
ilí spoluobčania, v návale 
každodenných povinností 

si ani neuvedomujeme, ako rých-
lo sa  míňa čas a čo nevidieť už 
máme za sebou jednu štvrtinu 
roka. Žijeme v očakávaní najkraj-
ších sviatkov jari a zároveň naj-
väčšieho katolíckeho sviatku – 
Veľkej noci. Aj náš „jarný“ Kras-
ňančan sa nesie v tomto duchu, 
lebo chceme, aby vás nielen 

informoval o dianí, ale aj poučil, 
všedné chvíle zosviatočnil a sprí-
jemnil. Na jeho stránkach sa do-
čítate, čo všetko sme za tento 
krátky časový úsek roka spo-
ločne dokázali. Dodávam, že 
v súčasnosti prebieha príprava 
projektovej dokumentácie na re-
konštrukciu Domu nádeje a chod-
níkov na Lackovej ulici. Iste ste 
si všimli, že sme postavili dve 
nové autobusové zastávky s prí-

streškami (na Pollovej a Ukra-
jinskej ulici) a malý mostík pred 
zdravotným strediskom, ktorý 
tam chýbal. Rád by som sa vrátil 
k podujatiam, ktoré v nás ešte 
stále doznievajú, na ktoré len ne-
radi zabúdame. Podľa ohlasov, 
ktoré sú pre nás veľmi povzbudivé 
usudzujeme, že stáli za to. Za 
všetky spomeniem „Karneval  na 
ľade“, radosť z ktorého bola o to 

väčšia, že sme naše ihrisko – 
ľad – urobili my – sami pre seba.  
Sledovali sme s akou radosťou tu 
chodili naši mladí a využívajú ho 
aj  bez ľadu, čo len potvrdzuje,  
že pomenovanie „multifunkčné“, 
ako sme ho nazvali, je namieste. 
Vydaril sa aj náš tohoročný ples,
o ktorý je z roka na rok väčší 
záujem, pretože svojou úrovňou 
môže konkurovať plesom v blíz-

kom meste. Môžem s určitosťou 
povedať, že to nebolo len o ho-
nosne prestretých stoloch, dob-
rej hudbe, ale hlavne o vás, 
ktorí ste sa tam stretli a vytvorili 
neuveriteľne milú atmosféru. Ne-
dá mi nespomenúť ešte niečo, 
čo ma obzvlášť hreje pri srdci 
-  že tu máme materské centrum 
Haliganda, ktoré sa krásne roz-
bieha. Z ohlasov mamičiek 

viem, aké úžasné sú akcie, 
ktoré  tu pre naše najmenšie deti 
organizujú. Veď posúďte sami – 
fašiangový karneval, či náročné 
fotografovanie  do veľkonočných 
pozdravov si zaslúži  len obdiv 
a vďaku. Som rád, že to u nás, 
v Krásnej „žije“ od najmenších, 
mládež, ktorá sa stretáva vo 
svojom novom klube, folklórnu 
skupinu, divadlo, športovcov 

…a videl i uveril. Tieto 
slová napísal apoštol Ján o 
tom, ako spolu s Petrom našiel 
prázdny hrob so zvinutými 
plachtami, v ktorých pochovali 
Ježišovo telo po sňatí z kríža, 
a pokračoval: Ešte totiž ne-
chápali Písmo, že má vstať 
z mŕtvych. Správu o Ježišovom 
vzkriesení zanechali štyria 
evanjelisti, ktorí priznávajú, že 
aj apoštolom bolo ťažké uve-
riť, že Ježiš naozaj vstal. Potvr-
dzuje to najmä postoj jedného 
z dvanástich, apoštola Tomáša, 
ktorý si za to vyslúžil prímenie  
„neveriaci“. Postupne sa však 
postoj apoštolov menil. Z ustrá-
chaných mužov, čo sa schá-
dzali za zatvorenými dverami 
zo strachu pred Židmi, sa po 

štyridsiatich dňoch stretávania 
so svojím vzkrieseným Učite-
ľom, stali horliví ohlasovatelia 
vzkrieseného Krista. Pre vedu 
a históriu sa však správy evan-

jelistov nezdali a pre mnohých 
ani dnes nezdajú dostatočné. 
Nestačí im ani správa Pavla 
z Tarzu, vzdelaného muža, kto-
rý sa s Ježišom stretol až po 

jeho zmŕtvychvstaní a po tom-
to stretnutí sa z úhlavného 
nepriateľa rodiacej sa Cirkvi 
stal najhorlivejší ohlasovateľ 
Ježišovho učenia. Bol to prá-
ve Pavol, ktorý poukázal na 
principiálny postoj k otázke 
vzkriesenia, keď v Prvom liste
Korinťanom napísal: Ale ak 
nebol Kristus vzkriesený, 
potom je márne naše hlása-
nie a márna je aj naša vie-
ra. Pre nás sú hodnoverné 
a rozhodujúce správy tých, čo 
Ježiša poznali zblízka a tri roky 
bol ich učiteľom, alebo tí, čo boli 
dlhé roky v bezprostrednom 
kontakte s apoštolmi a ktorých 
texty pokladá Cirkev za napísané 
z vnuknutia Svätého Ducha. 

