Zostaňme verní odkazu našich patrónov, Cyrila a Metoda
jún 2012
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Vìaka ºuìom, ktorí prikladajú ruky k spoloãnému dielu
Komunita alebo spoločenstvo je prostredie alebo
skupina ľudí, ktorí sú bez
ohľadu na rozdielnosti schopní tieto oceňovať, čo im umožňuje účinne a otvorene komunikovať a spolupracovať
na dosiahnutí spoločných
cieľov. Slovo komunita z la-

Patríme

Je to úžasné, keď sa na ulici
Krásňania navzájom pozdravujú nielen v našej obci, ale
aj v meste či dokonca v zahraničí. Ešte úžasnejšie je, že
aj novo prisťahovaní obyvatelia sa aktívne zapájajú do
nášho spoločenstva. Jednoducho patríme k sebe. Toto

k

sebe

Ing. Vladimír S A X A

tinského „communitas“, znamená spoločenstvo, spoločnosť, ale aj vľúdnosť, láskavosť, zmysel pre spoločnosť.
Tak nejako by znela poučka. Niečo podobné zažívame
aj v našej mestskej časti. Mnoho obyvateľov sa navzájom
pozná minimálne „z videnia“.

ľudia v „meste“ často nezažijú. Spoločne sme podporili
petíciu za opravu cesty na
Košickú Polianku, Výstavbu
chodníka na ulici K Majeru
a opravu komunikácií v správe magistrátu mesta, ktoré
opravu už dlhé roky len sľubuje. Vyzbieralo sa vyše

800 podpisov obyvateľov
Krásnej.
Naďalej riešime problém
odvodnenia našich ulíc. Pribudli nové trativody na uliciach Edisonova, Piesočná
a Pri Hornáde. Pokračujeme
v obnove rigolov na uliciach
Žiacka a Opátska, ktoré pri
ostatných dažďoch ukázali
svoje opodstatnenie. Medzi
lekárňou a zmiešaným tovarom na Lackovej ulici pribudla
časť nového chodníka a niekoľkých parkovacích miest.
Ak všetko pôjde podľa plánu,
čoskoro pribudne nový chodník medzi farským úradom
a križovatkou Žiacka – Kertésova, ktorý bude pokračovať
zatiaľ provizórnym chodníkom

DeÀ Krásnej
Mestská časť Košice-Krásna
vás srdečne pozýva na oslavy
sviatku patrónov našej farnosti
svätých Cyrila a Metoda. Tradičný „Deň Krásnej“ sa uskutoční
vo štvrtok, dňa 5. júla 2012 v popoludňajších hodinách na škol-

p o z v á n k a
skom ihrisku. Aj tentoraz sme
pre vás pripravili bohatý kultúrny program, na ktorom nebudú
chýbať atrakcie pre deti, chutné
občerstvenie, ba ani tanečná
zábava. Do tanca vám zahrá
už po druhýkrát, ľudová hudba
v podaní „Kandráčovcov“. Na
spoločné stretnutie sa tešia usporiadatelia.
(MÚ)

(Pokračovanie na 2. strane)

Dediãstvo otcov, zachovaj nám, Pane!
Milí Krásňania, iste poznáte príbeh,
ktorý sa populárne nazýva „Stopy v piesku“. Istý muž mal sen, v ktorom sa mu
zjavil Pán Ježiš. Hovorili o tom, aký bol
doterajší mužov život.Jeho minulosť bola
znázornená ako jeden pár stôp, ktoré viedli k pieskovej pláži. Popri jeho stopách
však viedol ešte jeden pár stôp. „Čie sú
tie druhé stopy, Pane?“ – pýtal sa muž.
„Tie patria mne“ – odpovedal Pán Ježiš
– „sprevádzam ťa počas celého tvojho
života, aj keď o tom často ani nevieš“.
Potom sa dostali k obdobiam mužovho
života, ktoré boli najťažšie – naplnené
bolesťou a utrpením. Práve počas týchto
období však druhý pár stôp zmizol. „Vidíš,
Pane“ – povedal muž vyčítavo – „práve
vtedy, keď mi bolo najťažšie, nechal si
ma v tom samého!“ „Nie priateľu,“ – povedal Ježiš pokojne – „tie stopy, ktoré
vidíš, sú moje. Keď si najviac trpel a už si
ďalej nevládal, ja som ťa niesol na svojich
pleciach...“

Slávime sviatok svätých Cyrila a Metoda. Mužov, ktorí nám v deviatom storočí
priniesli dar viery. Bratov zo Solúna. Priniesli nám vieru, ktorá je Boží dar. Vieru,
ktorá človeku pomáha prejsť aj cez tie najhoršie obdobia života. Vieru, ktorá ho prenesie cez utrpenie a bolesť. Vieru, ktorá
človeku ponúka stretnutie so živým Bohom. S Bohom, ktorý nás v ničom nenechá samých... 31. decembra 1980 Svätý
Otec Ján Pavol II. vyhlásil svätých Cyrila
a Metoda spolu so svätým Benediktom, za
spolupatrónov Európy. My sme v Európe.
A je dobre, že máme patrónov, ktorí sú
naši. Takých, ktorí nám priniesli to, čo sa
nestráca. Vieru v Boha, ku ktorej sa každý
z nás môže kedykoľvek obrátiť, či vrátiť.
„Boh má dva príbytky“ – hovorí spisovateľ Isaak Walton – „jeden v nebi a jeden
v ľudskom srdci, ktoré je vďačné...“ Máme
byť za čo vďační.. A to je dobré. Aj teraz,
na sviatok svätých Cyrila a Metoda...
Juraj Semivan

Patríme

k

(Dokončenie z 1. strany)

Foto: V. Saxa
Náš záber je z výstavby nového trativodu na Piesočnej ulici.

Uznesenia zo VII. zasadnutia MZ MČ
Košice-Krásna, dňa 26. apríla 2012
S c h v á l i l o : Celoročne hospodárenie mestskej časti bez výhrad •
Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2011 takto: Rezervný fond
27 109 €, Sociálny fond 1 500 € • Dotáciu futbalovému klubu Krásna
vo výške 8 000 €. Navýšiť príjmovú časť 18 438,28 € a kapitálové výdavky
na komunitný park o 18 438,28 € • Žiadosť o udelenie hrobového miesta
v na miestnom cintoríne, pre manželov Chovanových, Galaktická 2, Košice,
žiadosť o udelenie urnového miesta pre p. Korinkovú, Kertésova 5, Košice
– Krásna
Zamietlo: Žiadosť pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť presvätej Bohorodičky ochrankyne, Levočská 2, Košice – Nad jazerom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. • Žiadosť pre Mestský klub vzpierania
a silových športov, Michalovská 9, Košice z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov. • Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci pre
pána Stanislava Šustera, bytom Košice – Krásna
S úh las i l o: S navrhovanou zmenou územného plánu zóny Košice –
Krásna – Lokalita „K Majeru“.

