemáme
našu budúcnosť.
To jediné, čo naozaj vlastníme, je prítomná chvíľa. Môžeme ju však prežiť tak, aby
raz tí, ktorí po nás na tomto
svete ostanú, mohli spomínať
s vďačnosťou a my, aby sme sa
mohli tešiť z Božej prítomnosti
vo večnosti... Juraj Semivan

Slovenãina moja…
Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš,
Tatransko vzbudzuješ, život mu dáš.
A kto ju miluje, nech žije, nech žije,
kto sa jej odrieka, sám seba zabije.
Slovenským hlasom privykať sa učte,
slovenské piesne, svetami zahučte!

Slovenčina moja, reč zápalu plná,
krásne tvoje zvuky ňadrá zvlnia.
A kto ju miluje, nech žije, nech žije,
kto sa jej odrieka, sám seba zabije.
Slovenským hlasom privykať sa učte,
slovenské piesne, svetami zahučte!

Slovenčina moja, dcéra Tatier tichá,
za tvojimi zvukmi Kriváň vzdychá.
A kto ju miluje, nech žije, nech žije,
kto sa jej odrieka, sám seba zabije.
Slovenským hlasom privykať sa učte,
slovenské piesne, svetami zahučte!

Slovenčina moja je život i viera,
Slovák s ňou len žije i umiera.
A kto ju miluje, nech žije, nech žije,
kto sa jej odrieka, sám seba zabije.
Slovenským hlasom privykať sa učte,
Slovenské piesne, svetami zahučte!
Viliam Paulíny-Tóth

Informácia pre voliãov
Voľby do orgánov samosprávy obcí boli vyhlásené predsedom NR
SR uznesením číslo 371/2010. Na základe toho miestne zastupiteľstvo
v zmysle platných predpisov prijalo na svojom zasadnutí dňa 11. mája
2010 uznesenie, kde určilo, že miestne zastupiteľstvo v našej mestskej
časti bude mať 12 poslancov, ktorí budú volení v jednom volebnom
obvode.

Náš „zlatý kríž“, sa nám žiaľ nepodarilo zrekonštruovať, ako sme plánovali
zo známych príčin. Verme, že sa tak stane v blízkej budúcnosti a rekonštrukcia námestia a komunitného parku pred kaštieľom – kde práve
odpočívajú naše školáčky – bude úspešne ukončená. Foto: Ján Bičkoš

Referendum, Ïiaº neúspe‰né
V sobotu 18. septembra 2010,
sa otvorili referendové miestnosti pre
všetkých občanov. Ako vieme, referendum bolo neúspešné, aj keď niektorí z radov poslancov NR SR hovoria, že účasť niečo okolo milióna
občanov SR predsa len má čosi do
seba a dokonca, že začnú našich
„pár“ hlasov brať vážne.
V našej mestskej časti sa referenda zúčastnilo 721 občanov
z 3067 oprávnených voličov. Najviac z nich malo záujem o zrušenie
poslaneckej imunity, teda rovnosť
poslancov NR SR s nami „smrteľ-

níkmi“ podľa zákona o priestupkoch,
zníženie počtu poslancov v národnej
rade, či zníženie obstarávacej ceny
pri nákupe osobných motorových
vozidiel s obmedzením do 40 tisíc eur. Naopak, najviac voličov
bolo proti voľbe poslancov NR SR
a Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu.
Celková účasť na referende
v Krásnej, 23,5 % nie je síce na zahodenie, avšak skôr poukazuje na
nezáujem. Nezáujem o našu budúcnosť, či budúcnosť našich detí.

Uznesenia z XXIII. zasadnutia MZ MČ Košice – Krásna konaného dňa 24. júna 2010

Vzalo na vedomie:
• medzipoložkový presun finančných prostriedkov

Komunálne voľby sa budú konať dňa 27. novembra 2010
v čase od 7. do 20. hodiny
v Kultúrnom dome, Opátska 18, Košice – Krásna.
Oprávnení voliči na voľbu starostu, poslancov do miestneho zastupiteľstva, primátora mesta Košíc a poslancov do Mestského zastupiteľstva budú oboznámení o čase a mieste konania volieb doručením
oznámenia. V prípade, ak neobdržia oznámenie, majú možnosť overiť
si na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Krásna, Opátska 18 skutočnosť, či sú zapísaní do zoznamu voličov (oprávnených občanov na
hlasovanie vo voľbách) na sekretariáte starostu číslo dverí 2.
Mária Hakeová, sekretariát miestneho úradu

Schválilo:
• z prebytku hospodárenia za
rok 2009 dotáciu sociálneho
fondu vo výške 1 019 €
• časový plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej
rady
• návrh zmluvy o budúcej zmluve
– predávajúci Byty Krásna,
s. r. o.
• návrh zmluvy o budúcej zmluve
– predávajúci Krásna Pri
jazere, s. r. o.

• návrh zmluvy o budúcej zmluve

• požiadavku Ladislava Kočiša

– Vyšný dvor medzi zmluvnými
stranami podľa predloženého
návrhu
• návrh darovacej zmluvy –
asfaltové ihrisko

a obyvateľov Opátskej ulice na
riešenie odvodnenia novopostaveného objektu

Vzalo na vedomie:
• informáciu o mimoriadnej si-

tuácii – povodeň a zosuv pôdy
• stanovisko Krajskej prokura-

túry v Košiciach k uzneseniu
č. 407

Pekné septembrové dni umožnili pokračovať aj pri zatepľovacích prácach
na polyfunkčnom objekte ďalšej dominanty Krásnej, ktorá nahradí niekdajší stánok kultúry.
Foto: (bič)

•D r ž m e
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Uznesenia
z XIII. mimoriadneho
zasadnutia
dňa 18. augusta 2010
Schválilo:
• I. úpravu programového rozpočtu na rok 2010
• VZN MČ Košice – Krásna
č. 1/2010 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území MČ Košice – Krásna
s oplňujúcimi návrhmi
• predaj parcely č. 64/11, trvalé
trávnaté porasty o výmere
54 m2 pre Máriu Rybárovú,
trvale bytom Košice – Krásna,
ul. 1. mája 27 za k. ú. Krásna
za sumu 10 € za 54 m2 z dôvodu neprístupnosti terénu,
stavebnej uzávery, zosuvného
pásma

Jarmila Matisová

Určilo:
• podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, že vo
volebnom období rokov 2010
– 2014 bude starosta Mestskej časti Košice – Krásna
vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok )

Poìakovanie
Tretie číslo nášho
„Krasňančana“ sme
pre vás mohli pripraviť
len vďaka sponzorovi,
konateľovi spoločnosti
PEVA s.r.o. v Krásnej
P e t r o v i Va r g o v i .
Úprimná vďaka.
Starosta, šéfredaktor
a široká čitateľská obec

sa reťaze, ktorú nám ukovali naši predkovia.

Na pevn˘ch základoch
(Dokončenie z 1. strany)

územného plánu a na presťahovanie všetkých rodín pri
Zdobe však nenašla vo vedení
mesta podporu.
Málokto z obyvateľov na
Golianovej ulici, fanúšikov
miestneho futbalového klubu
a návštevníkov Krásnej veril,
že neúnosnú situáciu v rómskych sociálnych bytoch i v celej lokalite niekedy vyriešime.
Za pomoci pani riaditeľky
BPMK Boženy Stankovej, sú
nájomné byty po rekonštrukcii vynovené a negatívne javy
(smrad, potkany, neporiadok)
sú nenávratne minulosťou.
úzkej spolupráci s poslancami, členmi kultúrnej
a športovej komisie, šport
i kultúra dostali v Krásnej jednoznačne zelenú. Neodmysliteľne sa v pamäti ľudí zapísali
v kalendári termíny populárnych podujatí ako folklórny
bál, futbalový turnaj o pohár
starostu, Deň matiek, Deň detí, Feman, prímestský tábor,
Deň Krásnej, cyklistické preteky, posedenie s najstaršími,
ochotnícke divadelné predstavenia. Obzvlášť ma osobne
tešia úspechy Dedinskej folklórnej skupiny Krásňanka
a nanovo založeného ochotníckeho divadla Krasodiva.
Samozrejmosťou nebolo ani
vydávanie miestnych novín
Krasňančan, vydanie prvej historickej monografie o Krásnej
a v ostatnom čase aj desiatich
poviedok o našej obci Krásnej
nad Hornádom pod názvom
„...Aká si mi Krásna…“.