Mgr. Pavel  Kaminský

Veľká noc je cesta z tmy ku svetlu, z bolesti do radosti

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

m a r e c  2 0 1 3

č í s l o  1R o č n í k  X I .

Krásna nie je perifériou, ale súãasÈou mesta

(Pokračovanie na 3. strane)

„Niet  ho tu,  lebo vstal ,  ako povedal“

ËaÏkosti a úspechy idú ruka v ruke
  Ing. Vladimír   S A X A

M
Miestny úrad Košice-

Krásna oznamuje všetkým 
občanom, najmä „skalným“ 
darcom životodarnej tekuti-
ny, že dňa 11. apríla 2013, vo
štvrtok, sa uskutoční v po-
radí dvanásta „Krásňanska 
kvapka  krvi“. Odber zreali-
zujú zdravotníci mobilnej 
transfúznej jednotky košic-
kého pracoviska NTS SR 
v našom kultúrnom dome, 
ktorý  sa začne už o 7.30 ho-
dine. Veríme, že aj tentoraz 
preukážete gesto humanity 
a svojimi kvapkami vzácne-
ho moku prispejete k zá-
chrane ľudských životov. 
Potešíme sa, ak naše pozva-
nie – vykonať dobrý, samari-
tánsky skutok – príjmu aj 
prvodarcovia z radov našej 
mládeže.        (Miestny úrad)

„Krásňanska
kvapka krvi“



Na požiadanie Slovenského 
plynárenského podniku, distri-
búcie Bratislava, Mesto Košice 
svojím rozhodnutím povolilo 
v termíne od 15. 3. do 30. 11. 
2013 zvláštne užívanie a čias-
točnú uzáveru miestnych komu-
nikácií v Košiciach-Krásnej na 
uliciach Keldišova, Sv. Gorazda, 
Opátska, Benkova, Križinova, 

Pri Hornáde, Horná, Žiacka, 
Kertésova, Rehoľná, Goliano-
va a Traťová, kde budú z dô-
vodu rekonštrukcie STL a NTL 
plynovodov vykonané preko-
pávky chodníkov, komunikácií 
a pretláčanie pod chodníkmi 
a komunikáciami. V súvislosti 
s tým, určilo použitie dočas-
ných zvislých dopravných zna-
čiek na uvedených komuniká-

ciách podľa projektu dopravné-
ho značenia, odsúhlaseného 
KR PZ-KDI v Košiciach. 

Miestny úrad vyzýva hlav-
ne obyvateľov týchto lokalít, 
aby počas realizácie spomí-
naných prác, boli maximálne 
ústretoví, rešpektovali do-
pravné značenie, neobsa-
dzovali dotknuté priestran-

stvá motorovými vozidlami, 
aby bol umožnený najmä 
prejazd vozidiel rýchlej zdra-
votnej pomoci, vozidiel ha-
sičského a záchranného zbo-
ru, autobusov pravidelnej 
osobnej dopravy a iných 
záchranných systémov. Za 
pochopenie ďakujeme.

Pripravili: ( t. o. a m. m.)

Na základe rozhodnutia 
Obvodného úradu Košice, 
v čase od 1. februára 2012 
do 1. februára 2013 prebie-
hala v kostole sv. Cyrila a Me-
toda v Košiciach-Krásnej aj 
v kancelárii prvého kontaktu 

miestneho úradu, zbierka 
pre neziskovú organizáciu 
„Zachráňme kaštieľ v Krásnej“ 
na obnovu nášho kaštieľa. 
Pripomeňme, že tento je kul-
túrnou pamiatkou a po jeho 
rekonštrukcii bude slúžiť na 

kultúrne účely. Začiatkom 
roka 2012, kedy sa začala 
zbierka sme v našich novi-
nách poprosili Krásňanov 
o príspevok, a to buď na 
bankový účet, ktorý bol zria-
dený pre tento účel, alebo 

do zberných schránok, ktoré 
boli prístupné v kostole a na 
miestnom úrade. Zbernú 
schránku v kostole sme za 
prítomnosti troch členov ne-
ziskovej organizácie otvorili 
dňa 1. februára 2013 a zbier-

ka činila 76,51 eur. Schránka 
na miestnom úrade bola otvo-
rená dňa 4. 2. 2013 a výnos 
bol 28,87 eur. Spolu boli na 
bankový účet odvedené 
prostriedky zo schránok vo 
výške 105,38 eur. Priamo 

na účet ste prispeli sumou 
1 170,- eur. Touto cestou 
ďakujeme všetkým darcom, 
ktorí aj v tejto ťažkej dobe 
prispeli na tento projekt, ktorý 
bude po ukončení slúžiť nám 
všetkým.              Erika  Dolná
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V  k r á ľ o v s t v e  l á s k y  n i e  s ú  r o v i n y ,  b u ď  i d e š  h o r e  a l e b o  d o l e .•