po prechod cez horu. Totiž tento
úsek je veľmi nebezpečný,
preto ho radíme medzi naše
priority.
Krásňanska komunita žije
tiež bohatým kultúrnym životom. V spolupráci s kultúrnou
komisiou sme pripravili viacero vydarených podujatí ako
je Deň matiek. A naše deti
mali veľkú radosť aj zo zábavného popoludnia pri príležitosti ich sviatku Dňa detí. Tradičným humanitárnym činom
bola aj tohtoročná jubilejná
„Krásňanska kvapka krvi“.
Všetko spomínané sa v našej mestskej časti deje zásluhou mnohých z vás, za čo vám
patrí úprimná vďaka – poslancom, komisiám, dobrovoľníkom, ale aj tým občanom,
ktorí pri stavebných prácach,
či kultúrnych podujatiach boli
dobrými radcami a pomocníkmi. Vaše rady a podnety, často
krát aj priloženie rúk k spoločnému dielu prispeli k vyriešeniu mnohých problémov.
Práve vaša činnosť vytvára
tú správnu „komunitu“. S vervou sme pustili aj do menej
príjemných vecí ako je postupné riešenie problémov

sebe

s neprispôsobivými obyvateľmi
na Vyšnom dvore. V spolupráci
s vlastníkmi jednotlivých nehnuteľností, mestskou a štátnou políciou sa začalo postupné vypratávanie neoprávnene užívaných
nehnuteľností. Keďže musíme
dodržať zákony je potrebné na
to dlhší čas. Pevne verím, že
aj to čoskoro dotiahneme do
úspešného konca.
Náš život prináša mnoho
zmien. Je tu čas, kedy dochádza
k zmene kňaza v našej farnosti.
Drahý náš duchovný otec, dovoľte mi poďakovať za všetko
čo ste pre nás všetkých urobili.
Slová len ťažko môžu vyjadriť
to, čo ste nám dali. Vaše pôsobenie u nás zanechalo pozitívnu a nezmazateľnú stopu vo
všetkých. Vytvorili ste tu správnu komunitu. Prajem Vám veľa
Božích milostí, zdravia a síl do
ďalšieho života. Naše srdcia
a dvere budú pre Vás vždy otvorené. Za všetko úprimné Pán
Boh zaplať.
Vážení spoluobčania, prajem vám v nastavajúcich letných mesiacoch veľa oddychu
v kruhu rodiny, príjemne strávenú dovolenku a šťastný návrat domov.

KrásÀansky ka‰tieº zrekon‰truuje pre‰ovská firma ROPO
Koncom marca tohto roka komisia na vyhodnotenie ponúk za
účasti členov správnej rady, zástupcov firiem a verejnosti hodnotila predložené cenové ponuky na
rekonštrukciu kaštieľa v súlade
s oznámením o vyhlásení verejného
obstarávania uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania č.
240/2011 zo dňa 10. 12. 2011 pod
značkou 10744-MUP, s výzvou na
predkladanie ponúk a súťažnými

EURO-BUILDING, a.s., Družstevná
2, 831 04 Bratislava – 1 034 998,82
EUR bez DPH, skupina dodávateľov: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. – líder skupiny dodávateľov, Mlynské Nivy 58,
821 05 Bratislava, Swietelsky – Slovakia, spol. s r.o. – člen skupiny dodávateľov, Mokráň Záhoň 4, 821 04
Bratislava, Bilfinger Berger Baugesellschaft m.b.H., organizačná
zložka – člen skupiny dodávateľov,

„ZachráÀme ka‰tieºv Krásnej“
podkladmi. Cenové ponuky predložili tieto firmy: PKB invest, s.r.o.,
Jilemnického 4, 080 01 Prešov
– 1 213 230,98 EUR bez DPH,
skupina dodávateľov Dynamik Holding,a.s.–líderskupinydodávateľov,
Štúrova 22, 949 01 Nitra, AVA-stav,
s.r.o. – člen skupiny dodávateľov,
Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta
– 989 000,00 EUR bez DPH,
skupina dodávateľov ROPO SK,
s.r.o. – líder skupiny dodávateľov,
Tomášikova 24, 080 01 Prešov, APS
ALKON, s.r.o. – člen skupiny dodávateľov, Osloboditeľov 66, 040 17
Košice – 984 619,18 EUR bez
DPH, HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica –
1 317 265,48 EUR bez DPH,
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Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava – 1 261 368,90 EUR bez
DPH. Najnižšiu cenovú ponuku na
komplexnú rekonštrukciu kaštieľa
predložila skupina dodávateľov
ROPO SK, s.r.o. V súčasnosti prebieha na Ministerstve kultúry SR
kontrola verejného obstarávania. Po
jej ukončení bude podpísaná zmluva o dielo a stavba odovzdaná
úspešnému uchádzačovi. Termín
celkového ukončenia rekonštrukcie
je december 2012.
Súťaž na výkon stavebného dozoru vyhrala košická
firma UNICEN
Verejný obstarávateľ nezisková organizácia Zachráňme kaštieľ
v Krásnej 2. mája.2012, pri zadáva-

l e n

o d

ní zákazky s nízkou hodnotou podľa
zákona o verejnom obstarávaní, zaslal výzvu na predloženie cenovej
ponuky na predmet zákazky „Výkon
inžinierskej činnosti – stavebný dozor“ štyrom záujemcom: Ing. Peter
Hudák, Zdoba 180, 044 41 Sady
nad Torysou, UNICEN, s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, Ing. Emil
Oetter, Lomonosovova 4, 040 01
Košice a Veronika Nerodololilová,
Wuppertálska 21, 040 23 Košice.
Cenovú ponuku predložil aj Ing.
Anton Merjavý – STAVMER, Trangusova 2, 053 42 Krompachy. Do
stanovenej lehoty na predkladanie

cenových ponúk túto nepredložili
dvaja uchádzači Ing. Peter Hudák, Zdoba 180, 044 41 Sady nad
Torysou a Veronika Nerodololilová,
Wuppertálska 21, 040 23 Košice.
Na základe vyhodnotenia cenových ponúk je poradie úspešnosti
uchádzačov nasledovné:
Ing. Pavol Daňko – UNICEN,
s.r.o. Košice – 6 489,00 EUR
bez DPH, Ing. Anton Merjavý –
STAVMER, Krompachy – 7 800,00
EUR bez DPH, Ing. Emil Oetter,
Košice – 9 958,00 EUR bez DPH.
JUDr. Marek Kažimír, riaditeľ

Marec 2012, minister kultúry Daniel Krajcer a riaditeľ neziskovej organizácie Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n. o. Marek Kažimír pri podpise
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu kaštieľa vo výške 1 806 070,39 EUR.
Foto: MK SR

t o h o ,

k o h o

m i l u j e m e .

Schránka s relikviou jedného z patrónov našej farnosti, sv. Cyrila, vpravo náš duchovný otec s krásňanskou omladinou.

V stredu, 30. mája 2012
sme mali v Krásnej vzácnu
návštevu, môžeme povedať
nebeskú, pretože do nášho
kostola boli prinesené relikvie
svätého Cyrila. Tieto putujú po
Slovensku už tretí rok, v rámci
prípravy na Rok svätého Cyrila
a Metoda, ktorý bude vyhlásený
na 1150. výročie príchodu
vierozvestov na Veľkú Moravu.
Naši patróni prišli na naše
územie v roku 863 s úmyslom
šíriť kresťanskú vieru. Kresťanstvo tu už šírili franskí kňazi, ale naši predkovia im málo
rozumeli. Preto svätí Konštantín a Metod vytvorili nové písmo
– hlaholiku, ktorá dokázala vy-

jadriť zvuky staroslovienskeho jazyka. Do staroslovienčiny
preložili aj časť Svätého písma
a bohoslužobné knihy, zakladali školy a vychovávali ďalších spolupracovníkov. V Ríme
neskôr dosiahli potvrdenie sta-

pokračoval v náročnej misii aj
napriek mnohým protivenstvám
a väzneniu až do svojej smrti
06. 04. 885. Jeho hrob nebol
dodnes nájdený.
Relikvia je predmet, ktorý
sa spája s niektorým svätcom.

