
ilí spoluobčania, opäť je 
tu čas Vianoc a blížiaci 

sa koniec kalendárneho roka. 
V tomto období trochu spoma-
ľujeme, obzeráme sa späť, bilan-
cujeme, ale tiež plánujeme čo 
mienime urobiť v ďalších dňoch 
a mesiacoch budúceho roka. 
Súčasne je tu aj polčas volebné-
ho obdobia, preto by som rád 
aspoň stručne zosumarizoval, čo 
sme urobili a čo ešte plánujeme 
urobiť. Pred komunálnymi voľba-
mi v novembri 2010, sme s kan-
didátmi na poslancov a Klubom 
KDH Krásna vytvorili volebný pro-
gram, ktorý bol výsledkom spo-
ločného hľadania možností a rie-
šení, ktorými sme chceli prispieť 
k spoločnému dobru. Ten sme 
zhrnuli do nasledujúcich bodov.

„Dokončenie výstavby ko-
munitného parku, úprava ná-
mestia pri kostole“. Pre splne-
nie tohto cieľa, sme vybudovali 

a obnovili chodník s parkoviskom 
na časti Lackovej ulice a pred 
lekárňou, nový chodník od kapln-
ky pri požiarnej zbrojnici  smerom 
na Žiacku a doplnili sme doprav-
né značenie na námestí pred 
kostolom. Úpravu parku pred 

kaštieľom zrealizujeme v rámci 
projektu EHMK 2013, po zre-
konštruovaní kaštieľa.

„Podpora rekonštrukcie 
kaštieľa“. Rekonštrukcia sa za-
čala. Na obnovu tejto vzácnej 
historickej pamiatky zatiaľ naša 

mestská časť prispela sumou 50 
tisíc eur. V budúcom roku plá-
nujeme prispieť sumou 30 tisíc 
eur. 

„Dokončenie výstavby det-
ského ihriska“. Novovybudo-
vané ihrisko na Rehoľnej ulici je 
ukončené a plne využívané na-
šimi deťmi. Tento rok sme ho – 
vďaka dotácii Obvodného úradu 
Košice – doplnili o ďalšie herné  
prvky lanovej dráhy. 

„Výstavba multifunkčnej 
hracej plochy pre podporu 
a rozvoj pohybovo  športových 
aktivít pre deti a mládež“.  Nové 
ihrisko za miestnym úradom, sme
spoločne otvorili na sviatok svä-
tého Mikuláša. V budúcom roku 
v tomto areáli pribudnú aj ďalšie 
herné prvky a altánok na spo-
ločné posedenia našich obyva-
teľov. 

„Podpora rozšírenia indivi-
duálnej bytovej výstavby v čas-

Všetko čo raz začne, raz sa 
aj ukončí. Je to prirodzený zákon, 
ktorému sa nemožno vzoprieť. 
Pomaly sa končí rok 2012. Aký 
to bol rok pre každého osobne,
pre našu farnosť, pre každú ro-
dinu či spoločnosť, neodvážim 
sa hovoriť. Bol by to môj sub-
jektívny názor, ktorý nechcem 
vtláčať nikomu do 
mysle. Určite sme 
v niečom pokro-
čili, nadobudli nové skúsenosti, 
poznanie či sklamanie. Nič nie 
je prehraté. Pán nám dáva ďal-
šie a nové dni, týždne, mesiace 
a roky, aby sme napravili to, čo 
sa nám zdá, že sme zanedbali, 
pokazili, neurobili... Tou najlepšou 
nápravou človeka, je dobrá via-
nočná sv. spoveď. Mnohí už ňou 
pohŕdajú, dlhé roky k nej nepri-
stupujú. Verím, že to nie je náš 
prípad. My veríme, že ona je 
súčasťou vianočných sviatkov. 

Pokoj, ticho a svätosť, ktoré vlád-
nu v našich rodinách, sú ovocím 
dobrých svätých spovedí, kto-
ré konáme pravidelne. Naopak, 
nezhody a protirečenia, nepokoj 
majú miesto tam, kde nie je čis-
té srdce. To je najväčšia bolesť 
človeka, rodiny, farnosti i spoloč-
nosti, ak nežijeme v radosti, ale

v strachu a nezho-
dách. Nezaned-
bávajme túto kres-

ťanskú povinnosť. Aké je nádher-
né vidieť celé rodiny, ktoré pri-
chádzajú do kostola na sv. spoveď. 
Susedia, známi sa navzájom 
povzbudia, udobria, nadobudnú 
k sebe iný prístup, postoj, zmenia 
svoj názor...

Bratia a sestry, veľmi túžim, 
aby tieto Vianoce v Jubilejnom 
roku sv. Cyrila a Metoda, v Roku 
viery, sme nepohŕdli Eucharistiou, 
Emanuelom, čo znamená Boh 
s nami.       Mgr. Pavel Kaminský

N e b o  s v e t u  „ S v e t l o “  d a l o

S p r a v o d a j c a  s a m o s p r á v y  M e s t s k e j  č a s t i  K o š i c e - K r á s n a

d e c e m b e r  2 0 1 2

č í s l o  4R o č n í k  X .

(Pokračovanie na 3. strane)
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H o d n o t í m e  Ing. Vladimír   S A X A

Boh s nami

M

Svoj diel práce pri výstavbe multifunkčného ihriska za naším miest-
nym úradom odviedla aj krásňanska firma PEVA.     Foto: J. Bičkoš

V čase, keď 
otvárame naše 
srdcia svojím blízkym, 
želám všetkým 
Krásňanom požehnané 
vianočné sviatky 
naplnené radosťou, 
pokojom, úctou 
a vzájomným 
porozumením. 
V nastávajúcom roku 
2013 vám i vašim 
blízkym žičím 
veľa zdravia, šťastia  
a rodinnej pohody.

      Váš starosta

Vladimír Saxa

zkym



Predčasom sme na pôde 
nášho miestneho úradu privítali 
dvoch poslancov Národnej rady 
Slovenskej republiky, menovite 
Radoslava Procházku a Pavla 
Zajaca, ktorí k nám zavítali na 
malú „sondáž“, akýsi prieskum, 
či zistenie poznatkov „zdola“.

Za účasti poslancov z Krás-
nej, ale tiež niektorých starostov  

z ostatných mestských častí 
krajskej metropoly – Jána Ni-
guta z Ťahanoviec, Františka 
Krištofa z Barce, Jána Kupca 
z Kavečian, Richarda Dlhého, 
prednostu MČ časti Košice 
- Západ i ďalších hostí, stret-
nutie otvoril starosta MČ 
Košice - Krásna Vladimír Saxa. 
Vzápätí sa rozprúdila živá, 
neformálna beseda. Nosnou té-

mou konštruktívneho dialógu 
boli aktuálne otázky a problé-
my, ktoré najviac rezonujú v na-
šej spoločnosti. Ich spoločným
menovateľov bolo konštato-
vanie, že medzi najpálčivejšie 
a najcitlivejšie sa nesporne ra-
dí najmä sociálna sféra, neme-
nej zdravotníctvo, školstvo, ale 
i mnoho ďalších, ktoré sa bytost-

ne dotýkajú našich občanov.
Množstvo cenných podnetov 
a návrhov na riešenie, ktoré 
odzneli z úst účastníkov stret-
nutia, poslanci parlamentu prijali 
s uznaním a konštatovaním, že 
sú pre nich cennou devízou, 
ktorú rozhodne chcú zúročiť vo 
svojej činnosti v najvyššom zá-
konodarnom orgáne.         

(bič)

Investor rekonštrukcie, kto-
rým je nezisková organizácia Za-
chráňme kaštieľ v Krásnej, po-
žiadal ministerstvo kultúry ešte 
v októbri t. r. o predĺženie termí-
nu ukončenia celkovej rekon-
štrukcie. Pôvodný termín ukon-

čenia bol 31. december 2012, 
ktorý nebude dodržaný z niekoľ-
kých dôvodov. Hlavným dôvodom 
posunu sú: vyvolaný archeo-
logický prieskum pri výkopových 
prácach v súvislosti s izolovaním 
podzemných priestorov a výstav-
bou prípojok inžinierskych sieti, 
archeologický nález pozostatkov 

klenieb pivničných priestorov 
v severozápadnej časti kaštie-
ľa, nevyhovujúce klimatické pod-
mienky pri reštaurovaní exterié-
rových prvkov a vonkajšej fasá-
dy kaštieľa. Náhradný termín na 
ukončenie rekonštrukcie, ktorý 

sme navrhli ministerstvu kultúry 
je máj 2013. O zmene termínu 
zatiaľ ešte nebolo rozhodnuté. 
Tento posun neohrozí organizá-
ciu kultúrnych podujatí Európ-
skeho hlavného mesta kultúry 
Košice 2013, ktoré sa uskutoč-
nia od júna 2013 v našom krás-
ňanskom kaštieli.  Marek Kažimír 

2

T o m u ,  k t o  n e v i e ,  k a m  s a  c h c e  p l a v i ť ,  n i e  j e  ž i a d n y  v i e t o r  p r i a z n i v ý .•

Kon‰truktívny dialóg
„ZachráÀme ka‰tieº v Krásnej“

K r á s n u  n a v ‰ t í v i l i  p o s l a n c i  p a r l a m e n t u

Takto vyzeralo naše stretnutie s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky počas živej a neformálnej besedy.                Foto: Ján B i č ko š

Obrázok vľavo hore: letecký pohľad na kaštieľ z vtáčej perspektívy. 
Strešný plášť kaštieľa je ukončený na 90 percent. Na jeho južnej strane 
je postavený nový stavebný objekt – prístavba s terasou. 

     Autor foto: Futurefly, s.r.o.