Do pozornosti obãanom KrásnejUznesen i a  z  X I .  z a sadnu t i a  MZ  MČ 
Košice-Krásna, konaného dňa 14. februára 2013
Schválilo: 
•  program  a jeho rozšírenie o informáciu z kontrolného dňa na kaštieli 

v Krásnej 
•  návrh rozpočtu na rok 2013 a rozpočtu na obdobie rokov 2013 – 

2015  
•  žiadosť o uzatvorenie dodatku 1 k Zmluve č. 12/2012 v súvislosti 

so spolufinancovaním a financovaním rekonštrukcie kaštieľa
•  zmenu termínu zasadnutia MZ z 11. 04. 2013 na 18. 04. 2013
•  poskytnutie jednorázových dávok v hmotnej núdzi  
Vzalo na vedomie:
•  kontrolu plnenia uznesení, Správu  veliteľa MP stanica Nad jazerom, 

Správu o činnosti starostu, Správu o činnosti poslanca mestského 
zastupiteľstva, Správu o výsledkoch kontroly za obdobie od ostatého 
zasadnutia  MZ MČ, Stanovisko  kontrolórky k návrhu rozpočtu na 
roky 2013 – 2015, prerokovanie petície občanov MČ Košice – 
Krásna z 25. 1. 2013 s tým, že mestská časť požiada ÚHA, aby 
v budúcnosti pri zmenách územného plánu zohľadnil požiadavku 
uvedenú v bode 3 petície

Zamietlo:
•  žiadosť o poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci z dôvodu 

neopodstatnenosti.
•  návrh na zvýšenie mesačnej poslaneckej odmeny

Poverilo:
•  kontrolórku, aby v rámci svojej kontrolnej činnosti skontrolovala 

došlé a vyšlé faktúry.                                               Spracovala: (miľ) 

Rekon‰trukcia plynovodu

V‰etk˘m darcom, vrúcna vìaka

„ Z a c h r á À m e  k a ‰ t i e º  v  K r á s n e j “

V podzemí kaštieľa sme zastihli murára a elektrikára pri ukladaní elektrických rozvodov do podlahy. Rekonštruované priestory už temperujeme ústred-
ným kúrením na správnu pracovnú teplotu. Vpravo v pivniciach nášho kaštieľa finišujeme s omietkami. Snímka z kontrolného dňa stavby, ktorý sa 
uskutočnil dňa 26. 2. 2013. Pracovníci firmy ROPOSK, s.r.o. sa teraz zamerali na schodište v kotolni, v tzv. energetickom srdci kaštieľa. Ešte nás čaká 
veľa práce pri reštaurovaní omietok na prízemí. Tam musíme zaradiť vyšší „prevodový stupeň“.                                                    Text a foto: Marek  Kažimír

Fond sv. Marka Križina, ktorý 
bol zriadený za účelom podpory 
a materiálneho zabezpečenia 
činnosti Základnej školy s ma-
terskou školou sv. M. Križina 
v Košiciach – Krásnej sa uchádza 
o vašu pomoc a podporu pro-
stredníctvom 2 % podielu zapla-
tenej dane v roku 2012. V prípade, 
že sa rozhodnete darovať fondu 
svoje 2%, postupnosť krokov je 
uvedená na web stránke školy 
/czskrasnake.edu.sk/. Infor-
mácie na tel. čísle: 6852 224, 
prípadne 0911 938 843. Za va-
še príspevky vopred ďakujeme.

Darujte nám dve 
percenta z dane



D a r o v a n á  l á s k a  z o s t a n e

Všetci vieme, že technic-
ký rozvoj kráča míľovými krok-
mi, zo dňa na deň napreduje. 
Súčasníci pracujú omnoho 
ľahšie ako ich otcovia, ľahšie 
zarábajú  na chlieb každodenný, 
než tí, čo boli pred nimi. Má-
me nadostač výkonných áut, 
počítačov, mobilov, pohodl-
nejšie bývame a hravo zdo-
lávame aj vzdialenosti... To 

a mnoho iných výmožeností 
súčasnej doby  na nás niekedy 
pôsobí dojmom, ako keby  sme 
vedeli i nebo dosiahnuť ľahším 
a úspornejším spôsobom. Je 
to iba zdanie, omyl. Aj keď 
všetky hodnoty zlacnejú, nebo 
zostane vždy rovnako drahé 
a vzácne ! Je len jediný spôsob, 
akým rebríkom možno k tomuto  
„vrcholu“ vystúpiť: „Kalvária“. 
Tá naša, ktorú nám nadeľuje 