Relikvia sv. Cyrila v Krásnej
roslovienčiny ako bohoslužobného jazyka a Metod bol
potvrdený ako biskup, aby
mohol vysviacať nových kňazov. Konštantín v Ríme ochorel, vstúpil do kláštora a prijal
rehoľné meno Cyril. Zomrel
14. 02. 869 a bol pochovaný
v Bazilike sv. Klementa. Metod

Môže to byť priamo ostatok
tela svätca alebo kúsok šiat,
ktoré nosil, či predmet, ktorý
používal. Relikvia, ktorá putuje
po Slovensku, je malá čiastka
kľúčnej kosti sv. Cyrila. Ako
povedal sv. Otec Benedikt XVI.
„Relikvie poukazujú na Boha
samotného. Je to On, kto silou

„Linky spojenia“ Rím – Ko‰ice-Krásna
Z knihy ,,Pápeži a Košice“
sa dozvedáme, že Košice v starších časoch patrili do väčších
cirkevných provincií. Od roku
1804 boli biskupským sídlom
a od roku 1995 aj metropolou
arcibiskupstva.
„Linky spojenia“ medzi Rímom a Košicami – ktorých súčasťou je aj Krásna, boli vždy
čulé a pozoruhodné. V januári
1905 pápež Pius X. vyhlasuje
troch košických mučeníkov za

•

blahoslavených – Marek Križin
ako správca opátstva v Krásnej nad Hornádom, Melichar
Grodziecky ako kaplán cisárskeho vojska a Štefan Pongrácz
ako jezuitský kazateľ – umreli
mučeníckou smrťou v roku 1619
v Košiciach. V Dóme sv. Alžbety
im zasvätili oltár, na ktorom sú
zobrazené kostoly v Košiciach,
Nižnej Šebastovej, Hertníku
a Trnave, kde sa uchovali relikvie
mučeníkov. (obrázok vľavo)

V júli 1995 prichádza do Košíc pápež Slovan, Poliak Ján
Pavol II. pri príležitosti svätorečenia troch košických mučeníkov – Marka, Melichara a Štefana. Kult ich uctievania má na
Slovensku dlhoročnú tradíciu
o čom svedčia kostoly a oltáre
zasvätené ich pamiatke, jeden
z nich aj na košickom sídlisku
Nad jazerom. Súčasťou slávnostnej omše pápeža bolo aj
povýšenie košickej diecézy na

Foto: Vadimír Saxa

svojej milosti dáva krehkým bytostiam odvahu, aby o ňom
svedčili pred svetom.“ Ovocie
viery našich svätých vierozvestov prijímame doteraz a stavia
nás pred otázku, ako sa staráme
o svoju vieru a šírime ju ďalej?
Rok svätého Cyrila a Metoda
sa na Slovensku začne 5. júla 2012 a potrvá do 31. 12.
2013. Zároveň v októbri 2012
Svätý Otec vyhlási Rok viery
pre celú katolícku Cirkev. Pred
nami je teda obdobie, kedy si
máme pripomínať naše kresťanské korene, ale aj čas hlbšie spoznávať svoju vieru a snažiť sa o jej rast v nás.
Sr. Bronislava
arcidiecézu – odovzdanie pália
košickému arcibiskupovi – metropolitovi Mons. Alojzovi Tkáčovi.
Dodajme, že dlhoročné prepojenie s Rímom Krásňania
mali aj tým, že rodák z Krásnej,
kňaz – jezuita, významná
osobnosť, profesor Michal
Lacko, dlhé roky pôsobil vo
Svätom meste, až do smrti,
ktorej podľahol v marci 1982.
Jeho náhly a nečakaný skon
pred tridsiatimi rokmi sme
si nedávno pripomenuli aj
v našom kostole.
( bj )

Ak nedúfaš, nenájdeš to, čo presahuje tvoje nádeje.
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Desiata, jubilejná „KrásÀanska kvapka krvi“

Nedočkavými čakateľmi, ktorí sa rozhodli darovať krv pre záchranu života boli aj prvodarcovia – študenti. A starostovská krv tiekla aj tohto roku.

Už po desiaty krát sme pre
vás zorganizovali darcovskú
akciu pod názvom „Krásňanska
kvapka krvi“. Opäť ste nesklamali svojou účasťou a podporili
dobrú vec vo veľmi hojnom počte. Už v skorých ranných hodinách sme mali prvých nedočkavcov, z radov záchrancov života. Čo nás potešilo najviac,
bola účasť prvodarcov, ktorí aj

napriek hroziacej náhlej nevoľnosti, vyplývajúcej z nevábne
vyzerajúcich hrubých ihiel, neváhali ponúknuť životodarnú te-

ná transfúzna stanica (NTS), sa
zúčastnilo spolu 36 uchádzačov avšak šiesti z nich nesplnili
kritériá, či už pre nízky krvný

Darovali najcennej‰ie
kutinu. Každý zo zúčastnených
dostal zároveň milú pozornosť
i malé občerstvenie. Podľa údajov, ktoré nám poskytla Národ-

tlak alebo nízku hladinu hemoglobínu. Dúfame, že vhodnou
stravou to čoskoro dobehnú
a pridajú sa do zoznamu ma-

lých hrdinov. Skóre bolo aj napriek týmto drobnostiam fantastické a my už len dúfame, že
tých „stiahnutých“ 12 litrov urobí aspoň malý osoh ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Touto cestou sa chceme vrelo poďakovať
všetkým, ktorí túto akciu podporili.
Text a foto:
Mgr. Jarmila Matisová

Ako vidieť, krv sa dá darovať aj s úsmevom. (v podaní J. Estočina). Bývalý starosta, Ing. Mikuláš Marton prišiel medzi poslednými, ale všetko stihol
a doplnil „konto“ vzácnej tekutiny o ďalších 400 mililitrov. Aj to prispelo, že z Krásnej si NTS odviezla dvanásť litrov nenahraditeľnej tekutiny.

Zaiste vašej pozornosti neušlo, že 8. mája t.r. sa konala jarná
cyklojazda, vedúca z Krásnej do
Ťahanoviec, ktorá niesla nezvyčajné meno “spomienková“. Spolu
s mojimi deťmi ju zorganizoval
poslanec mestského zastupiteľ-

úprimné slová – veď všetko, čo súvisí s milovanou osobou pôsobí na
ubolenú dušu ako balzam. Za pozornosť sa cítim poctená, preto som
sa rozhodla takto verejne poďakovať
v prvom rade organizátorom, ale
aj všetkým, ktorí sa tohto podujatia

Vìaka za krásne gesto
stva za našu mestskú časť JUDr.
Marek Kažimír pri prvom výročí
úmrtia môjho manžela Františka,
bývalého poslanca miestneho
zastupiteľstva, dlhoročného predsedu športovej a kultúrnej komisie. Podujatie sa začalo pietnou
spomienkou na cintoríne, pri hrobe.
Veľmi dobre mi padli pochvalné,

•Š ť a s t i e
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zúčastnili. Moja vďaka a obdiv patrí
cyklistom z našej mestskej časti,
ale aj z Vyšného Opátskeho, ktorí si
prišli uctiť pamiatku môjho manžela
a aj za mimoriadne nepriaznivého,
veterného počasia cyklotúru úspešne zvládli. Za krásne gesto zo srdca
Pán Boh zaplať a mnohonásobne
vynahraď.
vd. Božena Kliková

Hojže, Bože...
Hojže, Bože, jak to bolí,
keď sa junač roztratí
po tom šírom sveta poli
na chlebovej postati;
každý svojou pošiel stranou
hnaný žitia nevoľou;
v osamelých sa havranov
zmenil kŕdel sokolov!

Hojže, Bože, jak to krušno,
keď sloboda ťa nahá,
keď ti ruky rovnodušno
zviaže prísna prísaha;
dvom susedom keď ustúpi
družiny zhon veselý,
a za tichý kút chalupy
obetuješ svet celý!

Hojže, Bože, jak to smutno,
keď sa mladosť pominie,
keď čeľustie sa mohutnô
šedinami ovinie:
dumné péče zvládnou hlavou,
oheň očú vyhasne
a hruď, čo sa dme za slávou,
v najomníctve opľasne!

Andrej Sládkovič

sa podobá zdraviu. Kým ho máš, ani si ho nevšimneš.