V

Všetci vieme, že nie všetko
sa nám z volebných predsavzatí podarilo splniť. Je nevyhnutné ukončiť komplexnú
rekonštrukciu centra Krásnej
s odvodnením a rekonštrukciu
kaštieľa, výstavbu nových
ciest v lokalite Pri mlyne, postaviť parkoviská pre návštevníkov kultúrneho domu i cintorína. K tomu, aby Krásna
vyzerala podľa našich predstáv, je toho potrebné urobiť
ešte neúrekom. To sú však
už nové výzvy pre nastávajúcich zástupcov miestnej samosprávy.
esto by malo, skôr musí
byť aktívnejšie pri vyrovnávaní rozdielov medzi
mestskými časťami. Veď ako
občania – Košičania máme
tak ako iní obyvatelia nárok
a právo na dobré cesty, chodníky aj odvodnenie. Okrem
iného je to aj jednou z príčin
mojej kandidatúry na funkciu
primátora mesta Košice. Navyše Košice sú mestom môjho
srdca, ktorým sa riadim aj pri
svojich odvážnych, pritom splniteľných víziách.
ilí Krásňania, dovoľte,
aby som vám z úprimného srdca poďakoval za vašu
nezištnú pomoc, ústretovosť
a pochopenie, ktorými ste
nám pomáhali pri všetkých dôležitých rozhodnutiach v prospech miesta s pekným bývaním, v prospech našej Krásnej.
Ešte raz, vrelá a úprimná vďaka za spoločné úsilie pri plnení
našich predsavzatí.

M

M

Takúto podobu má vynovená budova v centre Krásnej, v ktorej dlhé roky
poskytovala svoje služby Jednota, SD. Okrem iných služieb, ktoré v hornej
časti spravuje Ján Hegedüš, občania uvítali najmä prepotrebnú lekáreň
v prízemí.
Foto: (bič)

Pozvánka na besedu
InfoUSA centrum pri Štátnej
vedeckej knižnici v Košiciach organizuje besedu, spojenú s autogramiádou „Kamila Kay StrelkaKanková“, ktorá sa uskutoční vo
štvrtok dňa 21. októbra 2010
o 13. hodine v Kultúrno-vzdelávacom centre na Pribinovej ulici
číslo 1 – Štátna vedecká knižnica
v Košiciach.
Pre tých, ktorí ju ešte nepoznajú
z jej „Leteniek“ do raja, do sveta, do
minulosti, do Bratislavy, či Letenky
úsmevov, ale aj z besied v rozhlase,
televízii, prezradíme, že Kamila Kan-

Napísali ste nám

ková je americká podnikateľka, spisovateľka a rozprávačka. V šesťdesiatych rokoch pracovala ako redaktorka v Československom rozhlase
v Bratislave. V roku 1968 emigrovala
so svojou rodinou do zahraničia.
O svojom búrlivom a zaujímavom
živote, podnikaní v USA, ale najmä
o veľkej túžbe po domove napísala
množstvo kníh, ktoré sa čítajú takpovediac bez oddychu.
Podujatie sa uskutoční v slovenskom jazyku a je tu aj možnosť zakúpiť si ktorúkoľvek z kníh obľúbenej
a populárnej spisovateľky.
(bj)

Uznanie zaväzuje

V týchto dňoch sme dostali dva
listy. Jeden adresovaný pánu starostovi, druhý šéfredaktorovi. Oba
majú spoločného menovateľa: pisateľka v nich vyjadruje obdiva uznanie
našim novinám. Ďakujeme.
„Práve som pricestovala zo
zahraničia a na stole ma čakal
váš Krasňančan. Naše vydavateľstvo chystá mediálnu kampaň
novému produktu, preto som po
šnúre prešla skoro celé Sloven-

sko. Môžem Vám s určitosťou
povedať, že mi cez ruky prešlo
niekoľko desiatok obecných
mesačníkov, ale ani jeden nebol
na takej vysokej úrovni, ako je ten
váš. Môj obdiv ma donútil pozrieť
do tiráže a zistiť si meno šéfredaktora, aby som vám mohla vysloviť svoje uznanie. Verím, že
budete dobrým príkladom aj pre
ďalších“.
Henrieta Blumenfeldová

Jedna z krásňanskych predajní potravín a zmiešaného tovaru je aj na Edisonovej 4. Pri menšom, neplánovanom nákupe sme zistili, že u „Figurových“
možno nakúpiť všetko. Nakúpili sme aj to, čo by ste v iných predajniach márne hľadali. Možno vás o tom presvedčia aj naše snímky. Predavačka –
pokladníčka Marcela Varšová pri preberaní tovaru, pri bohato zásobených regáloch zástupkyňa vedúcej Adriana Szvatová.
Text a foto: Ján Bičkoš

•

Najväčším šťastím človeka je, keď môže žiť pre to, za čo bol ochotný zomrieť.
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P˘tali ste sa, odpovedáme

Slová z histórie, mytológie…

Novinový stánok v centre Krásnej od mája t.r. spravuje Slávka Pancuráková
s manželom. Mladí i starší tu nachádzajú nielen dennú tlač a rôzne časopisy, ale tiež školské potreby, pohľadnice, suveníry, dévédéčka, ba aj
občerstvujúce nápoje.
Foto: Ján Bičkoš

Isto-iste nás zaujíma, prečo
sa povie, že niekomu visí „Damoklov meč nad hlavou“, že
niekoho „Kopla múza“, že „Kocky sú hodené“, či predčasom
otitulkovaný článok v našom
spravodajcovi „Jablkom sváru
sú...“
Ide o slovné spojenia, ktorých pôvod je v mytológii, Biblii,
povestiach a z ďalších prameňov histórie. Napríklad ak chceme upozorniť niekoho na nedo-

statok, slabú stránku, vyslovíme
meno gréckeho Achilla v spojení „Achillova päta“, alebo „Aj ty
Brutus?“ povieme v situácii, keď
sme mimoriadne sklamaní z nepochopenia, až zrady nášho
dobrého priateľa, od ktorého
sme to vôbec nečakali. A podobne je to aj s ďalšími výrokmi,
ktoré majú spoločného menovateľa vo frazeológii. Je ich
neúrekom, ale o nich až inokedy.
(bj)

Nové autobusy MHD
Začiatkom septembra t.r. pribudlo košickej miestnej hromadnej doprave devätnásť nových
autobusov. Moderné nízkopodlažné kĺbové autobusy na plynový
pohon tak nahradili doterajšie Ikarusy, ktoré premávajú v Košiciach

na linkách číslo 10, 36, 19, 51,
54 a 18. Realizácia projektu „Zníženie emisií modernizáciou MHD“
prispeje k zníženiu emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy,
samozrejme ku kultúrnejšiemu
a príjemnejšiemu cestovaniu. (b)

Ponuka publikácie
„Zosuvné územie Košice
Mestská časť Vyšné Opátske –
Krásna nad Hornádom“, je názov publikácie, ktorej autorom je
Eduard Dobra. Zhodnocuje zosuvné územie v Mestskej časti Vyšné
Opátske - Krásna nad Hornádom
s návrhom sanačných opatrení vrátane vyhodnotenia doteraz realizovaných sanačných prvkov na

Mal˘ rozhovor

Rozhodujúce slovo má zriaìovateº

Ako je to s našou Základnou školou s Materskou školou v súvislosti s jej rekonštrukciou a ďalšími okolnosťami, ktoré boli predmetom
verejného zhromaždenia, opýtali sme sa riaditeľky spojenej školy na
Opatovskej ceste 97 v Košiciach PaedDr Márie Čabalovej.
Budova a areál ZŠ a MŠ v Krásnej prešiel pod vašu správu. Na verejnom zhromaždení, ktoré bolo zvolané pre určité nejasnosti, čo a ako
ďalej ste povedali, že máte zámer rekonštruovať posledný pavilón. Čo
sa doposiaľ udialo, aké finančné prostriedky máte zabezpečené na
tento, respektíve na budúci rok? Tu je jej odpoveď:
Je pravda, že ZŠ s MŠ
v Krásnej prešla pod našu správu
a chcem vysvetliť prečo. Sme
škola, ktorá sídli v prenajatých
priestoroch DSS na Opatovskej
ceste 97 v Košiciach. DSS-LUX
sa stal neziskovou organizáciou
a jeho program sa zmenil natoľko, že naša škola je ohrozená.
Stále máme menej priestorov na
realizáciu vzdelávania našich
žiakov, máme nedostatok tried,
nehovoriac o odborných učebniach (kabinetoch, skladoch,
telocvični, dielne, atď).