Vľavo dole: pohľad na severovýchodnú časť kaštieľa. Na snímke je 
vidieť nádherne zreštaurovanú fasádu a kompletne ukončenú strechu. 
Pomaly, ale isto, náš krásňansky skvost vstáva ako bájny Fénix z po-
pola.                                                                     Autor foto: Futurefly, s.r.o.

Pohľad na severozápadné krídlo kaštieľa. Reštaurátori sú v plnom 
nasadení pri reštaurovaní jej najkrajších stavebných prvkov, ako sú 
plastické portréty gréckych bohov. Odborná, precízna a mravčia práca. 
Bez ich neskutočnej trpezlivosti by to jednoducho nešlo.

Autor foto: Marek Kažimír

O d k l a d  u k o n ã e n i a 
rekon‰trukcie
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• S r d c e  j e d n e j  ž e n y  v i d í  v i a c  a k o  o č i  d e s i a t i c h  m u ž o v .

Milí spoluobčania, dovoľte mi,
aby som sa vám v blížiacom sa 
závere roka prihovoril. Chcem vás 
len uistiť v tom, že vedenie nášho 
úradu cieľavedome a krok po kroku  
smeruje svoje iniciatívy k vám, na-
šim občanom. Dúfam, že sa nám 
to v tomto roku aspoň čiastočne  
podarilo. Našou prioritou bola oprava 

komunikácií, ktoré boli poškodené 
zimou, zvýšenou frekvenciou ná-
kladných aj osobných vozidiel z dô-
vodu výstavby nových lokalít našej 
mestskej časti. Teší nás vaša pod-
pora myšlienke vybudovania rela-
xačnej zóny, čo ste nám prejavili vý-
datnou pomocou. V týchto dňoch 
sa snažíme o vytvorenie ľadovej 

plochy, pokračovať budeme vybu-
dovaním altánku s kozubom, obsta-
raním stolov na stolný tenis... Ne-
málo úsilia nás stáli aj premeny na 
našom cintoríne, práce na klubov-
ni pre mládež, či otvorenie mater-
ského centra. Chcem vás ubezpe-
čiť, že pre skvalitnenie života v našej 
mestskej časti máme ešte veľa reál-

nych nápadov a pevne verím, že sa 
nám ich s vašou pomocou a akti-
vitou podarí postupne napĺňať.

Za doterajšiu pomoc, príjmite aj 
moje osobné poďakovanie.  Prajem 
vám požehnané Vianočné sviatky 
a zo srdca želám, aby ste do Nového 
roku vykročili tou správnou nohou.

F. Jurčo, zástupca starostu  

Vykroãme správnou nohou

Uznesen i a  z  I X .  z a sadnu t i a  MZ  MČ 
Košice-Krásna, konaného dňa 27. 9. 2012

ti Predné záhumnie“. Na ten-
to projekt Mestská časť Ko-
šice-Krásna vyčlenila sumu päť 
tisíc eur. Vďaka veľkej iniciatíve 
vlastníkov pozemkov na Záhumní, 
vlastníci zriadili občianske zdru-
ženie, ktoré sídli na našom miest-
nom úrade. 

„V rámci starostlivosti o de-
ti a mládež zriadenie mlá-
dežníckeho centra“. V zrekon-
štruovaných priestoroch Domu 
služieb na prízemí, sme zriadili 
priestory na stretávanie sa mlá-
deže. Súčasťou týchto je aj novo-
zriadené Materské centrum Hali-
ganda.

„Z dôvodu bezpečností de-
tí a chodcov vybudovať chod-
níky na rizikových úsekoch 
cestných komunikácií“. Vybu-
dovali sme a obnovili okrem 
chodníkov oproti kostolu aj 
chodník od fary po križovatku 
s Kertésovou ulicou a chodník 
na Ukrajinskej ulici od cestného 
mostu ku sídlisku Nad jazerom.  
V nasledujúcom období plánu-
jeme pokračovať vo výstavbe  
chodníka k miestnemu úradu.

„Odvodnenie ulíc ktoré sú 
pravidelne po dažďoch zapla-
vené a pre chodcov neprie-

chodné“. Vybudovaním či obno-
vením mnohých trativodov, vy-
budovaním a obnovením rigolov 
sa podarilo odvodniť viacero kri-
tických miest na uliciach Opát-
ska, Žiacka, Za mostom, Ediso-
nova, Piesočná, Konopná, Pri 
Hornáde, Prašná a ďalších. Mno-
ho miest však ešte čaká na rie-
šenie, preto v budúcom roku 
budeme pokračovať v odvodnení 
ďalších ulíc. 

„Bližšie spolupracovať so 
Štátnou a Mestskou políciou 
pri ochrane bezpečnosti obča-
nov a majetku“. Spolupráca sa-
mosprávy s  políciou je na veľmi 
slušnej úrovni. Štátni či mestskí 
policajti vykonávajú pravidelne 
kontroly v našej mestskej časti,
pravidelne sa zúčastňujú na za-
sadnutiach miestneho zastupi-
teľstva a na požiadanie mestskej 
časti uskutočnili školenia o bez-
pečnosti pre seniorov, mládež, 
ale aj pre mamičky v našom ma-
terskom centre. Aktívne tiež spo-
lupracovali pri uvoľňovaní nele-
gálne obsadených nehnuteľností 
na Vyšnom dvore.

„Pokračovať v tradícií orga-
nizovania kultúrnych a spolo-
čenských akcií“ . Predvianočný 
koncert Sami sebe, organizovaný 
Klubom dôchodcov, Deň Krás-
nej, Deň detí, spolupráca pri 
organizovaní juniálesu, Turnaj 
o pohár starostu vo futbale, ho-
keji, folklórna súťaž Nositelia tra-
dícií, Mikuláš a mnohé iné kul-
túrne podujatia organizované 
mestskou časťou. Tieto akcie by 

však neboli bez aktívnej účasti 
členov športovo kultúrnej komi-
sie, Folklórneho súboru Krás-
ňanka, divadelného súboru Kra-
sodiva a za pomoci mnohých 
Krásňanov. 

Riešili sme aj našu úverovú 
zadĺženosť. K 31. 12. 2010 sme 
mali úver v celkovej výške 277 
tisíc eur čo predstavovalo viac 
ako 50 % zadĺženie mestskej 
časti. Pôvodná zmenka bola 
splatná do roku 2014. Tento ter-
mín pri súčasnom financovaní 
nebolo možné dodržať. Preto na 
základe podnetu banky a auditora  
bolo nutné prehodnotiť náš úver 
a dohodnúť splátkový kalendár. 

Ďalšie čerpanie úveru už nebolo 
reálne, keďže pri prekročení 60 
percentnej hranice by hrozila nú-
tená správa. Za ostatné dva roky 
sme znížili úver na 230 tisíc eur. 
Ten by sme mali splatiť podľa 
dodatku k zmluve do roku 2019.  
Aj tento úver a jeho splácanie zo-
hráva veľkú rolu pri financovaní 
ďalších projektov. 

Rozvoj Krásnej pokračuje. 
Zrealizovali sme úpravy na cin-
toríne – nové svetlá, oporný 
múrik, úpravu parkoviska. Sú-
časťou parkoviska je aj úpra-
va priechodu do lokality Na 
Hore. Pokročili sme ďalej
v uvoľňovaní nelegálne obsa-
dených nehnuteľnostiach na 
Vyšnom dvore. Toto všetko nie 
je práca jedného človeka. Je 
to tímová práca zamestnancov 
miestneho úradu, poslancov 
miestneho zastupiteľstva, čle-
nov komisií miestneho zastu-
piteľstva a ochotnej práce 
mnohých z vás. Za to všetko 
vám patrí úprimná vďaka. 
Všetkým vám prajem pokoj-
né, požehnané vianočné sviat-
ky, veľa radosti v kruhu rodiny 
a úspešný štart do Nového 
roku 2013.       

H o d n o t í m e

(Dokončenie z 1. strany) Z a  nn aa mm i  jj ee  „„ pp r vvv ˘̆  ppp oo ll ããã aaa ss ““  vvv ooo lll ee b nnn ééé hhh oo  oo bb d o b i a

Schválilo: 
•  Návrh Smernice o verejnom obstarávaní v Mestskej časti Košice – 

Krásna
•  Doplnok č. 1 k VZN o trhovom poriadku Mestskej časti Košice – Krásna
•  Ďalšieho člena do Školskej rady MŠ na Žiackej ul. poslanca MZ Ľubomíra 

Hake
•  Prevzatie verejného osvetlenia, lokalita Na hore II, II. etapa, do majetku 

MČ
•  Poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci na nákup ošatenia vo výške 

33 eur, pre M.T. z Golianovej ul. č. 33 za podmienok  Sociálnej komisie 
MZ. 

Vzalo na vedomie:
•  správu veliteľa Mestskej polície, stanice Košice Nad jazerom, starostu 

MČ Košice-Krásna, poslanca mestského zastupiteľstva a kontrolórky MČ 
Košice-Krásna

Zamietlo:
•  Poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci pre J.M. a M.M. z Golianovej 

ul. č. 32
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Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí. Láska sa 
márnivo nevypína, ani nenadúva. Nie je dotieravá, nie je 
sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle. Neraduje sa z ne-
právosti, ale raduje sa s pravdou. Všetko vie zniesť, všetko 
verí, všetko dúfa, všetko pretrpí.