život skrz choroby, trápenia, 
no aj rôzne iné prekážky sú 
stupienky, po ktorých sa mô-
žeme dostať vyššie, ku hviez-
dam tak ako o tom hovorí 
priliehavé latinské príslovie 
„Per aspera ad astra“, teda 
„Cez prekážky k hviezdam...“

Bolo by nádherné, keby 
sme na našej ceste životom 
boli všetci priateľmi, spriaz-

nené duše. Hej, bolo, keby 
sme spomedzi nás vylúčili 
nepriateľstvá, nenávisť, nadu-
tosť, ješitnosť, často aj poni-
žovanie či zlobu! Aj to doka-
zuje, že nepriateľmi sme si 
sami. Paradoxom našich čias 
je, že hoci máme viac odbor-
níkov, máme viac problémov, 
kupujeme viac a tešíme sa 

z toho menej, cestujeme na 
Mesiac, ale máme problém 
prejsť cez ulicu navštíviť su-
sedov...Dobrí ľudia by mali 
z lásky k iným trápiť seba, my 
však niekedy trápime iných 
z lásky k sebe ! Možno aj tým, že 

sme často hnevliví, urážliví, ba 
dokonca aj pomstychtiví ! Toto 
sú životom overené „reality“ 
a nevymiznú zo dňa na deň. To 
uzná každý súdny človek. Pri 
zmene nášho konania  skúsme 
si vziať na pomoc výrok, ktorý 
kedysi dávno vyslovil filozof 
Konfucius: „Prekonať zlé ná-
vyky – a teda aj spomínané 
neduhy – môžeme len dnes, 
nikdy nie zajtra!“

Život je cesta a každá 
z ciest niekam vedie, no nie 
z každej sa dá vrátiť, nie všet-
ko sa dá napraviť. A tak by 
sme sa mali aspoň pousilovať 
byť pokornejší, ľudskejší na 
miestach, kde sa pohybujeme, 
kde pôsobíme, robiť dobrú 
reklamu svojmu „egu“, osob-
nosti. Mobilné telefóny špič-
kovej kvality sa rozbijú, perlové 
náhrdelníky sa stratia, golfové 
palice zhrdzavejú, ale daro-
vaná láska zostane. Život je 
reťaz momentov a nie je len 
o prežití. Je skutočne iba na 
nás, čím sa na svojom putovaní 
budeme riadiť. Na to si musí vo 
svojom vnútri hľadať odpoveď 
každý sám. Nezabúdajme ani 
na to, že kto chystá zlo, sám sa 
zlého dožije.                            (bj)
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• Z a b u d n i  s á m  n a  s e b a ,  p o t o m  s i  ť a  s v e t  z a p a m ä t á .

A k t u á l n a  e s e j

P r e j a v  º u d s k o s t i
I keď nemá vlastné deti, 

vôbec neváhala a podala 
pomocnú ruku matke a jej dvom 
maloletým deťom, susede Katke 
Hegedüšovej, ktorá sa ocitla 
v ťažkej život-
nej situácii, keď 
ostali bez tepla 
a elektriny. Reč je o Margite  
Matisovej  (rodenej Šľapkovej) 
z Mozartovej ulice, ktorá bez 
váhania urobila veľké gesto 

ľudskosti tým, že ich prichýlila 
vo vlastnom dome a postarala 
sa o to, aby spoločne prežili 
najkrajšie sviatky roka, Vianoce 
a Nový rok. Za tento ušľachtilý 

čin, prejav  ľud-
skosti a spolu-
patričnosti jej 

patrí náš obdiv, uznanie a vrelé 
poďakovanie.

Ľubomír  Hake, 
predseda sociálnej komisie 

Dobr˘ skutok

K a Ï d á  c e s t a  m á  s v o j  c i e º

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a veľa životnej pohody do 
ďalších dní našim čitateľom a priaznivcom želajú: redakčná rada, 
mediálna komisia a šéfdredaktor Krasňančana.

i seniorov. Osobne ma teší každá,  
i tá najmenšia vec, ktorá sa urobí, 
veď „každá cesta sa začína oby-
čajným krokom...“

S nástupom nového ročného 
obdobia sa otvára priestor pre 
nové, zaujímavé myšlienky, kto-
ré by sme chceli postupne reali-
zovať ak nám to finančné možnosti 
dovolia. Uvítame však nápad, či 
pripomienku každého, lebo naša 
snaha smeruje len a len k spo-
kojnosti vás všetkých. 