•
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tejto lokalite. Obsahuje 88 strán na
formáte A5 a je určená miestnej
a štátnej správe, organizáciám životného prostredia, školám a iným
subjektov, zaoberajúcich sa riešením prírodných katastrof.
Kto má záujem o ponúkanú
publikáciu, môže si ju objednať na
kontakte: geo1@orangemail.sk,
tel.: 0904 425 305.

Oslovila som tak svojho zriaďovateľa, aby nám pomohol riešiť
túto situáciu, a tak sme dostali
práve školu v Krásnej pod správu, pretože táto je v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu, takže konečne by
sme mali niečo svoje a neboli by
sme v podnájme. Myslím si, že je
to logické. Čo sa týka konkrétnej
vízie do budúcnosti je taká, že
doteraz sme zrealizovali aktuálne
zameranie všetkých priestorov,
ktoré potrebujeme na prípravu
nového projektu a to prístavby

nových priestorov, ktoré budú debarierizované a budú slúžiť na
vzdelávanie našich žiakov. Kým
sa tak stane, dali sme urobiť kontrolu všetkých striech, ktoré zatekajú a v blízkej budúcnosti ich
chceme opraviť. Vyzvala som dodávateľov stavebných prác na
vypracovanie ponúk na opravu
striech. Ich oprava bude stáť asi
50 tis. Eur. Sú tu zahrnuté všetky
strechy na pavilóne, ktorý je momentálne prázdny, pavilón MŠ,
telocvičňa a kaplnka. O finančné
prostriedky som požiadala Krajský školský úrad, zatiaľ odpoveď
nemám. V žiadnom prípade nie
je mojim záujmom ohroziť školu
v Krásnej, myslím si, že sa vieme
vždy dohodnúť s pani riaditeľkou.
Som len správcom a posledné
slovo má vždy môj zriaďovateľ
a tým je Krajský školský úrad.
Za rozhovor ďakuje:
Paľo Hake

Súčasný pohľad na zrekonštruovaný „Motorest pri starom mlyne“.
Po vkusne vybavenom interiéri –
o ktorom sme písali v prvom tohtoročnom čísle Krasňančana – nový
šat dali Farkašovci aj exteriéru. Náš
záber je z parkoviska, ktoré zriedka
zíva prázdnotou.
Foto: Ján Bičkoš

Rodičia môžu dať svojim deťom všetko, okrem šťastia.

KrásÀanski Ïiaci v ‰ºapajách svojho patróna sv. Marka KriÏina

Naša škola ešte v čase, keď na nádvorí, chodbách a v učebniach chýbal
ruch, hluk, smiech žiakov a ich učiteľov.
Foto: Ing. Z. Vaska

o dvojmesačnej odmlke,
priestory našej školy, – ktoré
dosiaľ zívali prázdnotou – sa opäť
zaplnili žiakmi. Najmenšími, prváčikmi, ktorí po prvý raz prekročili
jej brány až po tínedžerov, ktorí
sa čo nevidieť rozlúčia so svojimi
učiteľmi a žiakmi nižších ročníkov,
aby pokračovali v ďalšom vzdelávaní. Nečudo, že nádvorie,
chodby a triedy sú plné džavotu
a vravy, tiež očakávania, čo im
prinesú nastávajúce dni v školských laviciach aj mimo nich.

P

žení ich veľkým vzorom je mučeník - svätec Marek Križin, ktorého
meno nesie krásňanska škola.
Blízkosť svojho patróna pociťujú
na každom kroku rovnako učitelia
aj žiaci.
ový školský rok 2010/2011
sa začal v Krásnej 2. septembra 2010. Začiatky vždy bývajú fascinujúcim obdobím aj
v škole. Je v nich veľa nového,
nepoznaného. S akými dojmami
a predsavzatiami vstúpili do nového školského roku, koľko

N

sú pre nich dobrou prípravou
pre ďalší rozvoj.
V školskom roku 2010/11
si pripomíname osemnásť
rokov existencie školy. Pri tejto
príležitosti mi bola položená
otázka, či počas rokov nášho
dozrievania – stále kráčame
po tej istej ceste, na ktorú sme
sa vydali na jej začiatku. Každý
z nás –zrelých dospelých ľudí
je pri hodnotení dosiahnutého
vždy poznačený svojou predstavou, ktorá sa väčšinou spája s tým, čo sme samy prežili.
Stáva sa, že nezdieľame názory iných. Žijeme v storočí,
ktoré sa podmienkami nepodobá tomu nášmu, a tak výchova nemôže vychádzať z toho, čo sme prežili v detstve
my, ale musí zohľadňovať realitu života a nástrah, ktorým sú
naše deti vystavované. A tých
je veľa. Sme svedkami toho, že
aj dospelí ľudia nedokážu
rozlíšiť, čo je v živote človeka
správe a dôležité. Pri takto
vnímanej bilancii konštatujeme, že vychovávať mládež nie
je ľahké. Najmä vtedy, keď tlak

ku. Majúc na zreteli tieto skutočnosti je dobre mať vzor. Pre
nás ním naďalej ostáva náš
patrón, jeden z najvýznamnejších obyvateľov Krásnej
nad Hornádom – múdry, vzdelaný, nábožný a charakterný
svätec Marek Križin, ktorý vynikol svojím zásadovým postojom – nevzdať sa Boha
a učenia cirkvi. A v tom je podstata, pretože vzdelanie dnes
ponúka každá škola. Nie sme
dokonalí. Našim deťom chceme odkrývať tajomstvá a hodnoty života, ktoré im ukáže
smer pri hľadaní zmyslu života.
Chceme im odovzdávať vzdelanie a múdrosť, nábožnosť
a výchovu vo svetle viery v Boha a lásky k blížnemu v zmysle
ochoty želať všetkým ľuďom
dobro. S pokojom takto všetci
pedagógovia dávame odpoveď na vyššie uvedenú otázku
v týchto dňoch, keď sme si
pripomenuli naše narodeniny
i sviatok Svätých Košických
mučeníkov a predovšetkým
nášho patróna sv. Marka Križina, dôstojnou oslavou za

„Po ovocí ich budú poznaÈ…“
iete, či neviete, ale naša prváčikov si zasadlo do lavíc, masovokomunikačných pro- účasti J. E. Stanislava StoláVvedomostí
„studnica“ poznávania a zdroj koľko deviatakov školu opustilo, striedkov je veľký a často rika, pomocného biskupa Ko– Základná škola ale aj to, čím žije súčasná „vyhňa“
s Materskou školou svätého
Marka Križina v Krásnej – v tomto
školskom roku oslávi svoj „vek
dospelosti“, osemnásť rokov. Za
tento čas „dospievania“ prešla
mnohými úskaliami. Ako vraví jej
kormidelníčka Mgr. Jana Sabolová, nič dobré sa nerodí ľahko.
Poslaním školy bolo a ostáva
pripravovať svojich zverencov
čo najlepšie pre život, dať im
do rúk pevné „veslá“ na loďku dospelosti, na chvíľu, keď
sa postavia na vlastné nohy, aby
boli schopní odolávať nástrahám
ozajstného života, zápasiť s problémami, ktoré chtiac-nechtiac
prídu.
e sympatické, že pedagógovia vedno s rodičmi po celý
čas hľadajú a nachádzajú nové
cesty poznávania, nemenej tie
sprostredkované evanjeliom, na
ktorých stretávajú múdrosť, vari
aj prepotrebné pochopenie či
uznanie. Verme, že aj láskavosť
či dobrotu, ktorá pomáha krásňanskym deťom odkrývať tajomstvá, podstatu a zmysel života.
Netaja tiež, že pri všetkom sna-