Nový zákon, Prvý list bl. apoštola Pavla Korinťanom 13

Prejavme im svoju úctu

Samota je veľký dar, pokiaľ jej však nie je veľa. Nikto nedáva viac, ako ten, kto dáva nádej.•

Sviatok Všetkých svätých 
a Pamiatka zosnulých sú dni, 
počas ktorých si cestu na 
miesto posledného odpočin-
ku nájde takmer každý. Pri-
chádzame na cintoríny, ktoré 
sú v týchto dňoch plné lásky 
a spomienok. V omamnom 
objatí rôznofarebných chry-
zantém a blikajúcich plamien-
kov sviečok hroby vnímame 
inakšie ako v bežné dni ro-
ka. Cintorín sa stáva miestom 
nádherného pokoja, vyžarujú-
cim nadprirodzenú atmosféru. 
Kytice a vence pripomínajú 
vďačnosť, sviečky na hroboch 
večnosť. 

Krásňansky „dušičkový“ 
cintorín bol toho roku zase 
opäť o čosi zaujímavejší a kraj-
ší. Tento dar sme dostali od 
vedenia našej mestskej časti. 

Sledovali sme, s akým nasa-
dením prebiehala príprava... 
len aby sa všetko do sviatkov 
stihlo. Podarilo sa urobiť veľký 
kus práce – vymaľovať obrad-
nú sieň Domu nádeje, vybudo-
vať oporný a zároveň okras-
ný múr lemujúci hlavný vchod, 
parkovisko, inštaláciu osvetle-
nia cintorína. Novinkou bolo 

aj dočasné presmerovanie 
dopravy z dôvodu plynulého 
príchodu a odchodu z parko-
viska. Vďaka aj za dojímavú  
pobožnosť, ktorú sa s nami 
na dušičkový večer prišli po-
modliť aj naši kňazi (po prvý-
krát na osvetlený cintorín). Na 

hroby našich zomrelých sme  
si priniesli sviečky, zažaté 
od paškálu z nášho chrámu. 
V tento večer vo viacerých 
oknách našich domovov horeli 
sviece aj za nenarodené deti. 

Ten, kto stratil blízku osobu 
je počas týchto sviatkov oveľa 
citlivejší a všetko, čo i len malý 
detail, umocňuje jeho emócie. 

Vtedy oveľa intenzívnejšie uva-
žujeme o zmysle nášho bytia 
na tomto svete a tiež o tom, že 
aj naša čiara života bude mať 
raz koniec... čo bude potom? 

V tichu, s bázňou a so slza-
mi v očiach odriekame slová 
modlitby za svojich drahých, 

ktorí už z tohto sveta odišli 
a tak veľmi nám chýbajú. Upie-
rame pohľad na kríž, ktorý 
nám pripomína, že jedine Kris-
tovej vykupiteľskej krvi a jeho
vzkrieseniu vďačíme za to, 
že pri spomienke na našich 
drahých zosnulých máme ná-
dej, že sa s nimi raz stretneme 
vo večnosti. 

Tieto novembrové sviatky
akoby odštartovali odpočíta-
vanie času do Vianoc, času ra-
dosti, pohody, hojnosti, darče-
kov. Mali by sme sa sústrediť 
hlavne na ich podstatu, vy-
chutnať si čaro domova a ro-
diny, ktoré nevykúzli žiaden 
obchod, čaro lásky medzi ži-
vými, alebo aj stojac na cin-
toríne so sviečkou v ruke.....      

Mária Miľová

S p o m í n a l i  s m e  n a 
„vynovenom“ cintoríne

Aktuálny pohľad na upravené parkovisko pred cintorínom. Vpravo na našom cintoríne pribudol opravený múrik a nové svetidlá.      Foto: V.  S a x a

Prežívať jeseň života nie je 
až také ľahké, ako si to pred-
stavujeme, keď sa na dôcho-
dok ešte len tešíme. S pribú-
daním veku prichádzajú prob-
lémy zdravotné, finančné, ale
žiaľ niekedy je to aj nepocho-
penie, pocit samoty, zbytoč-
nosti... Starší potrebujú cítiť, 
že niekam patria, že niekomu 
na nich záleží, že ich má nie-

kto rád. Preto, aj keď celý rok
nemáte možno veľa príleži-
tostí, či času prejaviť úctu 
svojim rodičom, starým rodi-
čom i ostatným starším ľu-
ďom v svojom okolí, urobte to 
aspoň teraz, pred Vianocami.  
Nezabudnite im povedať „mám 
ťa rád, vážim si ťa“. Uvidíte, že 
svet bude oveľa krajší.

Mária Miľová

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa 
v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek 
je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

Adam (hebr.človek) – vlastné meno prvého muža v Biblii. Synovia jeho 
ženy Evy sa volali Kain, Ábel a Šét. Časť svojho života prežil v Édene 
(rajská záhrada), bol jeho strážcom a obrábal ho, po hriešnom páde 
však musel odtiaľ odísť.

✽ ✽ ✽
Eva – meno prvej ženy v Biblii. Meno Eva jej dal Adam. Nová zmluva, 
odvolávajúc sa na to, že Boh stvoril Evu ako v poradí druhého človeka, 
aj na to, že sa dala zviesť, pokladá ženu za podradnú.

✽ ✽ ✽
Nazaret – galilejské mesto, ktoré často vystupuje v evanjeliách. Tu 
zvestoval anjel Márii narodenie Ježiša, ktorý vyrastal a žil v Nazarete do 
svojich tridsiatich rokov.

✽ ✽ ✽
Dobrý pastier – podobenstvo pripisované Ježišovi, v ktorom sa nazýva 
dobrým pastierom, ktorý pozná svoje ovečky, ktorého ovečky nasledujú 
a ktorý je pripravený obetovať za svoje ovečky aj život. Dobrý pastier 
má aj iné ovečky, ktoré musí priviesť do ovčinca, aby bolo jedno stádo 
a jeden pastier.

✽ ✽ ✽
Bohoslužba – Biblia pozná tieto formy bohoslužby: modlitba, sľub, 
pôst, prísaha a obeť. Nová zmluva uprednostňuje bohoslužbu „v duchu 
a pravde“

✽ ✽ ✽
Desatoro – (gr.dekalóg) – podľa Biblie ústredná časť Mojžišovho 
zákona, zbierka zákonov vyrytých na dvoch kamenných tabuliach, ktoré 
pochádzajú od Boha a ktoré vyhlásil Mojžiš pri príležitosti uzavretia 
zmluvy na vrchu Sinaj.

✽ ✽ ✽
Nedeľa  (deň Pána) – prvý deň týždňa, v ktorý kresťania slávili Ježišovo 
zmŕtvychvstanie z ktorého podľa vzoru židovskej soboty urobili deň 
pracovného pokoja.

Z „Malého lexikonu Biblie“



Bol štvrtok, 11. október 
2012, obyčajné, všedné, sych-
ravé, až mrazivé ráno. Dvere 
dejiska odberu vzácneho mo-
ku, zachraňujúceho ľudské 
životy, nášho stánku kultúry, 
sa dokorán otvorili už pred sta-
noveným časom, aby doň 
vstúpili aktéri mobilnej tran-
sfúznej služby v Košiciach 
a včas si pripravili improvizo-
vané pracovisko – „obslužné“
stoly a odberné kreslá na prí-
jem krvi. Tohto roku je to už 
druhá ušľachtilá akcia, ktorú 
naša mestská časť s hŕstkou 
nad-šencov zorganizovala, aby 
dala príležitosť prejaviť gesto 
ľudskosti aj tým, ktorým rôzne 
okolnosti nedovoľovali daro-
vať krv pri prvom tohoročnom 

odbere 16. apríla 2012, kedy si 
„transfuzáci“ odviezli rovných 
dvanásť litrov krvi.

V onen štvrtok sa pre tento 
výsostne humánny skutok 
rozhodlo dvadsaťdva darcov, 
ktorí s láskou nastavovali svo-
je ruky naslovovzatým sestrič-
kám, aby z nich „vysali“ takmer 
pol litra vzácnej  tekutiny. Žiaľ, 
pre rôzne zdravotné príčiny, 
do odberných kresiel si mohli 
sadnúť  iba sedemnásti.

Je nadmieru sympatické 
a potešujúce, že sme tu opäť
stretli našich skalných, viac-
násobných bezpríspevkových 
donorov, medzi ktorých ne-
sporne patrí Peter Hiľovský, – 

držiteľ bronzovej, striebornej aj 
zlatej Janského plakety. V ten 
deň sa jeho darcovské konto 
zvýšilo na neuveriteľných 55, 
čo si zaslúži náš obdiv, ale aj 
úctu a uznanie. Nechýbala tu 
ani matka piatich detí Irena 
Knapová, ktorá má za sebou 
sedem odberov. Tentoraz syna 
Tomáša „vymenila“ (pre ne-
moc)  za dcéru Katku, aby si 
obe s úsmevom zasadli do 
odberného kresla. Potešila 
nás aj účasť zdatných mužov 
a čipernej Krásňanky zo se-
demčlennej skupiny „Kickbo-
xu“ Športového klubu Policaj-
ného zboru v Košiciach, me-
novite P. Sokirku, P. Bonka,

V. Platkovej, D. Szabu, T. So-
roku, M. Kršanského a T. Neu-
pauera, ktorí ochotne prispe-
li svojimi kvapkami krvi pre 
život. Pravdaže vďaka patrí aj
ďalším darcom M. Ducárovi, 
J. Estočinovi, T. Olšavské-
mu, M. Ducárovej, S. Ducá-
rovi, Ľ. Švajlenkovej, R. Kraj-
ňákovi, J. Študencovi, L. Štu-
dencovej, M. Čekanovi, J. 
Vaškovi a P. Kubičkovi.   