V mesiaci máj navštívili naše pracovisko – miestny úrad – žiaci druhého ročníka tunajšej ZŠ s MŠ sv. M. Križina, v rámci preberania učiva vo Vlastivede,
týkajúceho sa miestnej samosprávy. Sprevádzala ich pani učiteľka, PaedDr. Františka Nagyová a pán starosta im postupne predstavil každý jeden
referát, počnúc Kanceláriou prvého kontaktu, kde jednotliví zamestnanci opísali náplň svojej práce. Detičky si vyskúšali posedieť si v starostovskom
kresle a možno práve to bude podnetom pre niektoré z nich, aby v budúcnosti „šéfovali“ Krásnej.
Foto: Ing. Vladimír Saxa, text: jm

O s l á v i l i

s v o j e

m a m k y

V nedeľu, 13. mája 2012 sa
v našom kultúrnom dome tradične predviedli naši najmenší,
s pásmom pre mamičky, pri príležitosti oslavy Dňa matiek. Ako
prví vystúpili škôlkari z Materskej školy na Žiackej ulici, ktorí
svojím vtipným programom po-

bavili aj dojali, po nich prišli na rad
škôlkari zo ZŠ s MŠ sv. M. Križina, zoradení v zástupe recitujúc

A j

p r i a l o

s l n k o

DeÀ matiek
milé riekanky pre mamky. Nezaostávali ani tí starší – školáci,

a j

b a b k y

najprv pod vedením p. Vierky
Nagyovej predviedli krásne tóny na harmonikách, neskôr vystúpili v scénkach, či tancoch
s „mamičkovskou“ tématikou.
Vystúpenie bolo dojemné, každá
mamička dostala pri príchode
od miestnych poslancov ružu,

d e t s k ˘ m

čo ešte umocnilo dojem, že
má sviatok a nakoniec sa všetci
s dobrým pocitom v srdci pobrali
domov, kde si svoje detičky mohli
opäť vystískať. Veď žiadne objatie
nie je silnejšie, láskavejšie, liečivejšie a vrúcnejšie, ako to mamičkine.
Jarmila Matisová

r a d o v á n k a m

Pohľad na jednu zo súťažných disciplín – kop na bránku. Šikovný gól „strelilo“ aj veľa ľavákov. Vpravo: hod guličkami zaujal viacero detí, bolo to pre
ne čosi nové. Pritom staršie generácie poznali ako deti túto hru medzi prvými. A guličkovalo sa všade – na pažiti, na ulici i na školskom dvore.

Bola krásna prvá júnová
nedeľa a po celotýždňovom
upršanom počasí sa deti mohli tešiť na oslavu svojho sviatku, ktorá sa uskutočnila na
školskom ihrisku. Slnko priam
pálilo a účasť pochopiteľne
bola hojná. Predseda Kultúrnej
komisie, Peťo Kubička „zalarmoval“ všetkých svojich známych, aby oslávencom zabezpečili zábavu a množstvo súťaží. Kopalo sa do lopty, strieľalo sa na terč, niektorí si dokonca vyskúšali bágrovanie
zabezpečené firmou JUKOV,
s. r. o. Deti sa predbiehali, kto
nazbiera viac „dolárov“, aby si
mohli nakúpiť sladké dobroty,

•

K t o

n i č

či občerstvenie v „diskonte“
ktorý úspešne obsluhovali pani
Marta Bodnárová za asistencie
Zuzky Hausovej z kultúrnej
komisie. Nechýbala sanitka,
záchranári predviedli deťom
poskytnutie prvej pomoci, moh-

nie plechov na vopred pripravenom vraku auta, za hlučného
povzbudzovania okolo stojacich divákov. Deti boli nadšené
z hasičského auta, nezabudli
si robiť fotodokumentáciu na, či
pri ňom. Kompetentným kládli

Medzinárodn˘ deÀ detí
li si aj sadnúť za volant, či
spustiť sirénu. Čerešničkou
na torte bol zásah príslušníkov
HaZZ v Košiciach, ktorí prišli
uhasiť naplánovaný požiar,
osviežiť striekačkou rozpálených malých nedočkavcov
a následne predviedli striha-

n e v i e ,

t e n

rôzne dôležité otázky týkajúce
sa ich práce, na ktoré s radosťou odpovedali. Na druhej
strane ihriska sa už rozkladali
cvičiteľky prekážky pre „Psiu
šou“. Psíky sa predviedli v plnej
kráse, zaiste im bolo riadne
horúco ale predvádzali kúsky

m u s í

hodné majstrov. Niektoré si
dokonca zatancovali, iné zas,
pre zmenu súperili so svojimi
kolegami cez mreže svojej
klietky hlasným vrčaním. Keď
sa už míňalo občerstvenie a pribúdala únava z ťažko odpracovaných súťažných disciplín,
detičky v sprievode rodičov
začali opúšťať brány ihriska
a s dobrým pocitom a plnou taškou sladkostí sa tešili domov.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc a veríme, že
o rok sa opäť takto stretneme
pri úspešnej akcii venovanej
našim zlatým detičkám.
Text a foto:
J. Matisová

v š e t k é m u

u v e r i ť .
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Nová dimenzia opravy ciest
Na Mozartovej ulici sa v ostatnom čase realizovala oprava komunikácie
firmou VAKERTVIA, ktorá v rámci predstavenia nových technológií
poskytla svoje služby bezplatne. Podľa zodpovedných využívajú stroje
ojedinelú technológiu patentovanej hĺbkovej aktivácie asfaltového
povrchu pomocou špeciálnych infražiaričov na zadnom čele. Sú
vybavené špeciálnym patentovaným tepelným boxom, ktorý je vyvinutý
na ohrev recyklátu a asfaltových rýh. Podstatná je aj rýchlosť opravy,
pretože na jeden výtlk stačí 15 – 30 minút. Momentálne prebieha
rekonštrukcia komunikácií, z ktorých viaceré sú vo veľmi zlom stave.
V rámci finančných možností mestská časť plánuje opravu všetkých
problematických úsekov, či už v spolupráci s mestom Košice alebo
z vlastnej réžie.
Foto: Ing. Vladimír Saxa

Revízia tlakovej kanalizácie
V apríli a máji v t.r. v MČ
prebehla revízia tlakovej kanalizácie. Predmetom periodickej
prehliadky a skúšky inštalovaného elektrického zariadenia
bola kontrola technického stavu
elektrickej inštalácie v zmysle
STN 33 1500, STN 33 2000-6
a vyhlášky MPSVaR č. 508/2009

O ã a m i
Pred Veľkonočnými sviatkami
sa v kaplnke našej ZŠ uskutočnila
veľkonočná burza. Táto sa konala
prvýkrát a jej cieľom bolo získať finančné prostriedky na projekt: „Premena tradičnej školy na modernú“.
Žiaci základnej školy, ale aj škôlkari
spolu s učiteľmi a rodičmi vytvorili
zaujímavé dielka, ktoré boli nielen ná-

Z.z. Predmetom prehliadky nebol hlavný prívod do ovládacej
skrinky. Tieto prehliadky vykonal
elektrotechnik špecialista Ing.
Michal Pošivák. Z celkového
počtu elektrických zariadení
354 nevyhovovalo 88.
Ing. Tomáš Olšavský

r o d i ã a
padité, krásne farebné, ale aj praktické. Svojou tvorivosťou všetci prispeli k tomu, že sa podarili nazbierať
určitú časť finančných prostriedkov.
A tak im všetkým patrí veľké ďakujem.
Dúfam, že sa ešte podarí zorganizovať
podobnú burzu, ale s väčším záujmom
zo strany rodičov. Nájdime si konečne
čas na naše deti.
M. Jobbágyová

Pohľad na vynovenú zastávku MHD, na Žiackej ulici, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou, vďaka zamestnancom miestneho úradu a ich
zverencom – aktivačným pracovníkom.
Foto: Ing. Vladimír Saxa