J

vzdelávania, aké má novoty, prípadne s akými ťažkosťami zápasí,
na to sme sa opýtali najpovolanejšej – riaditeľky školy Jany
Sabolovej, ktorá ju „kočíruje“
celých trinásť rokov. A tu sú jej
odpovede:
„Otvorili sa brány škôl a aj
naša základná škola s materskou školou opäť privítala
svojich žiakov. Do školských
lavíc po prvý raz zasadlo 22
prvákov, aby spolu so svojou
pani učiteľkou začali postupne spoznávať cestu k vzdelávaniu. S nevyslovenou otázkou
v očiach právom očakávajú
rodičia i žiaci – čo život v škole
donesie. Chceme urobiť všetko preto, aby to bola predovšetkým radosť z dosiahnutých výsledkov. Minulý rok
ukončilo dochádzku 30 žiakov
posledného ročníka základnej
školy, preto im želáme, aby
naďalej budovali na základoch, ktoré im boli vštepované. Nech nové poznatky
a skúsenosti, ktoré získajú
štúdiom na stredných školách

negatívne pôsobiaci, v situácii,
keď rodiny sú poznamenané
existenčnými problémami,
keď absentuje jednotný výchovný princíp postupu rodiny
a školy, vzniká v mysli mladého človeka priestor pre zmätok a pochybné životné ciele.
Zodpovedne mysliaci človek
prichádza k záveru, že je
správne držať sa cesty, ktorú
nám prezieravo predostreli
zakladatelia školy pri jej vzni-

šickej arcidiecézy.
Za spoluprácu a podporu
ďakujeme všetkým, ktorí pri
nás počas týchto rokov stáli.
Potrebujeme vašu dôveru
a vážime si ju. Nech naďalej
stretávame ľudí ochotných,
chápavých a ústretových pomáhať pri formovaní našej
mladej generácie.“
Za odpovede poďakoval:
Ján Bičkoš

Areál školy je často miestom rôznych školských i mimoškolských kultúrnospoločenských podujatí. Naposledy pri oslavách „Dňa Krásnej“ sa tu hiphopom prezentovala aj mladá tanečnica.
Foto: M. Kobezdová

• Deľme sa o lásku, nádeje a sny, o svoj čas, myšlienky, zážitky a skúsenosti.
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Kanalizácia

„Za

mostom“

Takýto bol začiatok kanalizačných prác, stavby stoka D na uliciach
sv. Gorazda, Keldišova a Ukrajinská. Na obrázku Ing. Andil so zástupcom
zhotoviteľa P. Džačovským.

Nie je to tak dávno, čo na ulici
Za mostom sa začal realizovať
projekt „Kanalizácia mestskej
časti Košice – Krásna, II. etapa
lokalita Pred mostom“. V novembri a decembri roku 2008 bola
dokončená časť vodnej stavby
stoka C na tejto ulici. Odvtedy
pretieklo veľa vody dole Hornádom, dokonca tohto roku sa Hor-

ného prostredia podporil pochybovačné hlasy. V júni 2010 však
bola prevzatá stavba kanalizačných prípojok víťaznou firmou
z tendra Eiffage Construction
s.r.o. a práce sa znovu rozbehli.
Bola potrebná spolupráca vlastníkov pozemkov a majiteľov domov, ku ktorým sa prípojky
zavádzali. Podľa projektovej do-

Keì je pochopenie,
tak to ide
nád „prezentoval“ vo svojom
zlom, priam katastrofickom svetle. Aj obyvateľom ulice Za mostom ukázal svoju nepríjemnú tvár
a spôsobil ťažké škody.
Občania spoločne s vedením
mestskej časti dokázali spojiť svoje sily a postupne odstraňujú
dôsledky povodne. Ale j z iných
dôvodov občania vyslovili pochybnosti o ukončení kanalizácie
na svojej ulici. Časový sklz, ktorý
spôsobilo čakanie na schválenie
projektu na ministerstve život-

kumentácie sa prípojka zavádza
1m do pozemku vlastníka a ďalej
je potrebná participácia v podobe stavebnej pripravenosti,
ktorú si vlastník vykonáva sám.
Technicky to prebieha tak, že
zhotoviteľ- v tomto prípade subdodávateľ - zavedie prípojku do
investorom dodanej šachty, namontuje technológiu a vlastník si
pripraví zemné práce tak, aby
čerpadlo mohlo byť zapojené.
K tomu je potrebné osadiť ovládaciu skrinku najviac šesť metrov

Pri preberaní stavby stoka C ulica Za mostom Ing. Marcel Andil, stavebný
dozor so zástupcami zhotoviteľa.

•
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vo vzdialenosti od šachty a prepojiť ju elektrickým vedením
z domového rozvádzača. Tento
postup sa realizuje pri zavádzaní
prípojok tlakovej kanalizácie, keď
čerpadlo samočinne reguluje
hladinu odpadu v kanalizačnej
šachte a vháňa domový odpad
do stoky. Žiaden technický zázrak, len jednoduchá pomoc
občanov pri zbavovaní sa odpadu. Odpadajú starosti so žumpou, jej vyprázdňovaním hlavne
v zimných mesiacoch a transparentná kontrola prevádzky čerpacej technológie. Pri pravidelnej
kontrole čerpacieho zariadenia
a jeho vystriekaním aspoň dva
krát do roka starosti odpadajú
a poruchovosť je minimálna.
Dňa 19.augusta 2010 v čase
od 9 do 15 hodiny sa uskutočnilo
odovzdanie kanalizačných prípojok do správy Mestskej časti Košice – Krásna zhotoviteľom. Zároveň sa vykonala tlaková skúška
kanalizačných zariadení a dvadsaťtri prípojok na ulici Za mostom
dostalo majiteľa, správcu
a údržbára. Obyvateľom ostáva
už len vykonať návštevu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti s požadovanými náležitosťami a uzatvoriť odberateľskú
zmluvu. Možno konštatovať, že
prvá ulica z hore uvedenej stavby
kanalizácie je hotová a práce na
ďalších uliciach sa vykonávajú
podľa harmonogramu.
Peter Neuwirth,
projektový manažér stavby

Ing. Peter Hrmo, pri vykonávaní
skúšky čerpacej technológie na
ulici „Za mostom“.

Horúca linka
0800 101 777
Od januára t.r. sme zriadili
bezplatnú linku, na ktorú môžete
nahlásiť: poruchu verejného
osvetlenia, rozhlasu, tlakovej kanalizácie (pre tlakovú kanalizáciu
platí len na uliciach: Beniakova,
Bezručova, Harčarova, Baničova,
Mozartova, Edisonova, Na Pažiti,

sa osvedčila
Piesočná, Konopná, Pasienková,
Štrková, Orná, Tatarkova, Na
močidlách, Pollova, Urbárska)
a iných problémov. Po zaznení
signálu je potrebné uviesť: meno,
adresu, telefónne číslo, miesto
poruchy. Doposiaľ sa najviac využila na nahlásenie porúch tlakovej kanalizácie, verejného
osvetlenia a rozhlasu.
Ing. Z. Vaska