V našich reportážnych 
riadkoch rozhodne nemôže 
absentovať ani mladý tím 
šikovných sestričiek a lekárky 
košického pracoviska Národ-
nej transfúznej služby – PhDr. 
Stredňáková, P. Bednárová, 

Mgr. E. Lavičková, A. Florko-
vá a v dvojúlohe sestra-vodič 
pojazdnej transfúzky M. Kriš-
tof. Celému kolektívu zdravot-
níkov „velila“ mladá, sympatic-
ká doktorka G. Dobošová. 
Všetci si do bodky splnili svoje 
úlohy, počnúc evidenciou dar-
cov až po finálny akt odberu 
krvi. Ako pri predchádzajúcich 
odberoch „Krásňanskej kvap-
ky krvi“, aj ten októbrový sme 
zavŕšili v príjemnom a družnom 
posedení pri malom občer-
stvení, kde nechýbal chutný 
guláš, prichystaný Ondrejom 
Jedinákom, šéfom reštaurá-
cie „Rubín“. Rovnako dobre 
padla aj čaša červeného vína.

Ján  B i č k o š
Snímky: autor
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z „KrásÀanskej kvapky krvi“, druhej v tomto roku, jedenástej v poradíReportáÏ

Pri vstupnej zdravotnej kontrole, šéfka tímu mobilnej transfúznej 
jednotky MUDr. Gabriela Dobošová, po vyšetrení hemoglobínu, 
zmerania krvného tlaku, krátkeho pohovoru a vyhodnotení do-
tazníka, rozhodla kto môže a kto nemôže darovať krv, zachraňujúcu 
ľudské životy. Tentoraz svoj súhlas dala sedemnástim darcom.

Pri evidencii potenciálnych 
darcov krvi svoju úlohu per-
fektne zvládla aj sestra Anna 
Florková, ktorej pomáhal muž 
v „dvojúlohe“ vodič-sestra – 
Milan Krištof

V odbernom kresle vzácnej tekutiny jeden zo „siedmych statočných“ 
kickboxákov zo Športového klubu Policajného zboru v Košiciach, 
ktorí ochotne prispeli  svojimi kvapkami krvi a samotný akt odberu 
prijímali s úsmevom na perách, za čo im patrí našej poďakovanie.

Vzácny mok pre záchranu Ïivota

Gesto ľudskosti a šľachetnosti už po 55. krát prejavil dlhoročný 
bezpríspevkový darca krvi Peter Hiľovský, držiteľ bronzovej, strie-
bornej a zlatej Janského plakety. Darcovstvo označuje za výsostne 
humánny a ušľachtilý čin, za samozrejmosť.



Tohto roku sivé oblaky pri-
dlho skrývali snehové pápe-
rie. Veď zima vždy začína 
panovať najprv na končia-
roch. Až teraz sa otvorili obla-
ky a sneh konečne zasypal
mestá, dediny, polia, lúky, 
lesy i stráne. Vo vhodnom ča-
se udreli aj mrazy, práve na 
deň sviatku svätého Mikuláša, 
biskupa, láskavého patróna 
mnohých remesiel, ale aj detí.
Práve ony sa na neho najviac 
tešia, pretože tradícia obda-

rovania je rozšírená po celom 
svete. Bielovlasý bradatý de-
duško s berlou v bielom bis-
kupskom šate ukrýva sladkos-
ti do vyčistených topánok, naj-
mä poslušným deťom. Keďže 
Mikuláš je múdry a láskavý, 
odpúšťa a obdarúva aj tých, 
čo neposlúchali.

Prišiel aj ku krásňanskym 
deťom, ktoré sa v podvečer 
jeho menín zúčastnili na sláv-
nostnom „mikulášskom“ otvo-
rení novovybudovaného mul-
tifunkčného ihriska za budo-

vou nášho miestneho úradu. 
Veď budúca relaxačná zóna 
okrem dospelákov, poslúži 
najmä deťom a krásňanskej 
omladine. Napriek tomu, že 
nám vŕzgal sneh pod nohami 
a chlad nám zachádzal za 
nechty, na novučkej ploche 
ihriska i mimo neho sa tu zišlo  
bezmála šesťsto účastníkov, 
najmä detí v sprievode svo-
jich rodičov, aj starých rodi-
čov, tiež pedagógov našej 
školy. Pravdaže, nechýbali ani 

predstavitelia obce, zhotovi-
telia diela, ktorí sa podieľali 
na výstavbe tohto areálu.  Na 
milom stretnutí sa zúčastnila 
aj zástupkyňa mesta Košice 
viceprimátorka Renáta Lenár-
tová, ale aj naši duchovní – de-
kan Pavel Kaminský a kaplán 
Peter Sabol i ďalší hostia.

Po krátkom vystúpení detí 
ZŠ s MŠ sv. M. Križina, ktoré 
svojimi scénkami a pesnička-
mi pod vianočným stromče-
kom privolávali Mikuláša, sa 
k prítomným prihovorila Rená-

ta Lenártová. Pozdravila všet-
kých účastníkov, najmä tešia-
ce sa deti. Poďakovala vede-
niu mestskej časti a zhotovite-
ľom multifunkčného ihriska, 
na ktoré finančným dielom 
20 tisíc eur prispelo aj Mesto 
Košice. K slovu sa potom do-
stal starosta Vladimír Saxa, 
ktorý sa zástupkyni poďakoval 
za slová uznania. Zároveň vy-
jadril poďakovanie všetkým, 
ktorí akýmkoľvek dielom pri-
speli k vybudovaniu ihriska, 

najmä firmám PEVA, ZIPAT, 
NORISSON, osobne M. Rus-
nákovi, J. Selvekovi, F. Jurčovi, 
ale tiež vedeniu školy za vystú-
penie, zamestnancom miest-
neho úradu za pomoc pri orga-
nizovaní pekného mikulášske-
ho večera.

Pred rozdaním darčekov 
pre takmer tristo krásňan-
skych detí, ktoré nadelil Miku-
láš v sprievode piatich anjeli-
kov, novú plochu relaxačné-
ho centra požehnal pán dekan, 
za asistencie svojho kaplána 
a nášho starostu.

Po malom občerstvení 
„detským“, no i „dospelác-
kym“ punčom, ktoré pripravili 
pracovníčky nášho miestneho 
úradu, v radostnej atmosfére, 
za zvukov vianočných meló-
dií, s úsmevom na perách sa 
účastníci mikulášskej sláv-
nosti vracali do svojich domo-
vov. Dodajme, aj s pocitom, že 
okrem darčekov pre deti, Krás-
ňania dostali od strýčka Miku-
láša aj iný dar – multifunkčné 
ihrisko, ktoré čo nevidieť po-
slúži ako ľadová plocha pre 
všetky vekové kategórie.

Ján  B i č k o š

Dňa 16. 11. 2012 začali tri-
násti pedagógovia projektu Ino-
vácia vzdelávania v ZŠ s ma-
terskou školou sv. Marka Kri-
žina prvú vzdelávaciu aktivitu 
s názvom: Vzdelávanie pedagó-
gov na zvyšovanie digitálnych 
zručností a rozvoj inovácie vo vý-
učbe. Tento kurz inovatívnych 
metód a foriem vzdelávania žia-
kov pre rozvoj kľúčových kom-
petencií bude realizovaný v roz-
sahu 32 hodín so zameraním na 
využitie Myšlienkových máp vo 
vyučovaní. Ohlasy učiteľov a re-
akcie žiakov pri praktickom vy-
užití tejto metódy zatiaľ jed-
noznačne hovoria v prospech 
vzdelávania. Všetci pristupujeme 
k tomuto projektu veľmi zodpo-

vedne a s rešpektom. Naši uči-
telia sú nadšení a ochotní sa  
vzdelávať aj v čase svojho voľna, 
v sobotu. Jana  S a b o l o v á , 

riaditeľka školy
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Darček od strýčka Mikuláša

Mikuláš v sprievode piatich anjelikov obdaril krásňanske deti rôznymi dobrotami. O kultúrny program sa postarali deti našej školy. Foto: K. Saxová

Pri príležitosti osláv 20. výročia založenia ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, 
vzácny hosť, pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. Stanislav 
Stolárik sa zapísal aj do Kroniky školy.                                         Foto: (bič)

P r e m e n a  t r a d i č n e j 
š k o l y  n a  m o d e r n ú

Dňa 12. 10. 2012 sa 
na našej škole uskutočnila 
Noc v škole. Zúčastnili sa 
jej žiaci účinkujúci v našom 
školskom muzikáli Máš na 
to, ale aj naši zboristi. Táto 
super discopárty mala byť 
poďakovaním všetkým zú-
častneným žiakom za pek-
nú reprezentáciu školy.

PaedDr. Františka Fecková

Noc v škole



Spomínate si ešte aspoň 
zlomok toho, čo sme v  miest-
nych novinách písali o našej 
„Hore“ asi pred rokom ? Možno 
áno a možno ani nie, ale nič sa 
nedeje. Veď pri toľkých staros-
tiach, ktoré nám prináša každo-
denne súčasnosť, ťažko loviť 
v pamäti vyrieknuté, či napísané 
slová o akomsi brehu ! Netrápme 
si myseľ. V článku „Nie je „Hora“ 
ako hora“ sme písali o stredo-
vekej archeologickej pamiatke 
v Krásnej, ktoré sme nebojácne 
označili za miesto hodné po-
menovania „Genius Loci“. Totiž 
náš „Breh“ takýmto miestom 
je. Navyše je aj symbolom po-
čiatkov kresťanstva v Krásnej 
nad Hornádom, miestom, kde 
pred 870. rokmi stál kláštor be-
nediktínov s bazilikou a klášto-
rom, ktorý bol vysvätený v roku 
1143 a je spojený s prvou pí-

somnou zmienkou o našej obci.
Takže toto „svedectvo času“ 
by sme v žiadnom prípade ne-
mali vypúšťať z našej mysle ani 
v týchto prekotných časoch, 
keď jedna udalosť predháňa 
druhú a všetky sa ženú kamsi 
do neznáma !