Premena tradičnej školy na modernú
V máji 2011 naša škola
predložila Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ projekt s názvom
„Inovácia vzdelávania v ZŠ
s materskou školou sv. Marka
Križina“, ktorý bol v marci
2012 schválený. Výška NFP
predstavuje 123 723,31 EUR.
Tento projekt bude realizovaný
v období od septembra 2012
do júla 2014. Je zameraný na
vzdelávania pedagógov a žiakov
v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti a zavádzania moderných technológií do vzdelávania. V rámci jeho plnenia budú
pedagógovia v prvej fáze získavať a rozvíjať kompetencie
pre úspešnú premenu tradičnej
školy na modernú a tiež inovo-

vať obsah a metódy vzdelávania
s podporou IKT. V nadväznosti
na to, budú získané kompetencie overovať vo vyučovacom
procese. Škola bude vybavená
najnovšími učebnými a didaktickými pomôckami pre moderné vzdelávanie na podporu
čitateľskej gramotnosti, jazykových a digitálnych zručností.
Hlavný cieľ projektu je a zostáva
v súlade s poslaním a zameraním
školy pripraviť absolventov školy
pre aktuálne a perspektívne
potreby vedomostnej úrovne
spoločnosti.
Čaká nás náročné obdobie,
ale sme presvedčení, že toto
mimoriadne úsilie bude vkladom
do budúcnosti nám zverených
žiakov.
Jana Sabolová
riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Marka Križina

Vždy aktuálne
• Keď čítame také či onaké histórie, často sa nám priam žiada odhaľovať
skrytú zákonitosť dejov a ukazovatele sily, čo všetko obopína. Čosi, čo sa
skrýva pred našou viditeľnosťou. A mali by sme sa obrátiť hľadať ju
na správnom mieste. Tak získame názor, že je naivné hľadať stopercentnú
pravdu v historkách, čo píšu ľudia, keď táto je už dávno uložená v knihe,
ktorú napísal sám Boh.
(Carlo Caretto)

Odstraňovanie nelegálnych stavieb v lokalite Vyšný dvor, kde si nárokovali svoje práva vlastníci nehnuteľností – pozemkov, ktoré dlhé roky nemôžu
užívať na svoje účely. Vpravo: Takto vyzeralo dokončovanie asfaltovacích prác na Edisonovej ulici.
Foto: Ing. Vladimír Saxa
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C h r á À m e
Na tému preberania českých slov a výrazov, sme už
pred časom v našich novinách
písali. Tuším aj spomínali, že
v slovenčine máme dostatok
našich, rýdzo slovenských slov
a tak naozaj nepotrebujeme
žiadnu cudziu „výpomoc“ ani
českých, ani iných cudzích
slov! Tých slovenských máme
bezmála pol milióna, teda prečo stále vnášame a používame
české výrazy v úradoch, obchodoch, na ulici – a čuduj sa svete
– aj v masmédiach?!
Prečo stále hovoríme není
namiesto nie je, prečo pozdime
a nie meškáme? Alebo prečo
v pracovnej dobe, keď správne
je v pracovnom čase? Často tiež počujeme buď kľudný
a nie buď pokojný? Prečo doporučujeme a nie odporúčame? Nehovoríme krb, ale

s i

s v o j u

r o d n ú

kozub, ani poslanci by nemali
jednať, ale rokovať. Nie zrovna,
ale práve, nie barva, ale farba,
nie stejné, ale rovnaké, nie
bezvadný, ale bezchybný,
neškodný, tiež nie blbosť, ale
hlúposť, nie báječný, ale
skvelý, nádherný, alebo aj
rozprávkový. Ani lístky na obed
si nerazíme, ale pečiatkujeme.

Stále sa uãíme
Nikdy sa tiež nedivme, radšej
sa čudujme. Ani to, že všetko
je snadné, ono je to ľahké
a nehovorme ani zbytok, ale
zvyšok, ba ani že je to pech, je to
smola, neúspech, nešťastie.
A viete, že ani šport nie je adrenalínový, ale extrémny? Tiež
sa neomluvame, ale ospravedlňujeme, ba ani opravdu
nie je správne, pretože hovorí-

r e ã

me naozaj. A keďže aj na našom miestnom úrade rokujeme, snemujeme, nikdy nezahajujme, ale radšej otvárajme
schôdzu, rokovanie miestneho zastupiteľstva, začínajme
napríklad nový školský rok. Nemali by sme tiež hovoriť prevádzame opravu ciest, chodníkov, výstavbu a podobne,
ale opravujeme, čistíme,
budujeme, začali sme s výstavbou atď… atď...
Samozrejme, vybrali sme
len niekoľko najbežnejších slov,
ktoré najčastejšie počujeme
v každodennom styku s ľuďmi.
Takže majme to na mysli a snažme sa chrániť svoju rodnú reč
ako vzácne dedičstvo. Týka sa
to najmä pracovníkov v masmédiách, učiteľov, politikov, verejných činiteľov, ale aj nás,
obyčajných ľudí, či nie? (bič)

Juniáles „Pod orechom“
Na Ukrajinskej ulici „bilbord“
už niekoľko mesiacov dopredu
oznamoval Juniáles Pod orechom, organizovaný pohostinstvom, ktoré vedie Vlado Hegedűš. Ten má už dávno svojich
verných zákazníkov, z radov
mladých, starších, aj hostí z blízkej mestskej časti Nad jazerom.
V onú sobotu – 9. júna prialo aj
počasie. Od 14. hodiny tu boli lavičky, šiatre, vozík so strojom na
výrobu cukrovej vaty, gril voňajúci klobáskou, rebierkom a šťavnatou kuracinkou, či vôňou čerstvého kotlíkového gulášu. V strede
priestoru stáli dva kotly, ktoré veštili, že sa tu bude, čosi variť. Mladí,
starší, rodiny s deťmi, ale aj starší
postupne zapĺňali všetky lavičky.
Náladu pridávala hudba členov súboru Borievka ako aj hra
na fujaru hosťa člena víťazného

kolektívu v príprave a jedení bryndzových halušiek Slovenska.
Títo majstri sa tu zúčastnili súťaže o prípravu ,varenie a zjedenie
bryndzových halušiek, v stanovenom množstve 3 kg. Štvorčlenné družstvo Krásnej v obsadení dvoch bratov Bugošových,
Jozefa Graca a Štefana Figuru s
družstvom hostí. Ostrúhať zemiaky ,pripraviť cesto,hádzať ho do
kotla a pripraviť minimálne 3 kg
halušiek,ktoré po odvážení treba, čím skôr skonzumovať.Bolo
tu veselo i vážne. Keď naši chlapi hádzali veľké halušky, ale neuvedomili si, že im ťažko pôjdu
dole krkom pri jedení, ktoré v tejto súťaži bolo rozhodujúce. Družstvo hostí bolo šikovnejšie, skúsenejšie, ich halušky boli menšie.
Náš pán starosta, ale aj di-vák
z obecenstva pani Anka Ficko-

vá rozhodli, čie halušky sú chutnejšie. Jasné, že chutnejšie
boli naše, aj množstvo pripravených halušiek nebolo min 3 kg,
ale 8,9kg. Hostia boli rýchlejší
v príprave halušiek ako aj v jedení. Skončilo to vyrovnaným výsledkom tak pre nás, ako aj pre
hostí. Publikum skandovalo,
kri-čalo a smiech bolo počuť
široko - ďaleko. Halušiek sa ušlo
aj záujemcom z publika. Hudba
z Borievky bola osviežením ducha tohto juniálesu, pohár vínka,
či čapované pivko osviežením
tela. Príjemná pohoda a stretnutie
občanov na ulici, ktoré kedysi
bolo bežné, hádam naspäť vráti
do dnešného uponáhľaného
sveta teplo a pohodu susedských
a medziľudských vzťahov.
Mária Kobezdová

Okrem iných ulíc aj na Lackovej pribudla časť nového chodníka a niekoľko parkovacích miest.

•

Foto: V.S.

Koľko nás je?
K 31. máju 2012 žije
v našej mestskej časti 4254
obyvateľov, z toho 2101 mužov a 2153 žien. Detí do 14
rokov je 869, od 15 do 59
rokov 2619 a starších ako
59 rokov je 766 občanov.
V mesiaci marec 2012 sa
narodili dve deti a zomreli
štyria občania, v apríli 2012
sa narodili tri deti, zomreli
štyria občania, v máji 2012
sa narodili štyri deti a zomreli
traja občania.