ZníÏenie daní z pozemkov
Nie každý vie, že ak sa pozemok nachádza v území stavebnej uzávery z dôvodu možných
zosuvov pôdy, má nárok na 50 %
zníženie daní z pozemkov. Daň
sa platí mestu Košice, Trieda
SNP 48/A 040 11 Košice. Najneskôr do 31. 1. nasledujúceho roka si občan - vlastník
pozemku môže uplatniť zľavu
predložením týchto dokladov: list
vlastníctva, snímok z pozemkovej
katastrálnej mapy, potvrdenie
miestneho úradu. Náš úrad na
písomné požiadanie vám pripraví
potvrdenie o stavebnej uzávere
s potrebnými prílohami, ktoré
predložíte uvedenému úradu.
Rozhodnutie o stavebnej
uzávere bolo vydané OBU ŽP
v Košiciach pod č.j. ÚR a ŠSS
dňa 14. 5. 1991 verejnou vyhláškou z dôvodu živelnej pohromy -

a l e
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zosuvu územia v časti k. ú. Vyšné
Opátske a Krásna, ktoré sú využívané ako konce záhrad pri rodinných domoch aj pre záhradkárske účely v súkromnom
vlastníctve jednotlivých vlastníkov
nehnuteľností. Dotknuté územie
bolo vymedzené červenou prerušovanou čiarou a potvrdené
Geokonzultom š.p. Košice zo
dňa 13. 5. 1991. na základe viacerých pracovných porád, natočeného videozáznamu, ktorý zabezpečil štáb CO mesta Košice.
Uvedené rozhodnutie zo
dňa 14. 5. 1991 je dodnes v platnosti a ak parcely vo vašom vlastníctve sa v tomto území (stavebnej uzávere) nachádzajú, je
dôvod podania žiadosti na zníženie daní z pozemkov .
Ing. Zdenko Vaska

s ú

s l a d k é .

S t a r o s t a o c e n i l n a j l e p ‰ í c h Koľko nás je?
Pod záštitou starostu Mareka
Kažimíra sa v nedeľu 26. septembra 2010 v našom kultúrnom
dome konala milá slávnosť. Ocenili
na nej ľudí, ktorí prispeli k rozvoju
našej mestskej časti, prikladajú
ruky k spoločnému dielu a šíria jej
dobré meno doma aj v zahraničí.
Medzi ocenenými, ktorí získali
cenu miestneho zastupiteľstva sú
najlepší Krásňania, ktorých navrhli
poslanci miestneho zastupiteľstva
na svojom XVII. zasadnutí. Menovite M. Petrušová, M. Hegedűšová, R. Takáč, st., J. Hegedűš
a Ing. R. Ballasch. Cenou starostu
boli odmenené dievčatá, ktoré sa
zúčastnili medzinárodného festivalu
kreativity v talianskom San Reme
a ako jedi-né zo Slovenska obsadili
prvú priečku: B. Dulinová, K. Hiľovská, M. Chmelnická, Š. Kolková, M. Matisová, T. Milkovičová,
K. Nagy-Salociová, S. M. Pavlíková, D. Peterčáková, L. Peterčáková, L. Takáčová, M. Takáčová,
S. Takáčová, L. Varšová, B. Velková a B. Zemanová. Starosta ocenil

K 16. septembru 2010
žilo v našej mestskej časti
4 080 obyvateľov, z toho
2 033 mužov a 2 047 žien.
Detí do 14 rokov je 832, od
15 do 59 rokov 2 565, starších ako 59 rokov je 683
občanov. V mesiaci jún 2010
sa narodili tri deti a zomreli
piati občania, v júli 2010 sa
narodili štyri deti, úmrtie nebolo zaznamenané, v auguste 2010 sa narodilo sedem
detí a zomreli dvaja občania.
Starosta Marek Kažimír (uprostred) pri pečatení knihy „Aká si mi Krásna“
s moderátorkou A. Sýkorovou, F. Klikom a jedného z autorov knihy
S. Szabóm.

aj dlhoročných poslancov J. Feketeho, F. Klika a Ľ. Hakeho, tiež prezidenta MFK Ing. J. Trnovského.
Súčasťou osláv bola premiéra
situačnej komédie M. Maguru
„Bordel, s.r.o.“ v réžii D. Markušovej, v ktorej sa predstavili
herci krásňanskeho ochotníckeho
divadla „Krasodiva“.

Na záver slávnosti starosta
zapečatil knihu o desiatich krásňanskych poviedkach s názvom
„Aká si mi Krásna“ za účasti jedného z autorov S. Szabóm. Bodkou nedeľného popoludnia bolo
vystúpenie dedinskej folklórnej
skupiny Krásňanka.
J. Matisová

Oslavy „DÀa Krásnej“
Bol to pekný augustový deň.
Ani dážď neodradil tých, ktorí
sa tešili na program Osláv Krásnej, ktoré sa konali na školskom

s obsadením 30 detí a so 60
deťmi. To všetko zvládal za
podpory silného potlesku a výkrikov uznania. Nemal problém

diskutovať a rozprávať sa aj
s malými zvedavými chlapcami,
ktorí mu dávali otázky, týkajúce
sa jeho prípravy a silovej taktiky
ťahania ťažkých nákladov.
Oslavy sa ukončili večernou
diskotékou. Prítomní nezostali
ani hladní, ani smädní. Všetkého tu bolo nadostač.
Na fotografiách: mužská
časť nášho folklórneho súboru
Krásňanka počas vystúpenia.
V kruhu obdivovateľov v družnej
besede vidíme košického siláka Juraja Barbariča.
Text a foto: Mária Kobezdová

ihrisku. Úvod patril tradične nášmu starostovi, ktorý pripomenul
aké ťažké chvíle sme v júni
a v júli zažívali z dôvodu veľkej
vody a zosuvu pôdy na ulici
1. mája. Poďakoval sa všetkým
a poprial príjemnú zábavu.
V programe vystúpili členovia nášho ľudového súboru
Krásňanka. Po nich nasledovalo tanečné číslo hip-hopu. Na
záver programu čakali všetci,
no najmä deti. Išlo o vystúpenie
v ťahaní autobusu silákom
Jurajom Barbaričom. Ten ťahal
prázdny autobus, autobus
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Naši jubilanti
V mesiaci september,
október, november
a december 2010 oslávia
okrúhle výročie:
70 rokov – Anna Horňáková, Zuzana Kobulnická, Jolana Behunová, Alžbeta
Bodnárová, Ing. Anna Švecová, Jozef Seman a Mária
Čontošová.
80 rokov – Imrich Hake,
Margita Platková a Ida Džubiková.
90 rokov – Michal Német
a Júlia Takáčová.

Jubilantom želáme
veľa zdravia, šťastia
a pohody v rodine.
Mária 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.

d n í
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P o h r o m a
Bolo to 4. júna 2010, tri hodiny ráno.
Zahrmelo, zachvela sa zem a zhasli svetlá.
Medzi tým dunením hrobové ticho stálo.
Čo malo nohy všetko utekalo.
Vystrašené sa hnalo z toho pekla
A za pätami zem praskala.
Čo dunelo v jej hlbinách?
Čo nahnalo ľuďom strach?

Takto vyzeralo v júni 2010 počas záchranných prác – bagrovaní a odvážaní
zosunutej zeminy pri rodinných domoch P. Vasiľa, F. Topolčanského,
P. Berezňáka a M. Berezňákovej na ulici 1 mája. „Kráčajúci báger“ f. Tatry
s.r.o. so sídlom v Trstenej pri Hornáde si však poradil s extrémnymi
podmienkami na strmom svahu.
Foto: Vladimír Gonda

Dňa 28. 10. 2008 Mestská časť Košice - Krásna na
požiadanie viacerých vlastníkov parciel v zosuvnom
území požiadala stavebný
úrad (mesto Košice) o prehodnotenie územia vyhlásenej stavebnej uzávery. V súlade s listom stavebného

návrhu. Ďalej uvádza: Stavebný úrad môže z rozhodnutia
o stavebnej uzávere v odôvodnených prípadoch (až po
vyhodnotení dôvodov na povolenie výnimky) a po dohode s dotknutými orgánmi
povoliť výnimku zo stavebného zákazu, alebo z obme-

Prehodnotenie stavebnej
uzávery – zamietnuté
úradu z 2. 1. 2008 stavebný
úrad žiadosti nevyhovel, uviedol že Stavebnému úradu nie
sú známe skutočnosti, aby
pominuli dôvody pre ktoré
bolo vydané rozhodnutie
o stavebnej uzávere, alebo to
isté územie rieši schválený
územný plán zóny stavebný
úrad zruší rozhodnutie aj bez

dzenia niektorých činností
v území.
Ako vidieť z objektívnych dôvodov prehodnotenie
bolo v roku 2008 zamietnuté. Nikto nevie a ťažko
predvídať, kde a kedy sa zosuvy pôdy vo svahu znova
môžu objaviť.
Zdenko Vaska