Mali by sme viac čerpať 
z prameňov minulosti a viac 
spoznávať históriu Krásnej, ne-
menej miesta na našej „Hore“, 
ducha, ktorý ochraňuje spomí-
naný kus rodnej hrudy, atmo-
sféru oných čias tak ako ju pre-
žívali naši praotcovia. Náš po-
hľad – v súčasnosti na ruiny 
niekdajšieho benediktínskeho 
kláštora – by mal byť povzná-
šajúci, vrelý, pokorný, úctivý 
a mal by nám pripomínať časy 
a činnosť našich predkov, ktorí 
tu kedysi žili. Oživme si teda 
pamäť a nezabúdajme!      (bič)

Nezabudnuteľný pápež, 
blahoslavený Ján Pavol II.,
ktorý zmenil beh dejín sveta 
a premieňal vedomie i srd-
cia miliónov ľudí, bol 263. pá-
pežom v dejinách Cirkvi a stal 
sa jedným z najvýznamnejších 
ľudí v celej dvetisícročnej his-
tórii kresťanstva, jeden z naj-
väčších morálnych vodcov na-
šich čias. Počas svojej pastier-
skej služby navštívil 131 štátov, 
predniesol 2399 prejavov, na 
zahraničných cestách strávil 
575 dní a nalietal vyše milión 
dvestotisíc kilometrov. Na milo-
vanú slovenskú zem vstúpil 
v rokoch 1990, 1995 a 2003.

Cristus mansionem benedicat  (C+M+B). Nech Kristus požehná 
tento dom. (Pôvodný význam písmen, ktoré píše kňaz na dvere 
domu na sviatok Troch kráľov. Ľudovo sa vysvetľujú ako mená 
„troch kráľov“: Caspar+Melichar+Baltazár)

✽  ✽  ✽

I N R I  Jesus Nazaretus Rex Judaeorum – Ježiš Nazaretský, 
kráľ židovský. (Skratka latinskej verzie nápisu na kríži, ktorú 
uvádza Evanjelium podľa Jána)

✽  ✽  ✽

Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis.
Večný odpočinok daj im, Pane. A svetlo večné nech im svieti. 
(Ukončenie žalmov za mŕtvych.)Memento mori! Pamätaj , že 
zomrieš !

✽  ✽  ✽

P.P.P.P.
Piper perferit pecuniam. Pecunia perferit pompam. Pompa 
per-ferit paupertatem. Paupertas perferit pietatem. Korenie pri-
nieslo peniaze. Peniaze priniesli prepych. Prepych priniesol 
chudobu. Chudoba priniesla zbožnosť. (Nápis na kostole 
v Augsburgu)

✽  ✽  ✽

Stato della Citta del Vaticano „SCV“ – Štátna poznávacia znač-
ka automobilov Vatikánskeho štátu

✽  ✽  ✽

Si monumentum requiris, circumspice. Ak hľadáš pamätník, 
pozri sa okolo seba. (Nápis v katedrále sv. Pavla v Londýne)

✽  ✽  ✽

Kto sa nemôže modliť tam, kde chce, nemá ani vstupovať do 
žiadneho kostola. (Nápis na kostole v Lübecku)

✽  ✽  ✽

Arbeit macht frei. Práca oslobodzuje (heslo na bráne kon-
centračného tábora v Dachau)

✽  ✽  ✽

Buy on the rumor; sell on the news. Kupuj podľa chýrov, predávaj 
podľa správ. (Príslovie burzových maklérov na Wall Street)

✽  ✽  ✽

Ave Caesar, morituri te salutant. Buď pozdravený, Cézar, tí čo 
idú na smrť, ťa pozdravujú. (Pozdrav gladiátorov rímskemu 
cisárovi)

Pripravil: (bj)
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K 30. novembru 2012 žije 
v našej mestskej časti 4309 
obyvateľov, z toho 2140 mužov 
a 2169 žien. Detí do 14 rokov je 
865, od 15 do 59 rokov 2670 
a starších ako 59 rokov je 774 
občanov. V mesiacoch septem-
ber, október a november 2012 
sa narodilo osem detí a zomrelo 
deväť občanov. 

Koľko nás je?

• H i s t ó r i a  j e  s v e t l o  p r a v d y ,  ž i v o t  p a m ä t i ,  u č i t e ľ k a  ž i v o t a …

D o b r e  v e d i e È …

Košice – mestská časť Krás-
na leží 191 m nad mo rom. 
Naj star šia pí somná zmien-
ka je z roku 1143, kedy bolo 
vysvä tené krás ňan ské opát-
stvo – be ne diktínsky kláštor 
s pat ro  cí niom P. Márie. Už 
v čase jeho roz voja tu vznik-
li dve sa mostatné de diny 
Krásna a Opát   ska, v stre  do-
veku zná  me vino hrad níc-
tvom. Krás na nad Hor ná-
dom vznik la spo jením už 
spo  mína ných obcí v ro ku 
1945. Súčasťou mes ta Košice 
sa stala v ro  ku 1976. Heral-
dická komi sia v roku 1997 
potvrdila Krás nej erb a zá -
stavu.

Z histórie obce

Na ruinách našej Hory stál ke-
dysi benediktínsky kláštor, 
preto ho nebojácne označuje-
me za miesto hodné pomeno-
vania „Genius Loci“.

Prosba o pokoj
Ó, prameň pokoja v mojom 
srdci, ó, balzam mlčania, 
priveď ma ku Skutočnosti 

od neskutočnosti, priveď ma 
ku Svetlu, vyveď ma z temnôt, 

vyveď ma zo smrti do 
Nesmrteľnosti! Učiň ma tak 

pokojným, ako nebo nad 
horami, učiň ma tichým, ako 

hory v lete, učiň ma rýchlejším, 
než najrýchlejší let ľudskej 

myšlienky! Tam, kde sa túžby 
utíšili, tam mi daj žiť!

(Modlitba zo Severnej Indie)

Poznámka História je svedectvo ãasu…

…„Vianoce sú sviatkom 
narodenia večnej 

mladosti. Je to mladosť 
Boha samého, ktorý, večne 

prastarý, a večne nový, 
je nekonečnou plnosťou 

večného života…“
(Karl Rahner)





Staré, múdre príslovie hovo-
rí, že dobrý sused je mnohokrát 
lepší ako vlastný (zlý) brat.Túto 
pravdu musím potvrdiť v trochu 
prenesenom zmysle aj osobne. 
Už 37 rokov žijem v poslednom 
vchode bloku mestskej časti 
Nad jazerom. A to je to, čo ma 
núti vám napísať. Každé ráno 
ma budí krásny hlas krásňan-
skeho zvona, zakikiríka mi ko-
hút, k čomu sa pripojí ranný 
brechot psov. O niekoľko ho-

dín počujem vyhrávať pesničky 
a hlásenie v miestnom rozhlase 
čo sa v Krásnej aktuálne deje. 
Čiže úplne všetko ma vracia 
do čias, kedy som rástol a žil 
na vidieku, vďaka spomínané-
mu „susedovi“. Aby sa mi všetko 
pestré o živote vašej krásnej 
Krásnej dostalo podrobnejšie, 
s neočakávanou túžbou sa te-
ším, kedy si prečítam spravo-
dajcu „Krasňančan“, ktorý sa 
mi vždy vďaka dobrodincovi 
„od susedov“ dostane do poš-
tovej schránky. Vtedy začína 
moje čítanie od A po Z, ako 
sa hovorí od nadpisu až po 
posledný riadok tiráže. Vydá-
vanie vášho periodika sledu-

jem od prvých čísel a ako 
nestranný môžem, ba skôr 
chcem napísať niekoľko po-
strehov a porovnaní. Mám do-
jem, že tak ako sa vaša mest-
ská časť rok po roku vyvíja, 
opeknieva a zväčšuje, paralelne 
stúpa aj kvalita informácií v tom-
to časopise. Vždy ma zaujme ro-
zumný a nenadnesený prího-
vor hlavy obce – starostu, lebo 
prístupne povie svojím spolu-
občanom, čo sa za posledné 
obdobie urobilo, čo sa nepo-
darilo a prečo a čo mieni s po-

slancami a úradom v najbliž-
šom období zrealizovať. Pohla-
dením duše sú slová vášho du-
chovného otca, ktorý nás vnesie 
do života kresťanov a farského 
spoločenstva. Naozaj, niet rub-
riky, článku, fotografie, ktoré by 
ma v časopise neoslovili. Vzác-
ne je to, že čím ďalej, tým viac 
sa objavuje počet dopisovateľov 
z radov občanov.

Mám možnosť porovnať 
obdobné periodiká nielen v Ko-
šiciach, ale aj z iných oblastí 
Slovenska. Musím však skon-
štatovať, že „Krasňančan“ je 
doslova knihou pravého života,
opisom hrdosti, radosti, ale aj 
nespokojnosti. Také rubriky, 

ako: z „Malého lexikonu Biblie“, 
informácie z matriky, zo života 
folkloristov, až po teraz trápiaci 
sa futbal, je širokým prierezom 
všetkého, čím moji susedia 
žijú. Avšak vzácnou raritou sú 
„Návraty do dedovizne“, kde 
sa pri dobových fotografiách 
zamýšľame, ako to bolo v Krás-
nej kedysi. Poviem vám ale, že 
som tam objavil tváre mnohých 
Krásňanov, ktorých som poznal 
osobne z práce, kultúry, alebo 
duchovného života. Snažil som 
sa vyjadriť moje pocity, ktoré 

mám z obsahu a kvality spra-
vodajcu, ale aj vysloviť obdiv 
a poklonu tvorcom na čele so 
šéfredaktorom Jánom Bičko-
šom. V každom riadku, v každej 
strane cítiť veľký lokálpatriotiz-
mus k vašej mestskej časti. Aj 
preto je o to bohatšie každé slo-
vo a  každý obrázok. Na najbliž-
šie číslo „Krasňančana“ sa bude-
me tešiť pred najkrajšími sviat-
kami roka. Preto redakcii, obča-
nom, vedeniu MČ želám Viano-
ce plné lásky, božieho požeh-
nania, vzájomnej úcty i pomoci 
a šťastný vstup do roku 2013.