Naši jubilanti
V mesiaci júl, august
a september 2012
oslávia okrúhle výročie:
70 rokov – Karol Dudra,
Milan Lesay, Imrich Hrabkovský, Mikuláš Tomčo, Eva
Vojčíková
80 rokov – Ján Leško Ing.,
Alžbeta Nimerfrohová, Anna
Valiková, Alžbeta Šimková
a Regina
egina Ondrejová

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.

Práca je najlepším prostriedkom na to, aby sme milovali život.
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Vzdajme hold t˘m, ktorí padli za na‰u slobodu

Takto kedysi prebiehal akt kladenia kvetov k nášmu pamätníku padlým hrdinom v centre obce po vyslovení svojho
„áno“ pre spoločný život v dobrom i zlom v sobášnej sieni. Tá sa nachádzala v kaštieli, (ktorý sa v súčasnosti
snažíme renovovať) v pozadí starej školy, neskôr MNV, pošty, bezpečnosti a osvetovej besedy. Naše snímky sú
z rokov 1977 a 1980.
Text a snímky: (bič)

Vari všetci vieme, že aj v
Krásnej máme pamätník padlým hrdinom druhej svetovej
vojny. Nie, nie je to žiadny monument, ba ani mohyla či obelisk. Je to skromné dielo, ktoré má svoje genius loci, na
uctenie pamiatky našim rodákom, ľuďom, ktorí položili to
najcennejšie čo mali, svoje životy, aby sme my žili v slobodnej
vlasti. Memento, aby sme nikdy
nezabudli na hrôzy, utrpenie
a strasti druhej svetovej vojny,
ktorá sa začala 1. septembra
1939, keď nemecké vojská napadli Poľsko a trvala celých šesť
rokov.
Spomeňme aspoň to, že keď
nemecké vojská 29. augusta

1944 prekročili naše hranice,
začal sa boj partizánskych oddielov a do povstania sa zapojili
aj občania Krásnej. Po prekročení
sovietskych vojsk na Dargove sa

ho armádneho zboru, ktorý vznikol v roku 1942 v Buzuluku pod
vedením plukovníka L. Svobodu.
Treba vedieť aj to, že z Krásnej
boli počas okupácie odvlečené

Aby sme nikdy nezabudli
vytvorila frontová línia Skároš,
Gyňov, Seňa. Červená armáda
prišla smerom od Skároša, prvej
oslobodenej obce okresu Košice
– vidiek a našu obec oslobodila
dna 19. januára 1945. Do bojov
za oslobodenie našej vlasti sa
z Krásnej zapojili: F. Takáč,
O. Hajduk, J. Platko ml.,
J. Sopko a P. Nagy, ktorí bojovali v radoch 1. československé-

do fašistických koncentračných
táborov štyri rodiny – Glűckovci,
Hoffmannovci, Szinaiovci
a Löwyovci. Do dediny sa však
vrátil iba Š. Löwy (mlynár). Žiaľ,
z vojny sa k svojim blízkym nevrátili M. Hegedűš, F. Surovič,
V. Angyal, J. Angyal, M. Klik,
K. Slezák, I. Truhan, J. Škrak,
O. Peterčák, I. Gordoň,
O. Behún, P. Takáč, a I. Šán-

dor. Ako invalidi sa vrátili
O. Hajduk, O. Drotár, F. Takáč
a M. Šoltés. J. Sopko zomrel
krátko po návrate z koncentračného tábora na následky
týfusu. Medzi mimoriadne udalosti spôsobené vojnou sa radí
aj smrť F. Bičkoša, ktorého roztrhalo šesť protitankových mín
tesne po skončení vojny. Nešťastie sa stalo za našim železničným mostom cez rieku Hornád smerom ku Kokšov-Bakši.
Teda týmto našim občanom
– a možno aj ďalším neznámym
hrdinom – sme pred 72 rokmi
v centre Krásnej postavili pamätník, ktorý bol slávnostne odhalený dňa 9. mája 1970. Reliéf vyhotovil jeden z našich učiteľov
P. Cmorej a kamenárske práce vykonal podnik Cementa,
kamenárstvo Košice za pomoci
občanov.
Čo dodať na záver? Ak sme
nebodaj čosi opomenuli, prípadne vynechali niektorých
vašich blízkych, známych či susedov, alebo ak viete o niekom
z občanov Krásnej, ktorí sa
zúčastnili bojov za našu slobodu,
budeme radi, ak by ste nám
oznámili ich mená. Poslúžia
nám na vyhotovenie pamätnej
tabule, ktorú hodláme pripojiť
k nášmu pamätníku pre súčasnú
a budúce generácie, pre deti
našich detí, aby každý kto pôjde
popri ňom vzdal úctu a hold
svojim osloboditeľom, svojim
blízkym.
Ján Bičkoš

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán
Dňa 10. marca sa stala nepochopiteľná vec. Vyhorel jeden
z našich najkrajších zámkov na
Slovensku. Krásna Hôrka prišla
o celú strechu, zvonicu a novú
expozíciu v gotickom paláci.
O koľko krásnych pamiatok
prichádzame nezodpovedným
prístupom! Nabudúce si skúsme rozmyslieť, či budeme odpad
páliť na svojej záhrade. Neohrozujeme tým len seba, ale aj susedov a porušujeme pri tom až tri
zákony. Občiansky zákonník,
pretože pri spaľovaní sa uvoľňujú
nebezpečné toxické látky, ktoré
sú zdraviu škodlivé a zákon nám
hovorí, že je zakázané obťažovať
susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne, ktorý nám ho-

vorí, že je zakázané odpad zneškodňovať na iných miestach,
ako na to určených. Rovnako
dôležitým je Zákon o ochrane
pred požiarmi. Upozorňuje na
to, že je protiprávne zakladať
oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a takisto je zakázané vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Najjednoduchším riešením ako sa zbaviť
zeleného odpadu je kompostovanie. Ostatný odpad patrí na
legálne skládky odpadu, alebo
do spaľovne. Chcem vás týmto
vyzvať k vzájomnej solidarite.
Neohrozujme navzájom seba,
svoje domovy a susedov. Okrem
zhoreného lístia môže vyhorieť aj
vaša peňaženka.
Martina Dudríková

Naše milé seniorky v jarných mesiacoch, počas prvých jarných lúčov
vysadili krásne kvietky pred budovou kaštieľa, ktorý sa čoskoro bude
rekonštruovať. Priesady a všetko potrebné zabezpečil pán Kupeček zo
Záhradníctva ATRIUM na Beniakovej ulici. Všetkým patrí srdečné
poďakovanie.
Foto: Ing. Vladimír Saxa

• Za chudobu sa netreba hanbiť. Je omnoho viac ľudí, ktorí by sa mali hanbiť za svoje bohatstvo.
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Čím žila naša „sobáška“ v sedemdesiatych rokoch

Ladislav Študenc a Magdaléna Sabolová (12. 1. 1980)

(13. 9. 1980)

Pri sobášnom akte Mária Bodnárová a Karol Turek (18. 11. 1978)

(2. 8. 1980)

František Német a Marta Guzejová

(28. 10. 1978

Hold tým, ktorý padli, aby sme my žili. Mária Študencová a Rudolf Vasil Rudolf Ballasch a Gabriela Sanislová

Štvrťstoročie sobáša manželov Bílkových (1979)