Už nemám domov, nemám sa kam vrátiť!
Stojím a obzerám sa vôkol...
Kam kráčať, keď ničoho už niet?
Stojím a hľadím na šíry svet...
Od toho času zažívam ten strach,
Na križovatke ostala som stáť.
Čo ďalej, keď roky tlačia na pleciach ?
A keď sa obzriem dookola, na krásne hory, čo ich tak milujem
na ľudí, ktorí mi k srdcu prirástli, ja s nimi navždy ostať chcem!
Ako to všetko urobiť, keď pod nohami nemám zem?
Autor: Anna Poljačeková, Nižná Myšľa

Zosuvy pôdy na ulici 1. mája
Mimoriadna situácia vyhlásená mestom Košice na odporučenie krízového štábu mesta
Košice, bola v termíne od 4. 6.
2010 do 20.8.2010. V súvislosti
so zosuvmi pôdy na ul. 1 mája
bolo nutné vykonať opatrenia t.j.
poskytnúť vlastníkom ohrozených – čiastočne zasypaných
rodinných domov so známkami
možnosti narušenia statiky, núdzové bývanie na určitý čas. Toto
sme poskytli rodinám L. Čisláka,
P. Vasiľa, F. Topolčanského.
Z dôvodu stabilizovaného stavu
v teréne a odvolaním mimoriadnej situácie dňom 20.8.2010
postihnutí sa mohli vrátiť do svojich obydlí. Dodávame, že po vyjadrení statika dom pána P. Vasiľa
je potrebné zbúrať.
Pri záchranárskych prácach
pomáhali firmy Tatry s.r.o. so síd-

lom Trstené pri Hornáde, Teho
s.r.o. Košice, Hydro-Eko-Stav
Košice - Krásna, Peva s.r.o.
Krásna, Profilog s.r.o. Košice,
a Barb s.r.o. Krásna.
Ing. Zdenko Vaska

Takto sme zachytili smutné udalosti na ulici 1. mája v Krásnej. Skazu, ktorá spôsobila našim spoluobčanom veľké škody na majetku. Vľavo na dvore
Berezňákových, vpravo na dvore u Františka Topolčanského na obrázku hore
Foto: autor článku Zosuvy pôdy na ulici 1. mája
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„âlovek prichádza a odchádza do zeme…“
✽ Teraz svoj život ukončiť musíš!

Boh smrti stojí už pri tebe, v blízkosti,
na tejto púti už prístrešok nenájdeš
a nemáš, čo na cestu vzal by si.
A preto útočisko vytvor si,
horlivý, usilovný a múdry buď!
Až budeš čistý, zbavený poškvrnení,
smrť ani staroba sa ťa nedotknú.
Zo všetkých škvŕn najhoršou škvrnou
je n e v e d o m o s ť…
(Dhammapadam)
✽ Ak sa nám páči život,

✤✤✤

nesmie nás odpudzovať smrť,
pretože ona prichádza práve z ruky
toho istého majstra.
(Michelangelo)
Pohľad na časť našich budúcich „príbytkov“, kde sa chystáme až nám
prestanú platiť „víza“ na matičke Zemi. V pozadí náš „Dom nádeje“.
Foto: Ján Bičkoš

Keďže v tomto čísle už myslíme aj na sviatok Všetkých
svätých a Pamiatku zosnulých, vybrali sme pre vás niekoľko
úvah z knihy „Modlitby, meditácie a spevy sveta“.
✽ Nemaj odpor k smrti, ale priateľ sa s ňou, lebo i smrť je jed-

nou z vecí, ktoré chce príroda. Lebo rozklad je rovnako prirodzený ako mladosť a staroba, rast a dospievanie, plodenie,
ťarchavosť a pôrod, ako ich so sebou prinášajú obdobia
ľudského života. Je teda správne, aby rozumný človek nehľadel na smrť ani dôležito, ani odmietavo, ani pohŕdavo, ale
hľadel jej v ústrety, ako jednej z prirodzených vecí.
(Marcus Aurelius)
✤✤✤

✽ Chyby sa dopúšťame v tom, že pozeráme na smrť ako na

niečo vzdialené. Veľká časť z nej už prešla. Času, ktorý je za
nami sa už zmocnila smrť.
Čo záleží na tom, ako rýchlo odchádzaš, odkiaľ v každom
prípade musíš odísť. Netreba sa starať, aby sme žili dlho, ale
aby sme žili dosť. Život je dlhý, ak je plný. Smrť patrí k veciam,
ktoré nie sú zlé, ale predsa vyzerajú ako zlo : naša sebaláska
spôsobuje, že inštinktívne túžime po sebazáchove a pohŕdame touto rozlukou, lebo sa nám zdá, že nám berie všeličo
dobré a zbavuje nás tých radostí, na ktoré sme si zvykli.
(Seneca)

„Otãe ná‰, vysly‰ nás…“
O tom, že pocity radosti Nálada sa mi neuveriteľne
a pohody môžu prísť úplne zdvihla a ani som si už nenáhodou, nečakane, som sa uvedomovala, do akého ponedávno opätovne presved- chmúrneho, upršaného rána
čila. Môj duchovný zážitok zo som sa zobudila. Cestou som
svätej omše v prvý septem- si v duchu pospevovala aj
brový deň totiž umocnila pie- ďalšiu slohu tejto prekrásnej
seň, ktorú bez organu začala piesne. Pozitívnu atmosféru
na záver spievať naša pred- som priniesla aj domov, keďže
speváčka. Milo ma pre- postreh som sa o svoje dojmy
kvapila vhodne zvolená
rada podelila.
pieseň „Otče náš, vyslyš nás,
Tete Alžbete Platkovej,
zachovaj nám národ náš...“ – ktorá túto pieseň zakompoveď na svätú omšu v deň novala do záveru svätej omše
štátneho sviatku SR to bola prajem, aby jej pekný hlas,
super voľba. Nechala som sa ktorý už roky zaznieva v našom
nádherným textom unášať až chráme, pri modlitbách, speve
do konca. „…ruky svoje k nebu i prezentovaní starších mariándvíhame, neopúšťaj našu skych piesní, (ktoré nenájdete
drahú vlasť, vrúcne teba v spevníku) prinášal ešte dlho,
žiadame...“ znelo tak spon- dlho potešenie a radosť.
tánne a úprimne – od sŕdc,
S úctou
ako to v Krásnej naozaj vieme.
Mária Miľová

✤✤✤

✽ Toho dňa, keď Boh stvoril všetky veci, stvoril slnko.

A slnko vychádza a zapadá a opäť sa vracia : stvoril i hviezdy.
A hviezdy vychádzajú a zapadajú a opäť sa vracajú: stvoril
i človeka.
A človek prichádza a odchádza do zeme a nevracia sa.
(Egyptská pieseň)

Îivotné pravdy
✤ Každé ráno človek dostane na svoje konto úplne zadarmo
dvadsaťštyri hodín.
✤ Včerajšok je šekom, čo už neplatí, zajtrajšok je mincou, ktorá
ešte nebola uvedená do obehu. Jediná vec, ktorá je k dispozícii
je dnešok.
✤ Stratený čas je vec, ktorá sa už nikdy nenájde.
✤ Nebojím sa smrti, len nechcem byť pri tom.
✤ Ak pochopíš pominuteľnosť vecí stvorených, zbadáš to, čo je
večne nemenné.
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Na tomto zábere Laca Korbeľa vidíme ako organistu po boku vdp. Dr.
Vojtecha Šuhaja a svojich verných a oddaných spevákov počas procesie
dedinou na slávnosť Božieho tela. Paradoxom je, že fotografia je z miesta,
kde stála budova, do ktorej sa vryli guľky neznámeho strelca. (Bližšie na
strane 10 „Aj to sa stalo v Krásnej“).
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Chvíle, na ktoré sa nezabúda

Od prvej návštevy nášho nezabudnuteľného pápeža Jána Pavla II. na Slovensku uplynulo už celých dvadsať rokov. Naše
fotografie sú z jeho druhého príchodu na Slovensko v roku 1995, pri ktorom prišiel aj do Košíc. Takto vítali vzácneho
hosťa a jeho suitu na košickom letisku vtedajší čelní predstavitelia mesta Košice a tisícky veriacich z celého východného
Slovenska pri bohoslužbách, ktoré celebroval Ján Pavol II.