JUDr. Jozef  P i k l a 
MČ Košice – Nad jazerom

Z va‰ich l istov

„ K n i h a  p r a v é h o  ž i v o t a “

Koncom septembra sa žiaci 
8. a 9. ročníka ZŠ s MŠ sv. 
M. Križina pod vedením svojich 
pedagógov zúčastnili exkurzie 
do poľského mesta Krakov a bý-
valého koncentračného tábora 
Osvienčim. Návšteva Krakova 
bola tou príjemnejšou časťou 
exkurzie. Po prehliadke katedrá-
ly na Waweli, v ktorej pôsobil aj
blahoslavený Ján Pavol II. v ča-
soch, keď bol ešte ako Karol 

Wojtyla krakovským arcibisku-
pom, nasledovala prehliadka 
najväčšieho námestia v strednej 
Európe s tržnicou – tzv. Sukie-
nicou, Mariánskym kostolom 
a mnohými ďalšími nádhernými 
gotickými, renesančnými a ba-
rokovými stavbami. Po prehliad-
ke Krakova sme sa presunuli do 
Múzea Auschwitz I – bývalého 
koncentračného tábora Osvien-
čim a Auschwitz II – Brezinka. 

Túto prehliadku je slovami ťažké 
opísať. To, čo sme videli a počuli 
od sprievodcov, nenechalo ľa-
hostajným nikoho z nás. Výklad 
sprievodcov bol na vysokej 
odbornej, ale aj ľudskej úrovni. 
Každého zasiahlo niečo iné, ťaž-
ko povedať, či bol horší pohľad 
na tisícky topánok, obrovskú hal-
du ľudských vlasov alebo stovky 
kusov detského oblečenia. V ply-
novej komore a pri kremačných 
peciach nám behali zimomriavky 
po chrbte. Je ťažké uveriť, že 
praktiky, ktorými boli väzni týraní, 
a spôsoby, akými zomierali, do-
kážu vymyslieť ľudia. Pokusy pá-
chané na ľuďoch prevyšujú aj 
tie najhoršie scény z hororových 
filmov. A pritom to všetko bola 
skutočnosť ...Po návrate táto té-
ma rezonovala v rodinách aj 
v škole. A veríme, že táto skú-
senosť natrvalo zasiahla našich 
žiakov. Kto doteraz vnímal  vojnu 
a holokaust len ako niečo, čo 
bolo dávno, a teraz je to len 
dejepisným učivom, asi navždy 
zmenil názor.

Mgr. Eva Timková
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Ľ u d i a  c h c ú  b y ť  o b y č a j n e  t ý m ,  č í m  n i e  s ú .•

Exkurzia do Krakova a Osvienãimu
Nezabudnuteľný nedeľný 

večer dňa 21. októbra 2012 
zažili naši seniori. Tentoraz sa 
vzdali tradičného posedenia 
v klube dôchodcov a spolu so 
starostom a jeho polovičkou 
sa vybrali do košického Štát-
neho divadla na divadelné 
predstavenie pod názvom 
„Tri v tom“. Škoda len, že 
z bezmála stovky krásňan-
skych seniorov ich v divadel-
ných kreslách sedelo iba 
34, aby sa spoločne potešili 
z umeleckého zážitku, ktorý 
nie je každý deň.

Verme, že to nebol ich 
posledný výjazd za príjemným 
kultúrnym zážitkom mimo 
Krásnej a pri ďalších si to vy-
nahradia aj ostatní členovia 
klubu. Veď vždy takéto stret-
nutia spájajú a utužujú vzá-
jomné vzťahy v kolektíve a to 
už stojí za to. V najbližšom 
čase je v pláne akcia „Potulky 
mestom Košice“, takže je sa 
na čo tešiť, pravdaže ak ich 
bude o čosi viac ako v di-
vadle. 

Ing. Marta Paľovčíková

Nový chodník 

Seniori v divadle

Iste mi dáte za pravdu, 
že jednou z nebezpečných 
častí v Krásnej bol na našej 
Ukrajinskej ulici úsek Sla-
necká cesta po most cez 
rieku Hornád. Týkalo sa to 
predovšetkým chodcov, pre-
tože dodnes tento úsek nie 
je osvetlený ! 

Napriek tomu, že spomí-
nanú časť spravuje mesto 
Košice a naše ustavičné žia-
dosti a dovolania, aby tu bol 
vybudovaný chodník nebo-
li vyslyšané, Mestská časť 
Košice-Krásna sa rozhodla 
tento dlhotrvajúci problém 
vziať do vlastných rúk a kon-
com leta na svoje nákla-
dy tu vybudovala provizórny
chodník. Navyše v súčinnos-
ti so Správou komunikácií 
mesta zriadila aj priechod 
pre chodcov, čo nesporne 
prispeje k bezpečnosti obča-
nov. Keďže v týchto mies-
tach absentuje verejné 
osvetlenie, vedenie našej 
mestskej časti vyvinie maxi-
málne úsilie, aby toto bolo 
v blízkej budúcnosti vybu-
dované. 

Ing. Tomáš Olšavský



Uplynulo už osem rokov od 
času, keď si svoje „curriculum 
vitae“ napísala krásňanska 
firma s nezvyčajným názvom 
„PEVA“, ktorej sídlo je neďaleko 
našej železničnej stanice. Pred 
troma rokmi sme ju verejnosti 
predstavili aj s vysvetlením 
ge-nézy jej názvu, teda, že 
„PE“ znamená Peter a „VA“ je 
Varga. Vieme, že ide o  Petra  
V a r g u, riaditeľa a konateľa 
spoločnosti, za ktorým naše 
kroky viedli aj pri novembrovej 
návšteve firmy.

Kým v predchádzajúcich 
dialógoch sme pretriasali kľú-
čové otázky týkajúce sa čin-
nosti a náplne práce firmy, 
zamestnanosti či vozového 
parku, mechanizmov a servis-
ných služieb motorových vo-
zidiel, tentoraz sme svoju po-
zornosť zamerali na zmeny, 
ktoré sa tu udiali po dynamic-
kom rozvoji. Chceli sme ve-
dieť čím „dýcha“, najmä však 

aké ďalšie služby ponúka ve-
rejnosti, koľko ľudí zamestná-
va aj to, s akými špeciálny-
mi mechanizmami disponuje. 
Pravdaže našej pozornosti ne-
ušla novovybudovaná, moder-
ná betonárka, o ktorej sme 
sa okrajovo zmienili v čase 
jej spustenia do prevádzky 
v marci minulého roku. Od 
toho času chrlí produkt, bez 

ktorého sa nezaobíde žiadna 
stavba, zvlášť nie frontálna vý-
stavba rodinných domov, kto-
rých v Krásnej pribúda ako 
húb po daždi na rôznych sta-
vebných lokalitách. Ako sme 
zistili, neslúži iba Krásňanom. 

Jej bubnové kolosy s nápi-
som PEVA vídame aj v rôz-
nych častiach nášho krajské-
ho mesta i na ďalších stav-
bách v širokom okolí. A tak 
neodbytnými otázkami sa sta-
li práve tie, ktoré súvisia 
s chodom plneautomatizova-
nej betonárky s modernou 
technológiou, všetko, čo s ňou 
súvisí. O tom nás za hluku 

rôznych mechanizmov, ciste-
rien, nákladniakov poinformo-
val najpovolanejší, jej riaditeľ 
P. Varga. Zastihli sme ho pri 
trojčlennej obsluhe, ktorá sa 
stará o správne miešanie be-
tónovej zmesi podľa recep-

túry, ktorú určuje norma STN 
206-1. Pripomeňme si, že ka-
pacita betonárne je až 50 ku-
bíkov betónovej zmesi za ho-
dinu, za mesiac 6 tisíc a od 
jej spustenia vyrobili bezmála 
stotisíc kubíkov betónu. Ten 
distribuujú na rôzne stavby 
podľa objednávok odberateľov, 
k čomu slúžia rôzne špeciál-
ne mechanizmy. K dispozícii 
majú dva špeciálne automo-
bily na dovoz a čerpanie be-
tónovej zmesi, tzv. „Pumiky“ 
(pumpamixéry), osem domie-

šavačov betónu, ktoré môžu 
prepraviť 4 až 9 kubíkov zme-
si a dve samostatné čer-
padlá betónovej zmesi s do-
sahom až do 36 metrovej výš-
ky. Odpoveď sme dostali aj na 
to, že v súčasnosti zamest-
návajú stovku ľudí na rôznych 
pozíciách, z nich štvrtinu Krás-
ňanov, ba aj to, že v dohľadnom 
čase hodlajú vybudovať halu 
s mostovým žeriavom, v ktorej 
chcú vyrábať betónové pre-
fabrikáty, skelety hál, panely 
a ďalší sortiment betónových 
výrobkov.