Životné jubileum manželov Hakeových (29. 10. 1977)
Tentoraz sú naše snímky z podujatí, ktoré sa uskutočnili v krásňanskej sobášnej sieni v rokoch 1977 až 1980. V niekdajšej telocvični
nášho kaštieľa, ktorý dnes chátra, honosnú „sobášku“ zriadila miestna
osvetová beseda, ktorá v tom čase patrila medzi najkrajšie v okrese,
kde pulzoval život na plné obrátky. Nečudo, že jej prah prekračovali
osvetoví pracovníci a členovia Zborov pre občianske záležitosti zo
strediskových obcí, aby sa priúčali novým formám osvetovej práce na
vzorových podujatiach, ktoré im mali poslúžiť ako príklad pre organizovanie podobných akcií vo všetkých mestečkách a dedinách
okresu Košice – vidiek. Boli to najmä sobáše, po nich neodmysliteľné
kladenie kvetov k pamätníku padlých hrdinov II. svetovej vojny, strieborné a zlaté svadby, oslavy životných a pracovných jubileí občanov,
vítanie detí do života, odovzdávanie občianskych preukazov, Janského
plakiet viacnásobným darcom krvi, ale aj rozlúčky s odvedencami
a ďalšie významné podujatia. Každé z nich bolo obohacované priliehavým kultúrnym programom. Je to len „odrobinka“ zo širokej škály
podujatí, ktoré sa v tejto sobášnej sieni odohrali v sedemdesiatych
rokoch minulého storočia.
Text a foto: (bič)

Pri jednom zo slávnostných aktov Uvítania detí do života

•
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V poslednom čísle časopisu
som už písal o problémoch, ktoré
nastali po skončení jesennej
časti. Počas zimnej prestávky, i
keď sa výbor všemožne snažil,
nepodarilo sa odstrániť väčšiu
časť problémov. O finančnej situácii, aj keď od nej sa odvíja
mož-nosť získania hráčov sa nebudem vyjadrovať. Po jeseni sa
hráčsky káder úplne rozpadol,
keď z mužstva odišlo sedem hráčov. Pred jarnou časťou sa podarilo získať na hosťovanie troch
hráčov z Lokomotívy Košice

v Haniske a v priemernom
zápase, keď domáci boli lepším
mužstvom sme ťahali za kratší
koniec povrazu. So Stropkovom
na domácom trávniku sme začali
dobre a už v druhej minúte sme
viedli 1:0. Túto psychologickú
výhodu sme však nevyužili, keď
hostia už v piatej minúte vyrovnali. Po tomto góle naši hráči
postupne strácali istotu, čo
hostia využili na strelenie ďaľších
troch gólov.
Do Sniny sme necestovali s
veľkými očami, ale so snahou

po jednom góle a tak zápas
skončil 2:0 v náš neprospech.
So Svidníkom doma sme
potrebovali bodovať, lebo sme
vedeli, že nás čakajú dva zápasy
za sebou na ihriskách súperov.
V tomto zápase pod ťarchou
získať potrebné body sme však
nakoniec po slabom výkone
úplne vyhoreli a prehrali 0:4. V
Giraltovciach sme neboli úspešní
a prehrali sme2:0. Na ihrisku
veľkého favorita v Humennom
chlapci podali bojovný výkon.
V tomto zápase sme sa ujali

pase s béčkom Michaloviec
sme chceli odčiniť poslednú
prehru, ale zemplínčania boli
lepším mužstvom a bod, ktorý
sme získali nám vlastne darovali,
keď na 1:1 sme vyrovnali z pokutového kopu v 89. minúte.
V predposlednom kole v derby
zápase v Barci naše omladené
mužstvo pohybom a bojovnosťou
nahrádzalo skúsenosti ostrieľanej
Barce.Ešte v prvom polčase
naši mladíci Kunca a Boda zariadili vedenie 0:2. V druhom
polčase síce domáci znížili, ale

Hodnotenie jarnej časti Majstrovstiev regiónu – východ
a dvoch z V.Opátskeho a tiež
do kádra pribudli aj hráči nášho
dorastu. Tréner J.Bodnár sa počas zimy snažil týchto hráčov
čo najlepšie pripraviť na boje
v jarnej časti, ale všetkým bolo
jasné, že toto mužstvo bude
po výkonostnej stránke značne
zaostávať oproti jesennému
kádru. V tejto nelichotivej situácii
nám ešte pomohlo, že prvé
dve jarné kolá sa predohrávali
a v tom druhom sme naplno
bodovali na domácom ihrisku s
V. Opátskym. V tomto roku sme
do jarnej časti vstúpili stretnutím

podať dôstojný výkon.Prejav
mužstva v tomto zápase nebol
najhorší aj keď dvoma gólmi v
závere sme ho prehrali. V zápase
so Sabinovom sme chceli konečne naplno bodovať. Hráči
bojovali o každú loptu a v druhom
polčase sme sa dostali do
dvojgólového vedenia. Nakoniec
nám však nebolo súdené vyhrať,
keď našu zníženú koncentráciu
aj s prispením rozhodcu hostia
v závere potrestali a zrovnali
skóre. Pod Tatrami vo Svite, s
jedným z favoritov na postup sme
inkasovali v každom polčase

vedenia avšak domácim sa
podarilo ešte v prvom polčase
vyrovnať. Aj v druhom polčase
sme bojovali a už sa zdalo, že
sa nám na horúcej pôde podarí
získať bod. K prekvapeniu
nakoniec nedošlo, keď v samom
závere druhým gólom domáci
vyhrali 2:1. Naplno sa nášmu
mužstvu podarilo bodovať až
v 9. kole, keď sme vyhrali 2:0
so Spišským Podhradím.Na
hornom Šariši v Bard.Novej
Vsi nám ruže nevykvitli. Keď
opäť po slabom výkone sme
jednoznačne prehrali 4:1. V zá-

naše mužstvo bojovným výkonom víťazstvo v tomto zápase uhájili. Svojími výkonmi
v jarnej časti neoslnili ani naši
konkurenti v boji o záchranu
a pred N. Hrušovom a V. Šarišom sme si udržiavali dostatočný odstup. Záchranu v súťaži
sme však vo vlastných rukách
nemali ani prípadným víťazstvom
v poslednom kole, ktoré sa
hralo po uzávierke, nakoľko
o našom osude sa rozhodovalo
na základe konečného umiestnenia Trebišova vo vyššej súťaži.
Vladimír Wantruba

Mestská časť Košice - Krásna dňa 2.6.2012 zorganizovala v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom Košice, brigádu na vyčistenie časti brehu
Hornádu, od záhradkárskej lokality na ulici 1. mája, po železničný most. Na brigádu sa dalo nahlásiť vopred na miestnom úrade. Akcie sa zúčastnilo 14
rybárov, ktorí naplnili dva veľkokapacitné kontajnery. Po brigáde ich pozval starosta na malé občerstvenie a účasť na brigáde im pracovník SRZ potvrdil
aj v členskom preukaze. Podobnú akciu hodlá naša mestská časť organizovať každý rok a urobiť z nej tradíciu. Text: Ing. T. Olšavský, foto: V. Saxa

•
10

Niet času na spanie, pretože raj nebol vytvorený pre lenivcov.