Aj to sa stalo v Krásnej
Popri iných smutných udalostiach, ktoré sa v Krásnej stali pred
mnohými rokmi - žena v studni,
kôň na moste, zbytočná smrť trinásťročného Ferka B. za železným mostom po vojne, možno aj
iné, smutný a zdrvujúci bol aj
odchod z Krásnej osoby, ktorú
sme si nesmierne vážili a ctili –
Laca Korbeľa.
Torzo listu, ktorý vám ponúkam je od neho – bývalého učiteľa, organistu, dirigenta cirkevného
spevokolu, režiséra mnohých divadelných hier, nemenej od skvelého a žoviálneho človeka, ktorý
v Krásnej pôsobil. Žiaľ, neodišiel
od nás dobrovoľne! Našiel sa
„kúkoľ“ medzi pšenicou, ktorý sa
postaral o jeho odchod z Krásnej
– streľbou do okien jeho domu
v ktorom býval! Prečo? Na to dodnes nik nenašiel odpoveď.
V liste spred 44 rokov oslovuje
aj vás, ktorí ste ho mali radi
a poznali jeho veľké srdce a múdrosť. Je odpoveďou na môj list,
ktorým som ho ako osvetový

pracovník po mnohých rokoch
pozýval na oslavy našej dychovky.
My sme ho totiž milovali, naši
speváci, hudobníci, divadelníci,
jeho žiaci. My sme na jeho dobré
skutky nezabudli, čo mi môžu
potvrdiť mnohí žijúci pamätníci,
ktorí si naň ešte aj po rokoch radi
spomenú. Litery listu, ktorý som si
dodnes uchoval sú síce vyblednuté, papier zožltnutý, no spomienky ostali, žijú v nás.
(bj)
Moji dobrí priatelia! Neviem ako
by som vyjadril radosť a potešenie
nad tým, že po toľkých rokoch
nezabudli ste na mňa v Krásnej nad
Hornádom! Vaše návštevy a tento
Váš posledný srdečný list, milý
priateľ Janko Bičkoš, potvrdzujú mi,
že nežil som v Krásnej nadarmo, aj
keď môj odchod odtiaľ bol taký
smutný a zdrvujúci!... No, takto
býva v živote, že len po istom časovom odstupe sa ukáže pravá
hodnota života a práce každého
z nás. Žiaľ, že to býva ponajviac až
vtedy, keď nás niet, keď už dielo

dňa bolo dokonané... Ja zatiaľ tedy
ešte žijem, i keď už nie v tom starom eláne a nadšení, už len akosi
dožívam svoj búrlivý život a pomaly
sa strácam. Prežil som ťažký úder
života, ktorý ma hodil na kolená
a podnes sa z neho nie a nie spamätať. Nemusím Vás tedy uisťovať,
že z tej duše rád by sa rozbehol
späť v tie strany, kde ťahá srdce
a mnohé spomienky, ale – aby sa
človek nedal uniesť len citom
a poslúchol neraz aj hlas rozumu
svojho. A rozum ľudský je vždy lepší
radca, ako cit a horúce nadšenie !
No, ale i tak, nevidím nič nerozumného v tom, keby sa čo len na chvíľu, prišiel pozrieť ešte raz medzi Vás!
Treba len nájsť vhodný čas a vhodnú príležitosť, všakže? A tá sa
ukazovala teraz, pri Vašej oslave
miestnej dychovky. No, tak či onak
– budete mi musieť prepáčiť, že na
túto oslavu zatiaľ ešte neprídem!
Matka mi totiž ťažko ochorela v Martine, 87- ročná starenka – nuž nie
je to maličkosť a v nedeľu musím za
ňou! Nuž, nemajte mi, pekne pro-

sím, za zle, že ešte ani teraz neprídem, že dávam prednosť matke,
ktorá končí svoju dlhú životnú púť...
Preto aj teraz, prosím, aby ste ma
ospravedlnili a uistili všetkých mojich
priateľov, že som na Vás nezabudol
a nezabudnem nikdy! Naozaj nemôžem ináč, robil by som si do
smrti výčitky, keby sa matke voľačo
stalo, že som dal prednosť svojej
záľube pred synovskou podĺžnosťou, verte priatelia! Veľmi-veľmi ma
mrzí, že Vás zas sklamem, ale
naozaj nemôžem ináč, verte mi na
moju česť! A takto uistite každého,
kto dobrým slovom priateľa pýtať sa
bude na mňa ! Dobrý môj priateľ
Janko Bičkoš, iste syn môjho
nezabudnuteľného priateľa a speváka taktiež Janka Bičkoša, pekne
prosím, ospravedlňte ma ešte tentoraz –skutočne naostatok! Všetkých – všetkých si Vás úprimne pozdravujem – prajem zo srdca
úspech Vašej oslave a prosím, aby
ste mi ešte tentoraz odpustili, že
som skutočne nemohol prísť medzi
Vás!

V Ružomberku 11. februára 1966
Oddaný Vám vovždy:
Laco Korbeľ

Tak to je on, ľudomil Laco Korbeľ uprostred svojich spevákov zmiešaného cirkevného spevokolu. Na druhej, zubom času ohlodanej fotografii, ho vidíme
s divadelníkmi tesne po predstavení divadelnej hry „Jezuliatko“ na pódiu vtedajšieho kultúrneho domu (celkom vpravo).

•
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Šťastím i nešťastím človeka je, že žije medzi ľuďmi.

Fotoreportáž

NÁVRATY DO DEDOVIZNE

Fotoreportáž

V auguste 1971 navštívil rodisko svojich rodičov – Krásnu, reverend
Melvin Rusnák, ktorý pôsobí v USA, štát Ohio. Popri návšteve svojej
rodiny a známych, odslúžil aj svätú omšu v našom chráme, pričom
sa „zrodila“ aj táto snímka pred kostolom sv. Cyrila a Metoda.

Fotografia ochotníkov divadelného krúžku pri vtedajšej Osvetovej
besede v Krásnej nad Hornádom z roku 1967 je zo zájazdu
v susednej obci Valalíky s divadelnou hrou „Trampoty s láskou“.
Takže herečky a herci z tohto obdobia spoznávajte sa.

Jeden z mnohých výletov našich družstevníkov a členov Jednoty,
spotrebného družstva v Krásnej nad Hornádom. Náš záber je
z Moravského krasu, priepasť Macocha. Spoznávajte si teda
svojich dedov, babky, mamy aj oteckov.

Predstavujeme vám štyri verné priateľky a spriaznené duše
v krásňanskych krojoch, ktoré sa onoho času u nás nosili. Zľava
✝ Jolana Bodová (Takáčová), Alžbeta Šoltésová (Nagyová) ✝ Regina
Takáčová(Bodnárová) a Margita Vasiľová (Čontošová).

Pestrá a bohatá bola činnosť vtedajšej Osvetovej besedy v Krásnej
nad Hornádom. Popri výchovno-vzdelávacej práci, sa naplno
rozvíjala aj kultúrno-športová činnosť. Sotva viditeľná bola fotografia
našej prvej hudobnej skupiny z roku 1966, ktorú viedol Ladislav
Hegedüš (tretí sprava). Skúste sa na nej spoznať, muzikanti.

Verili by ste, že táto fotografia našich futbalistov je z roku 1963?
Vtedy naši chlapci hrali I. A triedu. V hornom rade zľava: I. Študenc,
A. Barabitsch, O. Bednár, L. Bodnár, O. Héger, F. Blaško, M. Marton,
tréner T. Maťaš a P. Kotík. V drepe: J. Čontoš, Š. Šádnor, F. Bičkoš
a F. Bodnár na ihrisku v Čiernej nad Tisou tesne pred zápasom.