Dodajme, že nezabúdajú 
ani na pomoc svojej obci, kde 
majú pracoviská a v čase po-
treby vychádzajú v ústrety 
nášmu miestnemu úradu. Na-
posledy svoje služby poskytli 
pri budovaní oporného múru 
s odvodnením a príprave plo-
chy multifunkčného ihriska za 
miestnym úradom. Svojimi me-
chanizmami tu doviezli bez-

mála 150 kubíkov betónovej 
zmesi, pričom pomáhali aj pra-
covníci firmy. 

Ukazuje sa, že v PEVE sa 
neuspokojujú s jestvujúcim 
stavom. Majú túžbu po všetkom 
novom, po netradičných spô-
soboch a sami si určujú smer 
vývoja. Neradi chodia po vy-
šliapaných chodníčkoch, ale 
kliesnia si vlastnú cestu k pro-
gresu, ďalšiemu vzrastu a po-
kroku s cieľom uspokojovania 
potrieb trhu.     Ján  B i č k o š

Snímky: autor
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Pri prechádzkach Krásnou 
si nemožno nevšimnúť breh rie-
ky Hornád pozdĺž Beniakovej 
a Keldišovej ulice. Okrem ko-
nárov z ovocných, či okrasných
stromov, nájdeme tu aj kopy 
pokosenej trávy z okolitých ro-
dinných domov. Pekný pohľad 
nie je ani na igelitové vrecia,
fľaše, plasty, či „odložený“ sta-
vebný materiál. To zatiaľ hovo-
ríme len o estetickej stránke, 
ale ak si to lepšie uvedomíme 
môžu nastať väčšie dažde, ne-
dajbože nás môžu postihnúť zá-
plavy a všetky tieto skutočnosti 
môžu mať len nepriaznivý vplyv 
na zmenšovanie prietoku koryta 
rieky. Ochrana prírody by mala 

byť vizitkou našej kultúrnosti 
a disciplíny, ako je to v iných 
vyspelých krajinách. Mestská 
časť spolu s rybárskym zvä-
zom začiatkom leta breh rieky 
Hornád vyčistila a umiestnila
oznamovacie tabule o zákaze 
sypania akéhokoľvek odpadu. 
Treba vedieť, že dodržiavanie 
zákazu znečisťovania pobrežia 
monitoruje mestská polícia. 
V prípade porušenia zákazu, 
pristihnutému občanovi môže 
byť udelená pokuta až do výšky 
165 eur. Či naše opatrenia po-
môžu, ukáže len čas. Najdô-
ležitejším však zostáva náš vzťah 
a prístup k ochrane prostredia, 
v ktorom žijeme.                (MÚ)

• P e n i a z e  v l á d n u  s v e t o m ,  a l e  s v e t  i c h  t l a č í .

A j  b r e h  H o r n á d u
j e  n a š o u  v i z i t k o u

K l i e s n i a  s i  v l a s t n ú  c e s t u  k  p r o g r e s u

R e p o r t á ž  z  n á v š t e v y  k r á s ň a n s k e j  f i r m y   P E VA ,  s . r . o .

Pohľad na novovybudovaný objekt plneautomatizovanej betonárky 
krásňanskej firmy PEVA, ktorá modernou technológiou vyrába všetky 
druhy betónovej zmesi s kapacitou päťdesiat kubíkov za hodinu.

„Peváci“ nezabúdajú ani na pomoc obci, v ktorej pôsobia. Naposledy 
tak urobili pri dovoze betónovej zmesi na budúcu oddychovú zónu. Na 
betonáž ihriska s našim starostom dohliada aj šéf firmy PEVA. 



Viete, že od 1. novembra 
2011 sa sprísnil postih vodičov, 
ktorí častejšie porušujú doprav-
né predpisy závažným spôso-
bom? Ak vodič motorového vo-
zidla v posledných dvanástich 
mesiacoch, trikrát závažným spô-
sobom porušil pravidlá cestnej 
premávky, za ktoré mu bola ulo-
žená pokuta vo výške 60 eur 
a viac, musí takýto vodič už po 
novom hlbšie načrieť do svojej 
peňaženky. Podľa zákona o cest-

nej premávke musí sa povinne 
podrobiť doškoľovaciemu kur-
zu v autoškole, vykonať skúšku 
z odbornej spôsobilosti (testy, 
autocvičisko, vedenie vozidla 
v cestnej premávke), podrobiť sa 
preskúmaniu zdravotnej a psy-
chickej spôsobilosti u všeobec-
ného lekára a psychológa s cer-
tifikátom dopravná psychológia. 
Takýto „špás“ vyjde vodiča na 
cca 270 eur. Medzi závažné po-
rušenia pravidiel cestnej pre-
mávky podľa § 137 ods. 2 zá-

kona o cestnej premávke patria 
najmä: zapríčinenie dopravnej 
nehody, prekročenie rýchlosti 
jazdy vozidiel v obci o 20 km.h-1 
a viac alebo mimo obce o 30 
km.h-1 a viac, prejazd cez kri-
žovatku na signál STOJ!, neda-
nie prednosti v jazde, jazda 
v protismernej časti vozovky, ve-
denie vozidla bez tabuľky s evi-
denčným číslom alebo vyrade-
ného vozidla z cestnej premáv-
ky, zastavenie a státie na vyhra-
denom parkovacom mieste pre 
osobu so zdravotným postihnu-

tím, vedenie vozidla bez prí-
slušného vodičského oprávne-
nia alebo počas zadržania vo-
dičského preukazu a niektoré 
ďalšie závažné porušenia. Vo-
dič na základe vydaného roz-
hodnutia je potom povinný spl-
niť si tieto povinnosti v lehote 
stanovenej dopravnou políciou. 
V prípade, že si tieto zákonné 
povinnosti načas nesplní, príde 
o vodičský preukaz až do času 
ich úspešného vykonania.

     JUDr. Marek Kažimír

Po slávnostnej premiére 
pri príležitosti osláv 20. výročia 
založenia školy v septembri 
tohto roku sme nezaložili krás-
ne kostýmy, kulisy a hudobné 
nástroje niekde do skrine, ale 
využili sme ponuky na ďalšie 
vystúpenia. Zúčastnili sme sa 
matičného festivalu Poďme 
spolu spievať, vystúpili sme 
v spišskej obci Harichovce, 
kde nás veľmi milo prijali. 
Okrem toho sa nám naskytla 
možnosť zúčastniť sa súťaže, 
kde si žiaci mohli nielen zahrať, 
ale aj zmerať si sily s inými 
súbormi. Bol to krajský matičný 
festival amatérskeho divadla 
základných  škôl z Košického 
kraja – Divadelné Košice Jula 
Zborovjana. Profesionálna po-

rota na čele so slovenskou he-
reckou legendou Jozefom 
Adamovičom mala pre vy-
sokú kvalitu 12 účinkujúcich 
amatérskych súborov veľmi 
ťažkú úlohu. Nesmierne sa 
tešíme, že našim žiakom v tej-
to tvrdej konkurencii udelila 
1. miesto. V poslednú nedeľu 
pred adventom sme náš mu-
zikál odohrali ešte raz na do-
mácej pôde. Herci hrali, taneč-
níci tancovali, hudobníci spie-
vali a hrali ako o život. Veď 
sme hrali doma, na domácich 
doskách, ktoré znamenajú 
svet. A tie pre našich žiakov 
znamenajú naozaj veľa. Je to 
miesto, kde majú možnosť 
všetkým ukázať, že majú na to.
   PaedDr. Františka Fecková

Slovenská republika má 
bezmála päť miliónov päť-
stotisíc obyvateľov, rozlohu 
49 035 km štvorcových, že 
máme osem krajov – brati-
slavský, trnavský, nitriansky, 
trenčiansky, žilinský, bansko-
bystrický, prešovský a košic-
ký, 79 okresov, 138 miest 
a 2 883 obcí. Našimi susedmi 
sú Česko, Poľsko, Ukrajina, 

Maďarsko a Rakúsko. Dobre 
vedieť aj to, že náš, košický 
kraj má 11 okresov, rozlohu
6 753 km štvorcových a bez-
mála 800 tisíc obyvateľov. 
Metropola východného Slo-
venska Košice s 250 tisíc oby-
vateľmi je druhým najväčším 
mestom na Slovensku.

Pripravil: (bj)

P i j e m e  n a  z d r a v i e  i n ý c h  a  n i č í m e  s i  t a k  s v o j e  v l a s t n é .•
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O d i ‰ i e l  n a v Ï d y
V utorok dňa 11. de-

cembra 2012, v čase 
našej uzávierky, sme 
sa na miestnom cinto-
ríne rozlúčili s našim 
dlhoročným kantorom 
Rudolfom Ta k á č o m 
starším, ktorý tridsať 
rokov pôsobil ako organista 
v našom chráme sv. Cyrila
a Metoda. Sme vďační za ro-
ky, ktoré venoval nášmu spolo-
čenstvu a právom ho vnímame 
ako osobnosť Krásnej. Priro-
dzene, že nám je v tieto chvíle 

clivo, no teší nás nádej, 
že človeku, ktorý celý 
život žil v pokore a 
oddanosti Bohu, Pán 
určite pripravil miesto 
pri sebe. „Nikto z nás 
totiž nežije sebe a ni-
kto sebe neumiera. 

„Ak žijeme, Pánovi žijeme, ak 
umierame, Pánovi umierame. 
A tak či žijeme, či umierame, 
Pánovi sme“ (Rim 14,7-9). Na 
znak úcty a vďačnosti ve-
nujme mu tichú spomienku 
a modlitbu.                   (m. m.)