Fotoreportáž

N Á V R AT Y D O D E D OV I Z N E

Fotoreportáž

Týmito fotografiami vám približujeme slávnostné chvíle spred 77 rokmi: kladenie základného kameňa nášho kostola svätých Cyrila a Metoda, ktorá
sa uskutočnila dňa 1. novembra 1934. Vysviacka novovybudovaného kostola sa konala o rok neskôr, presne 29. septembra 1935 za účasti pána
biskupa Jozefa Čárskeho, projektanta M. M. Harminca a staviteľa J. Šašinku. Z farskej kroniky sa dozvedáme, že „Tento monumentálny nový chrám
Cyrilo-Metodejský stál 567 000,– Kč.“ Zábery sú z modlitieb žehnania obradnej vody a kropenie novovybudovaného chrámu sv. Cyrila a Metoda.
Základný kameň kostola sv. Cyrila a Metoda bol položený v roku
1934. Nový kostol bol posvätený 28. septembra 1935 biskupom
Jozefom Čárskym, kedy bola prenesená aj Sviatosť oltárna, zo starého
kostola sv. Jakuba, ktorý bol neskôr zbúraný.
Kostol bol postavený podľa projektu Michala Milana Harminca. Je
to trojloďový chrám s vnútornou šírkou 15,2 m a dĺžkou s presbytériom
25,9 m. Stredná loď má kazetový strop, v bočných lodiach sú pruské
klenby.
V roku 1952 bol kostol obohatený o nástenné maľby, ktoré realizoval
štátny podnik UMDEK z Košíc. Na postranných maľbách v strednej lodi
sú výjavy zo života sv. Cyrila a Metoda a Košických mučeníkov. V roku
1967 bola zrekonštruovaná kostolná veža, v ktorej v tom istom roku
pribudli dva nové zvony. Zvon sv. Cyrila a Metoda a zvon sv. Jakuba.
Ďalšia veľká zmena nastala v roku 1983, kedy boli zrekonštruované
nástenné maľby a kostol bol obohatený o drevené sochy sv. Cyrila
a Metoda.
Krížová cesta pribudla v päťdesiatych rokoch minulého storočia.
Bola vyrobená v Rakúsku, za finančné prostriedky veriacich.
Stranu pripravil: Ján Bičkoš
„Tento nový chrám sa vypína nad stavbami a rozličnými budovami svojou vežou a každému pripomína: Ži, pracuj a nezabúdaj
na to, čo je hore.“
Tieto slová napísal do farskej kroniky v Krásnej dp. Ján Harčár v roku
1960. Týkajú sa kostola sv. Cyrila a Metoda v Krásnej, ktorý, povzbudzovaný svojím kňazom Mons. Michalom Adamom, postavili vaši rodičia
a starí rodičia. Je živým svedectvom toho, že naši otcovia nezabúdali na
to, „čo je hore“. Je živým svedectvom ich viery v Boha.
Vďaka patrí vám všetkým, ktorí ste sa o toto dielo pričinili svojimi
modlitbami, finančnými darmi, prácou, či povzbudzujúcim slovom.
Vynovená svätyňa a Boží oltár budú pre budúce generácie svedectvom,
že súčasná generácia Krásňanov tak, ako ich otcovia, nezabúda na to,
„čo je hore“ a svojím životom viery sa snaží, aby dedičstvo otcov bolo
zachované na slávu Božiu a pre dobro nás všetkých.
Dp. Juraj Semivan

•

Radšej kus chleba a šťastie v srdci, než bohatstvo so žiaľom v srdci.
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o deti sa budú staraĢ 5 animátori: vedúci tábora a zdravotník – Zuzana Takáþová, animátori - ďudmila Nagyová,
Simona Takáþová, Radoslav Zemko a Adrián Varga.
akcia sa v daný deĖ koná iba ak príde minimálne 15 detí !!!
poplatok za 1 dieĢa na 1 deĖ je 2,- €
na výlety, kde je poþet detí obmedzený, je deti potrebné nahlásiĢ u Zuzany Takáþovej na þísle 0902 683 819
v prípade zlého poþasia je zabezpeþený zaujímavý náhradný program
zabezpeþené drobné obþerstvenie, odmeny za výhry v súĢažiach, na výletoch cestovné lístky a vstupné

V termíne 23. – 27. júl 2012*
2012*

V termíne
termíne 6. – 10
10. august 2012*
2012*

Pondelok: (stretnutie o 8:00 pri kostole)
Výlet: ZOO Košice a Vyhliadková veža
Navzájom sa lepšie spoznáme, pozrieme si celé
Košice z vyhliadkovej veže, prezrieme si ZOO trošku
netradiþným spôsobom a na záver pre vás máme
pripravené prekvapenie.
Potrebná strava a pitie na celý deĖ, pevná obuv,
pršiplášĢ.

Pondelok a utorok: (stretnutie o 7:00 !!! pri kostole)
DVOJDĕOVÝ výlet: „Chatovaþka“ v chatovej osade
Relax Plejsy
Odchod z Krásnej v pondelok ráno. Cesta vlakom do
Krompách. Ubytovanie v chatovej osade. Hry, táborák,
veþera, noþné hry pre odvážnych-, veþierka. V utorok
ráno raĖajky, loptové hry, obed, poobede návrat vlakom do
Košíc.
Potrebná strava a pitie na pondelok (veþera je už
zabezpeþená), veci na opekanie (špekaþky, chlieb,
horþica...) a iné dobrôtky pre Tvoje bruško, pevná obuv,
pršiplášĢ. Návrat do Krásnej v utorok okolo 18:00.
Na tento výlet je potrebné deti nahlásiĢ.
(Obmedzený poþet detí – 30)

Utorok: (stretnutie o 7:00 !!! pri kostole)
Výlet: Turniansky hrad a Hájske vodopády
Príćte presne ide sa vláþikom-. Predpokladaný
návrat do Krásnej je o 19:00.
Potrebná strava a pitie na celý deĖ, turistická alebo
pevná obuv, pršiplášĢ.
Streda: (stretnutie o 8:00 pri kostole)
Výlet: Kúpalisko Ryba Aniþka
Potrebné plavky, deka, veci na prezleþenie, osuška,
strava a pitie na celý deĖ.
Na tento výlet je potrebné deti nahlásiĢ.
(Obmedzený poþet detí – 30)
LEN PLAVCI !!!!!
Štvrtok: (stretnutie o 8:00 pri kostole)
Výlet: Lovci pokladov
Dobrodružné putovanie podĐa neúplnej mapy a indícií,
ktoré v Krásnej pre nebojácnych dobrodruhov ukryl
Kapitán X. Nebude to ale žiadna prechádzka ružovou
záhradou, pretože skupina vykrádaþov pokladov je
vám stále v pätách...
Potrebná strava a pitie na celý deĖ, pevná obuv,
pršiplášĢ.
Piatok: (stretnutie o 8:00 pri kostole)
Výlet: Hradné slávnosti v Starej ďubovni
Urobíme si prehliadku hradom, zúþastnime sa na
stredovekých slávnostiach - uvidíme šermiarske
súboje rytierov, predstavenie sokoliarov
a nezabudneme si pozrieĢ ani skanzen, þi navštíviĢ
stredoveký vojenský tábor -.
Potrebná strava a pitie na celý deĖ a pršiplášĢ.
Na tento výlet je potrebné deti nahlásiĢ.
(Obmedzený poþet detí – 35)

Streda: (stretnutie o 8:00 pri kostole)
Výlet: Cyklistický výlet ku „Koscelku“ v Nižnej Myšli
Cesta na bicykloch po cyklistickom chodníku do Nižnej
Myšle, bláznivé vodné hry a súĢaže, opekaþka. Plánovaný
návrat domov okolo 16:00.
Potrebná strava a pitie na celý deĖ, pevná obuv, veci na
opekanie (špekaþky, chlieb, horþica...), náhradné veci na
prezleþenie (staré, ktoré vám nebude Đúto zašpiniĢ)
a pršiplášĢ.
Štvrtok: (stretnutie o 8:00 pri kostole)
Výlet: Kúpalisko Snina
Cesta KrásĖanskym autobusom do Sniny, zábava na
novootvorenom unikátnom kúpalisku, stolný tenis
a plážový volejbal. Plánovaný návrat domov okolo 18:00.
Potrebné plavky, deka, veci na prezleþenie, osuška,
pršiplášĢ, strava a pitie na celý deĖ.
LEN PLAVCI !!!!!
Na tento výlet je potrebné deti nahlásiĢ.
(Obmedzený poþet detí – 30)
Piatok: (stretnutie o 8:00 pri kostole)
Výlet: SúĢaženie na Jazere
DeĖ plný zábavy a súĢaží. SúĢažiĢ budú jednotlivci v
rôznych disciplínach, v ktorých oceníme každého
snaživca.- Na záver sa rozlúþime posledným táborákom.
Potrebná strava a pitie na celý deĖ, pevná obuv, veci na
opekanie (špekaþky, chlieb, horþica) a iné dobrôtky pre
Tvoje bruško. -

*Zmena programu vyhradená!!
(to znamená, že aj keć je zlé
poþasie, máme pre Teba
pripravený náhradný program)

Tešíme sa na každého z vás,
starých známych aj nové tváriþky-!!!
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