I napriek zložitej situácii sa 
nám na tento rok podarilo zostaviť 
vyrovnaný rozpočet, z ktorého 
sme v prvom rade vyčlenili 46 
tis. eur na splácanie úveru, 30 
tisíc eur na spolufinancovanie 
rekonštrukcie kaštieľa, zhruba 38 

tisíc eur na opravu komunikácií 
a odvodňovanie a 8 tisíc eur pre 
náš futbalový klub. 

ačína sa jar a na úrade sa
objavujú noví záujemcovia 

o bývanie v našej mestskej časti, 
čo je pre nás ďalším dôvodom 
na radosť. Zaiste je to aj preto, že 
Krásna už nie je iba perifériou, ale 
súčasťou mesta, čo potvrdzujú 
jej premeny a kolorit. Napriek 
tomu, že je mestskou časťou, 
udržiava si vidiecky charakter, 
čo má stále svoje čaro. Svoj do-
mov si tu nachádza čoraz viac 
mladých rodín s deťmi, čo zna-
mená výrazné omladzovanie. Ve-
denie úradu pri smerovaní svojich 
zámerov má nepochybne na 
zreteli aj tento aspekt. Snažíme 
sa nielen o stránku materiálnu, 

ale aj duchovnú, v čom vidíme 
vzácnu devízu pre dosiahnutie vyš-
šej úrovne a kvality života v na-
šej mestskej časti. To sa nám 
v plnej miere vracia v podobe 
hojnej účasti na našich kultúr-
nych, náboženských aj športových 
podujatiach, teda na celkovom 
dianí v našej mestskej časti. Mňa 
osobne najviac teší, že sa prehl-
buje spolužitie medzi „staro-
usadlíkmi“ a novými obyvateľmi 
Krásnej, pretože len dobré vzťahy 
sú zárukou dobrého, spokojného 
a zmysluplného života. 

ovoľte, aby som vám za-
želal požehnané veľkonoč-

né sviatky, veľa elánu, hojnosť 
zdravia a síl do nastávajúcich 
jarných dní, plné entuziazmu 
a úspechov doma i na pracovisku.

(Dokončenie z 1. strany)

ËaÏkosti a úspechy idú ruka v ruke

Z

D

     prvá písomná zmienka o Koši-
ciach pochádza z r. 1230

     právo opevniť mesto hradbami 
získali Košice v r. 1290 a prvý 
hradbový pás postavený z lo-
meného kameňa mal výšku 
6–8 m, dĺžku 2260 m, 5–6 
brán asi 20 bášt

      od r. 1342 malo mesto privi-
légiá, ktoré ho radili medzi hlav-
né mesta Uhorska

     v r. 1369 udelil Ľudovít Veľký 
Košiciam erb. Bolo to prvý 
krát, čo bol takýto znak udelený 
mestu v európskej histórii

     v roku 1556 postihol mesto 
veľký požiar, ktorý ho takmer 
celé zničil

     pomník Immaculaty – moro-
vý stĺp, postavený v r. 1720 – 
1723 stojí na mieste bývalého 
vojenského popraviska?

K o š i č a n i a , 
v i ete ,  ž e …



Bol čas fašiangov, teda 
čas, ktorý trvá od Troch krá-
ľov do Popolcovej stredy. Ako 
vraví slovník, nemecké slov-
ko fašiangy – fasching – zna-
mená zabávať sa pri hudbe, 
pití, najmä však oslavovať, 
fašiangovať. Je to čas, keď sa 
viac ako po iné dni uvoľňujeme 
od každodenných pracovných 
povinností, všedností, čiernych 
dní, k čomu nám slúžia rôzne 
druhy všakovakých zábav, teda 
aj bálov a plesov.

Už v januári sa v našej 
mestskej časti konali plesy 
„jazerčanov“ aj organizátorov 

reštaurácie Rubín, nevyní-
majúc diskotéky pre mladých. 
Vedenie našej mestskej čas-
ti „Krásňansky ples“ zorgani-
zovalo na prvú februárovú 
sobotu. V onen deň počasie 
nebolo najpríjemnejšie. Z čier-
nych oblakov pochmúrnej 
oblohy lialo ako z krhle a „kvap-
kať“ neprestalo ani v podve-
čer, keď sa neodvratne priblí-
žil čas začatia plesu. Prší, 
neprší, natečie do topánok, 
nenatečie, je vrchovatý čas 
vyraziť aj do nepohody, naj-
mä nám, „cezpoľným“, aby 

sme stihli úvod podujatia 
oddychového fašiangového 
večera, ktorý tak starostlivo 
chystali jeho organizátori. 
Blížila sa 19.hodina, čas 
vyznačený na vstupenkách 
a sála dejiska plesu, náš stá-
nok kultúry sa pomaly a isto 
zapĺňali tancachtivými účast-

níkmi, ale aj staršími Krásňan-
mi, ktorí sa aspoň na „chvíľu“ 
rozhodli zbaviť starostí a všed-
ného stereotypu, ale aj stresu. 
Všetkých rovnako úprimne 