Texty k fotografiám napísal a na ďalšie zachovalé snímky sa teší: Ján Bičkoš.

•

Umenie žiť je vedieť, ako vychutnávať malé radosti a uniesť veľké bremená.
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Krásňanskym futbalistom chýba razantný zakončovateľ
Tohtoročná letná príprava bola z dôvodu májových a júnových
dažďov a povodní skrátená asi
o 10 dní, okrem toho ju tiež
skomplikoval aj veľký pohyb
v hráčskom kádri oboma smermi.
Po poslednom zápase v jarnej
odvete ročníka 2009 – 2010 káder mužstva postupne opustili: P.
Matia , R. Človečko , P. Kandráč,
V. Poloha a M. Mičák , ktorí odišli
na hosťovanie do iných klubov.
Z dôvodu ukončenia hosťovania v našom mužstve, ktoré sa
nepodarilo z rôznych príčin obnoviť alebo predĺžiť odišli A. Berta ,
Čikoš - Pavličko, Čobík - Ferčík
a S. Beck.
Pre zodpovedných funkcionárov futbalového klubu tak nastala hektická úloha v čo najkratšom čase doplniť káder mužstva
adekvátnou náhradou.
Na prestup prišli do nášho
mužstva Ing. Urban Martin
(z V. Opátskeho), ktorý sa stal aj

Zo zápasu Krásna – Vysoké Tatry 1 : 1.

Košice a iných klubov. Počas
prípravy mužstvo odohralo viacero prípravných stretnutí, ktoré
mali prispieť ku konsolidácii mužstva a pomôcť realizačnému tímu
k vytvoreniu základného kádra.
Bohužiaľ pre už spomínané odchody a postupné dopĺňanie

Foto: V. Wantruba

časoch v zápasoch s Veľkým
Šarišom a hlavne s Vysokými
Tatrami, teda s mužstvom, ktoré
nám nesedí a v ktorom v závere
sa od nás odklonila aj šťastena,
keď z dvoch pokutových kopov
sme premenili iba jeden a tak
sme v týchto zápasoch prišli o 5

opakovanej hrúbke zhasla naša
nádej na zisk bodu.
V zápasoch s Vyšným Opátskym, predovšetkým v Topoľanoch sa naplno prejavila naša
neschopnosť dôrazne zakončiť
núkajúce sa čisté príležitosti a tak
nám ostali oči iba pre plač po
prehrách v oboch zápasoch.
Na základe uvedeného je
potrebné však konštatovať, že
herný prejav mužstva nie je zlý,
mužstvo si vo viacerých zápasoch či už doma alebo na ihriskách súperov vypracovalo dosť
príležitosti na skórovanie, ale
nedôraznosťou pri zakončení ich
nevyužilo, čo viedlo k strate 5 bodov z domácich zápolení a aj
vonku sme boli neúspešní.
Ukazuje sa tak, že mužstvu
chýba špilmacher do stredu poľa,
ktorý by priniesol väčšiu variabilitu
a predovšetkým razantný zakončovateľ, ktorý dokáže premeniť
snahu mužstva do gólového

Letná príprava na ‰tart do novej sezóny
hlavným trénerom, S. Macák
(Benecol Košice) a L. Čopák
(MFK Košice) hosťovanie predĺžili
J. Bučko (Bardejov), D. Munrigaál (Valaliky) a M. Kočík (Trebišov). V ďalšom období až do
začiatku septembra postupne
doplnili káder M.Guza a D.Béreš
(obaja Moldava „B“), M. Kakaščík, P. Varga , J. Gedeón, a G.
Zajac (Lok. Košice), S. Piskura
(MFK Košice) a A. Nagy (V. Kapušany). Všetci posledne menovaní prišli na hosťovanie. Dvaja
naši dlhoroční hráči skončili
s aktívnou činnosťou menovite
Ján Estočin a Ján Bodnár.
Samotná letná príprava začala 7.júla pod vedením Ing. Marina Urbana, ktorého si skôr narodení pamätajú ako výborného
futbalistu prvoligovej Lokomotívy

mužstva, ktoré prebieha aj
v dňoch, keď budete čítať tento
časopis sa základná jedenástka
kryštalizuje postupne už v prebiehajúcich majstrovských stretnutiach a aj preto to sa môžu vyskytnúť chyby v súhre niektorých
jednotlivcov a zaškrípať to môže
aj v spolupráci medzi jednotlivými
formáciami.
Pohľad na úvodných
sedem kôl nového
ročníka
V doterajšom priebehu nového ročníka sme odohrali
sedem kôl a to štyri doma a tri na
ihriskách súperov.
V domácich stretnutiach sme
po premrhaných veľmi dobrých
príležitosti, hlavne v prvých pol-

What is ZUMBA?
Je to tanečná fitness hodina
inšpirovaná latinsko-americkou
hudbou a rytmami. Je to
zábava, je to účinné a je to
ľahké. Každý, kto raz navštívi
hodinu Zumby si ju zamiluje
a príde znova. Tanečníci aj
netanečníci ju bez problémov
zvládnu, skvelo sa pritom

uvoľnia a zabavia. Je to párty,
pri ktorej idú kalórie sami dole
a dobrá nálada stúpa. Všetkých
vás srdečne pozývam na moju
hodinu – dňa 14. októbra
2010 o 18.00 hod. do miestneho kultúrneho domu. Poplatok je 1,50 €. Teší sa na vás
Miroslava Hiľovská

bodov. Vo vyrovnanom zápase
so Stropkovom a hlavne veľmi
dobrom stretnutí s nováčikom
súťaže Svitom sme dobrým
výkonom a bojovnosťou vydreli
víťazstva 2:0.
Na ihriskách súperov sme
v doterajšom priebehu nezískali
ani bod. V Sabinove sme úplne
vyhoreli v defenzíve, keď v 1. polčase po hrubých a fatálnych chybách sme prehrávali 3:0. Aj keď
sme sa v ďalšom priebehu dvoma gólmi vrátili do zápasu po

efektu a tým prispeje k lepšiemu
hernému prejavu, pohody v radoch mužstva, čo sa adekvátne
prejaví na postavení v tabuľke
v prebiehajúcej súťaži. Tieto skutočnosti sú známe aj vedeniu futbalového klubu a preto aj v ďalšom priebehu jesennej časti
bude pracovať na doplnení mužstva v rámci finančných možností
vhodnými hráčmi na uvedené
posty.
Vladimír Wantruba

Čo hovorí filozof I. Kant?
Kdesi som čítal, že uctiť si
tohto velikána je znakom duševnej zrelosti. Skúsme si osvojiť
aspoň „odrobinku“ z jeho výrokov, ktoré nám rozšíria obzor poznania, tiež získať jasnejší obraz
o sebe a okolí, aby sme sa nezverovali naslepo životu...
♦ Rob to, čím sa staneš hodným
toho, aby si bol šťastný.
♦ Radosť srdca prýšti z toho, že si
nemáme čo vyčítať.
♦ Ozajstnou odmenou cnosti je
vnútorný pokoj duše.
♦ Nepoctivosť je len nedostatok
svedomitosti, čiže úprimnosti priznať sa pred svojím vnútorným
sudcom.
♦ Lož je ozajstná špinavá poškvrna
ľudskej prirodzenosti.

♦ Nikdy nič nepoburuje väčšmi,
než nespravodlivosť. Všetky
ostatné zlá, ktoré vystojíme, nie
sú oproti nej ničím.
♦ Keď je človek obklopený peknou
prírodou, cíti potrebu byť za to
niekomu vďačný.
♦ Sklon k pohodliu je pre človeka
horší než všetky životné zlá.
♦ Iba radostné srdce je schopné
pociťovať zaľúbenie v dobrom.
♦ Že nemám niečo dobré, čo by
som mohol mať, ani zďaleka tak
nebolí, než že už nemám niečo,
čo som mal.
♦ Keď porovnáme svoju bolesť
s inými možnými, stane sa znesiteľnejšou.
Pripravil (bj)
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