Účtovná firma s dlhoročnou praxou
ponúka kompletné vedenie ekonomickej agendy 

aj vo Vašej firme

jednoduché a podvojné účtovníctvo 
DPH, mzdy, personalistika

D a ň o v é  p r i z n a n i a 
pre fyzické a právnické osoby

Mobil: 0903 586 706

Všetkým čitateľom 
a priaznivcom 
„Krasňančana“ 
na Vianoce šťastia, lásku 
každému z nej trochu, 
nech vám nezovšednie, 
najmä v Novom roku.

Želajú: 
redakčná rada, mediálna 

komisia a šéfredaktor

V súčinnosti s Mestskou políciou naša mestská časť zrealizovala 
prednášky pre starších spoluobčanov a mládež, ktoré sa týkali pre-
vencie kriminality. Na tento projekt MČ Košice-Krásna získala finančnú 
podporu z Obvodného úradu Košice. Za spoluprácu ďakujeme 
mestským policajtom, menovite Petrovi Sedlákovi, Ing. Alexandre  
Dojčinovičovej a Bc Martinovi Šarvancovi.          Ing. Tomáš Olšavský  

Za volantom po novom

D o p r a v n é  o k i e n k o

Mali  by sme vedieť,  že…
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NÁVRATY DO DEDOVIZNEFotoreportáž Fotoreportáž 

V týchto dňoch si spomíname aj na vysviacku nového zvona sv.Cyrila a Metoda, ktorý vo veži kostola umiestnili dňa  15.októbra 1967, 
odkiaľ sa už 45 rokov jeho hlahol rozlieha do širokého okolia. Na ňom je nápis : „Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane!“ Dodajme, že 
jeho váha je 680 kg. 

H i s t ó r i a  j e  z v e s t o v a t e ľ k o u  d á v n y c h  d ô b .

Jedna z dobových fotografií nám približuje dianie našich predchodcov počas kladenia a posviacky základného kameňa súčasného 
kostola sv. Cyrila a Metoda, ktorý v septembri t.r. oslávil svoje 77. narodeniny. Postavili ho za neuveriteľne krátky čas – od 1. 11. 1934 
do 28. 10. 1935. Vysvätil ho vtedajší biskup Jozef Čársky. Vpravo: náš rodák, kňaz Ján Kertés (v strede) dňa 7. júla 1943 po odpustovej 
svätej omši, na ktorej oslávil dvadsaťpäťročné kňazské jubileum. Narodil sa 4. 10. 1917, zomrel v roku 1983 a pochovaný je na 
krásňanskom cintoríne. 

•

Takúto podobu mal pred 43. rokmi náš cintorín. Dobre vedieť, že je rozdelený podľa vierovyznania, že je na ňom historicky najhodnotnejšia 
hrobka rodiny baróna Meska, ktorá bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku, aj to, že je tu pochovaných niekoľko významných osobností, 
nemenej to, že v roku 1994 tu boli exhumované hroby nemeckých vojakov z obdobia druhej svetovej vojny, ktorých pozostatky previezli 
na spoločný cintorín do Vysokých Tatier.

I tentoraz vrelá vďaka za snímky z dávnych liet (1, 2 hore) z vašich domácich „archívov“. Dodatočne ďakujem autorovi fotografií, ktoré 
pred 35. rokmi zhotovoval Ján Kunca mladší z podujatí vtedajšieho ZPOZ v Krásnej pre album MNV. Na ďalšie vzácne „perly“ zo života 
našich predkov, ktorými obohacujete naše „Návraty“ sa teší: šéfredaktor        Texty k fotografiám: Ján Bičkoš

✽  ✽  ✽
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Na jej začiatku nás čakal 
domáci zápas s Giraltovcami, 
pred ktorým výbor musel riešiť 
akútne doplnenie mužstva, keď 
naši domáci mladí hráči si nevá-
žili možnosť pôsobiť v tejto kva-
litnej súťaži. Nielenže nechodili 
na tréningy, ale aj pre ich pre-
šľapy a nezodpovednosť neprišli 
na štadión ani v deň zápasu. 
Samozrejme, že príchod nových 
hráčov opäť naštrbil zohratosť 
mužstva. V tomto zápase aj na-
priek problémom naši hráči pri 
troche športového šťastia mohli 
vyťažiť viac ako bod po výsledku 
0:0. V ďalšom kole sme opäť 
hrali na domácom trávniku so 
Stropkovom. Začali sme síce 
rezko, ale zbytočný gól v piatej 
minúte nás rozhodil, z čoho hráči 
hostí ťažili a v tridsiatej minúte 
pridali druhý gól. V druhom pol-
čase sme sa síce zvýšenou bo-
jovnosťou snažili o kontaktný 
gól, ale aj vďaka nepresnostiam 
v rozohrávke sme inkasovali 

tretí krát a o osude zápasu bolo 
rozhodnuté.

Po dvoch domácich pre-
hrách sme do Spišského Pod-
hradia nešli s veľkými očami. 
Domáci mali v tom čase tiež 
problémy so zostavou, ale nako-
niec po oduševnenom výkone 
ich mladíkov sa tešili z víťazstva 
1:0. V dvanástom kole sme 
hostili v tom čase lídra súťaže 
Bardejovská Nová Ves. Hostia 

svoje kvality potvrdili už v prvom 
polčase tromi gólmi a gólom 
v druhom polčase navŕšili skóre 
na 0:4. V zápase v Topoľanoch 
s Michalovcami „B“ sme inka-
sovali už v druhej minúte. Z tohto 
úderu sme sa ako tak pozbierali, 
ale na lopte a hlavne v hre do-
predu sme veľa neukázali čo 
využili domáci, ktorí dvoma gól-
mi v záverečnej štvrťhodine sta-
novili konečné skóre na 3:0. Po 

štyroch prehratých zápasoch 
v rade sme doma hostili v derby 
stretnutí hráčov z Barce. V tomto 
zápase sme po veľmi dobrom 
a hlavne bojovnom výkone uhra-
li prvé jesenné víťazstvo v po-
mere 2:0. V poslednom jesen-
nom kole vo Vyšnom Opátskom 
a predohrávanom prvom jar-
nom kole sme z domáceho 
úspechu nevyťažili, ale naopak 
sme potvrdili našu slabú výkon-
nosť a v oboch zápasoch sme 
boli neúspešní.

Po skončení jesennej časti 
tak môžeme konštatovať, že 
problémy, ktoré vznikli pred jej 
začiatkom sa nepodarilo od-
strániť. Súčasné mužstvo síce vo 
viacerých zápasoch zabojovalo, 
občas chýbalo aj športové šťas-
tie, ale bolo zjavné, že kvalita 
tohto hráčskeho kádra na túto 
súťaž je nedostatočná.

Vladimír Wantruba

Dňa 7. júla 2012 sa v Krás-
nej konal ďalší ročník turnaja 
o „Pohár starostu Krásnej“ v ma-
lom futbale, ktorý bol zároveň 
aj druhým ročníkom Memoriálu 
Františka Klika. Tento sa stal 
obľúbeným a jeho kvalita sa ne-
ustále zvyšuje.

Na turnaj sa prihlásilo jede-
násť mužstiev, ktoré boli loso-
vaním za účasti kapitánov muž-
stiev rozdelení na tri skupiny. 
V týchto skupinách hral každý 
s každým a základe získaných 
bodov vznikla tabuľka ôsmych 
najlepších mužstiev zo všet-
kých skupín. Tieto sa stretli vo 
vyraďovacích bojoch a ich sitom 

neprešiel minuloročný obhaj-
ca prvenstva Rosetex, ale tiež 
ani nováčik turnaja z ďalekých 
Levíc. V semifinále sa stretli 
Bachari s Gloriou Palac a ich 
súboj bol vyrovnaný, takže napí-
navé stretnutie museli rozhod-
núť sedemmetrové kopy. U Ba-

charov žiaril brankár s reprezen-
tačnými skúsenosťami Marian 
Kello, ale ani ten nestačil na 
majstrovstvo Jána Bodnára, 
ktorý rozhodol o postupe Glorie 
Palac. V druhom semifinále 

zvíťazilo mužstvo Kubo-tím nad 
Coca-Colou 5:2. V boji o tre-
tie miesto si poradili Bachari s 
Coca-Colou 6:3 a obhájili mi-
nuloročné tretie miesto. Vo finá-
le sa stretli mužstva bratov Ku-
bičkovcov a vo futbalovej bitke 
dvoch bratov bol úspešnejší 

mladší Peter a jeho Kubo-tím 
zvíťazil tesne 3:2.

Za pomoci sponzorov, ktorí 
sú uvedení na konci textu, 
boli najlepší na turnaji odmene-
ní zaujímavými cenami a všet-

ci účastníci mali zabezpečené 
občerstvenie čo sa týka jedla, 
ale aj nápojov.
Súboj o tretie miesto:
Bachari – Coca-Cola 6:3 
Finále: 
Kubo-tím – Gloria Palac 3:2
Konečné poradie:  
1. Kubo-tím, 2. Gloria Palac, 
3. Bachari, 4. Coca-Cola

Poďakovanie patrí aj spon-
zorom tohto turnaja a to ge-
nerálnym ktorými boli: Gloria 
Palac a Carrefour, ale aj Reš-
taurácii RUBÍN, Potravinám 
u Baróna – Rjabinčák, Krčme 
Pod orechom – Hegedüš, 
Potravinám Hanko a Potra-
vinám Figurová.

František Klik

V í ť a z  K u b o - t í m

T u r n a j  o  „ P o h á r  s t a r o s t u  K r á s n e j “

Ťažkosti pokračovali aj v druhej polovici jesennej časti

Víťaz turnaja o „Pohár starostu“ Kubo-tím. Vpravo: Rozhodujúci moment semifinále Marián Kello – verzus Ján Bodnár, ktorý rozhodol o postupe Glorie Palac.