a vrelo pri vstupe do sály, vo 
foyeri Rubína vítali naši čelní 
predstavitelia, starosta a jeho 
zástupca. A nielen vítali, po-
triasali ruky, ale tiež priali pá-
rom i jednotlivcom príjemný, 
ničím nerušený večer a zábavu 
v kruhu spolustolujúcich zná-
mych i menej známych hostí. 
Až potom vstupovali do honos-
ne vyzdobenej sály, vkusne 
upraveným stolom a usádzali 
sa do bieloodetých stoličiek. 
Príjemnú atmosféru a harmóniu 
prostredia „dokresľovala“ pekná 
muzika, spev, ale tiež kultúrne 

stolovanie, nemenej príjemní 
účastníci večera. To všetko 
umocnilo dobrú, priam skvelú 
náladu a tak sa zo všedného 
„feriálneho“ dňa stal sviatočný, 
pútavý večer spriaznených 
duší. K slovu sa najprv dostala 
naša zľudovelá hudba – krás-
ňanskí „chlapci“, ktorých vzá-

pätí krátkym uvítacím prího-
vorom vystriedal starosta 
Vladimír Saxa. Všetkým hosťom 
ešte raz zaželal príjemné pre-
žitie fašiangového večera, 
pohodu na tanečnom parkete, 
aj pri sledovaní kultúrneho 
programu. O ten sa postarala  
folklórna skupina Krásňanka 
rýdzo východniarskymi pes-
ničkami i tancom, ktoré upútali 
najmä nových obyvateľov 
Krásnej. Nemenej pozornosti 
sme venovali ukážkam spolo-
čenských tancov mladučkej 
dvojice, ale tiež skvelému 
vystúpeniu starších žiačok 
našej školy, ktoré sa predstavili 
modernými tancami. Po nich 
sa už naplno rozozvučali tóny   
pôsobivých podmanivých 
melódií a spevom ľudových 
i modernejších skladieb ka-
pely „Senior Bang Krásna“.  

Tanečný parket „ožil“ najprv 
úvodným tancom starostu 
a jeho zástupcu, ku ktorým 
sa postupne pridávali ďalší 
tanečníci. Dámy vo večerných 
šatách rôznych farieb a odtie-
ňov, pričom sa vynímali najmä 
ich toalety s dekoltážou, no 
nezaostávali ani páni prevažne 

v tmavých oblekoch, bielych 
košeliach a priliehavých via-
zankách, dokonca sa objavili 
aj vkusné motýliky. Všetko ako 
sa patrí a sluší na plese, pretože 
ani ten náš, sa neodlišoval od 
iných, nebol iba obyčajným, 
triviálnym, skôr naopak. Bol 
fascinujúci, oddychový, plný 
pohody, ale aj nových stretnutí, 
príležitosťou na zoznámenia 
s dosiaľ neznámymi ľuďmi, 
plný zážitkov pre mladých o nič 
menej pre skôr narodených 
Krásňanov.

Nuž ani „Krásňansky ples“ 
sa – ako inokedy – nezaobišiel  
bez atraktívnej tomboly, po-
chopiteľne s hodnotnými vec-
nými cenami. O tie sa šťastným 
výhercom postaral usporiada-
teľ plesu – miestny úrad, ale aj 
štedrí sponzori. 

Ján  Bičkoš

B o l i  s m e  n a  f e n o m e n á l n o m  v e č e r e  s p r i a z n e n ý c h  d u š í
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Snímky: autor



Ochotnícke divadlo KRASODIVA a Nezisková organizácia 
„Zachráňme kaštieľ v Krásnej“ vás srdečne pozývajú na 
benefičné divadelné predstavenie z dedinského prostredia 

„Ženský zákon“ 
Predstavenie sa uskutoční v nedeľu, 7. apríla 2013 o 16. ho-
dine v miestnom kultúrnom dome. Vstupné je dobrovoľné 
a bude použité na podporu projektu rekonštrukcie kaštieľa 
v Krásnej. Tešíme sa na vás.                                           (ad a mk)

Človek sa cíti sám, keď ho 
nikto nepotrebuje. Je tvor, kto-
rý síce dokáže byť sám, no sa-
motu pociťuje ako krutú ťarchu, 
nepríjemné bremeno. Je to ne-
ľudský údel. Vieme aj to, že život 
je nepriateľom samoty, preto 
kým je človek živý, proti samote 
bojuje. Hľadá a spoznáva svoje 

sily a možnosti, aby mu život ne-
unikal, aby cítil ako okolo neho 
prúdi, dotýka sa ho. Skúsenosť 
ukazuje, že jeden na to sám ne-
stačí. Pocitom samoty trpia hlav-
ne starší ľudia. Tí síce menej jedia 
a pijú, ale vždy sú hladní po kúsku 
lásky a žíznia po troche nežnosti.

Bolo by úžasné a krásne, ak 
by sme sa dokázali aspoň tro-
cha priblížiť k duši starnúceho 
človeka. Možno by stačilo všimnúť 
si vo svojom okolí, či sa niekto 
z našich blízkych, alebo známych 

nestáva ohrozený osamelosťou. 
Veľakrát v rýchlom tempe života 
túto skutočnosť prehliadneme 
a ani si nevšimneme ako niekto 
začína trpieť – potrebuje naše po-
rozumenie a lásku.  „Bez lásky sú 
púšťou i nebesá“ hovorí Lamar-
tine. Ďakujme za dar, že vieme 
milovať a môžeme byť milovaní, 

lebo balzamom a liekom pre kaž-
dé srdce je iba iné – milujúce 
srdce. Zaiste poznáte, ako dob-
re padne úprimný prejav úcty 
a vďačnosti od vlastných detí, 
vnukov, mladších priateľov aj 
ostatných ľudí. Kráčajme teda 
za svojimi rodičmi a staršími vždy 
s hlbokou úctou a vďačnosťou, 
láskou a pochopením, ochotou 
a porozumením, lebo oni nás 
predchádzajú svojimi skúse-
nosťami, múdrosťou a poznaním 
života.                                        (bj)

A čo by som ľudskými jazykmi 
hovoril, aj anjelskými a lásky 
by som nemal, bol by som iba 
cvendžiacim kovom a zvučiacim 
zvonom. A čo by som vedel aj 
prorokovať a znal všetky tajom-
stvá a mal všetko možné po-
znanie, a čo by som mal takú 

vieru, že by som hory prenášal, 
a lásky by som nemal – nič nie 
som. A čo by som rozdal všetok 
svoj majetok, i telo si dal spáliť, 
a lásky by som nemal, nič mi to 
nepomôže...

...Láska nikdy nezanikne. 
Proroctvá prestanú, jazyky za-
mĺknu, poznanie pominie. Lebo 

poznávame len sčasti a len sčas-
ti prorokujeme. Ale keď príde 
to, čo je dokonalé, prestane, čo 
je len čiastočné. Keď som bol 
dieťa, hovoril som ako dieťa, po-
znával som ako dieťa, rozmýšľal 
som ako dieťa. Keď som sa stal 
mužom, zanechal som detské 

spôsoby. Teraz vidím len nejas-
ne, akoby v zrkadle, no potom 
z tváre do tváre. Teraz poznávam 
iba čiastočne, ale potom poznám 
tak, ako som aj ja poznaný. Teraz 
však ostáva viera, nádej a láska, 
tieto tri, ale najväčšia z nich je 
láska.

(Prvý list korintským, l3)

V poslednom štvrťroku mi-
nulého roka boli naši seniori mi-
moriadne aktívni. Mesiac október 
sa niesol v duchu kultúry. „Tri 
v tom“ je názov divadelnej hry, 
ktorú spolu so starostom navštívilo 
29 členov klubu. Keďže sme sa 
zaradili do siete „Klubu seniorov 
mesta Košíc“, dostali sme za-
čiatkom novembra pozvánku na 
„Strigôňsku zábavu“ do Spolo-
čenského pavilóna. V tretiu 
adventnú nedeľu sa konal piaty 
ročník podujatia „Sami sebe“. 
V bohatom programe vystúpili 
členovia klubu, deti zo štátnej 
materskej školy, žiaci ZŠ s MŠ 
sv. Marka Križina, tanečný pár 
Dominik a Dominika, akordeonis-
ti pod vedením Viery Nagyovej, 

Krásňanka, Krasodiva, ženská 
divadelno-spevácka skupina 
„Hutčianka“ a novozaložená hu-
dobná skupina „Senior Bang 
Krásna“. Súčasťou podujatia 
bola súťaž “O najlepšiu klobásu 
roka 2012“, výstavka ručných 
prác členiek klubu a žiakov našej 
školy.

Rok 2013 sme začali zdra-
votníckou prednáškou pre členov 
a 11. januára sa uskutočnila 
členská schôdza, ktorej záver  
oživili naši noví „hudobníci“. 
V súčasnosti pripravujeme ďalšie 
aktivity, aby sme čo najviac 
spríjemnili život našich seniorov.

Jozef  Hegedüš, 
predseda Klubu seniorov
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A k t í v n i  s e n i o r i

Na tradičnom predvianočnom podujatí „Sami sebe“, okrem iných 
súborov vystúpila aj naša hudobná skupina „Senior Bang Krásna“.

                                Foto:  (bič)

Na „Krásňanskom plese“ nechýbali ani naše seniorky, ktoré sme zastihli 
v družnej zábave, ale aj pri speve a tanci.                                Foto:  (bič)

L á s k a  n i k d y  n e z a n i k n e

Z  „ H y m n y  l á s k y “

Samota, krutý údel!

Aby si mala pekné pery, hovor len pekné slová.
Pre krásne oči, hľadaj v ostatných ľuďoch len to krásne.
Pre štíhlu postavu, rozdeľ sa so svojím jedlom s hladnými.
 Pre krásne vlasy – nechaj detské pršteky, aby sa ti v nich pre-
hŕňali aspoň raz denne.
 Pre duševnú rovnováhu, choď s vedomím, že nikdy nejdeš 
sama.
 Ľudia potrebujú byť ochraňovaní, milovaní a spasení – nikdy 
nikoho nezraň.
 Pamätaj, že keď potrebuješ pomocnú dlaň, vždy ju nájdeš na 
konci svojej ruky. Keď budeš starnúť, objavíš, že máš dve ruky 
– jednu, aby pomohla tebe a druhú na pomoc ostatným.
 Krása ženy nie je v oblečení, ktoré nosí, v postave, ktorú má, 
ani v úprave jej vlasov. Vidieť ju v jej očiach, pretože to sú dvere 
do srdca, miesta, kde sídli láska.
Krása ženy rastie s rokmi.                                                    

Pripravila: (mm)

Tipy na krásu na‰ich Ïien

K a Ï d é  s r d c e  p o t r e b u j e  s r d c e



Veľmi skoro bude tu na zemi 
po tebe. Dnes človek je a zajtra 
zmizne. A keď zíde z očú, chytro 
zíde aj z mysle. Vo všetkom by si 
mal konať a myslieť tak ako by si 
dnes mal umrieť.

Čo nám osoží dlho žiť, keď sa 
tak málo polepšujeme? Ach, dlhý 
život nie vždy napráva, ba často 
hriechy len rozmnožuje. Ach, ty 
nerozumný, ako si môžeš myslieť, 
že budeš dlho žiť, keď ani deň 
nemáš istý? Koľkí sa sklamali 

a museli nečakane opustiť telo! 
Koľko ráz si počul rozprávať že 
ten padol mečom, tamten sa 
utopil, iný zasa spadol a zlomil 
si väz, onen skonal pri jedle, iný 
skončil pri hre?!

A tak koniec všetkého je smrť 
a život ľudský pominie náhle ako 
tieň. Kto si bude na teba po 
smrti spomínať? A kto sa bude 
za teba modliť? Zhromažďuj si 
nesmrteľné bohatstva dokiaľ máš 
čas!                      T. Kempenský

6

Ž i v o t  j e  k n i h a ,  k d e  p o s l e d n o u  s t r a n o u  j e  s m r ť .•

Hoj, zem drahá, slovenská zem,
poľúbže sa s ránom,
búšte, srdcia utýrané:
zore nad Kriváňom –
daromne noc hromom rvala,
blesky byli v temä:
otrokmi sme boli dosiaľ,
viacej nebudeme !

Putá hrdzou rozožrané
Zodrali nám údy,
slzy naše liali dažďom
a krv tiekla prúdy –
za cudzích sme mreli, dnes žiť,
pre seba žiť chceme:
otrokmi sme boli dosiaľ,
viacej nebudeme !

K t o  n á m  u š k o d í ?
V článku „Aby sme nikdy 

nezabudli“ z júna 2012 sme 
spomínali mená Krásňanov, 
ktorí sa zúčastnili bojov za na-
šu slobodu v druhej sveto-
vej vojne. Dnes vám ich opäť 
pripomenieme. Boli to F. Ta-
káč, O. Hajduk, J. Platko ml.,

J. Sopko, P. Nagy (ktorí bo-
jovali v radoch 1. čs. armád-
neho zboru), Glückovci, 
Hoffmannovci, Szinaiovci 
a Löwyovci (rodiny odvle-
čené do fašistických kon-
centračných táborov, vrátil 
sa iba mlynár Š. Lövy). Z voj-
ny sa k svojim blízkym ne-
vrátili M. Hegedüš, F. Surovič, 
V. Angyal, M. Klik, K. Slezák, 

I. Truhan, J. Škrak, O. Peter-
čák, I.Gordoň, O. Behun, 
P. Takáč, J. Horňák a I. Šán-
dor. Ako invalidi sa vrátili 
O. Hajduk, O. Drotár, F. Ta-
káč a M. Šoltés. Ján Sopko 
krátko po príchode z kon-
centráku zomrel a šesť pro-

titankových mín pripravilo 
o život aj trinásťročného 
F. Bičkoša tesne po skonče-
ní vojny. Ak sme niekoho vy-
nechali, opäť vás prosíme, 
oznámte nám, aby sme ich 
mená mohli zaradiť na pa-
mätnej tabuli, ktorú hodláme 
umiestniť k nášmu pamätníku 
v centre obce.

Text a foto: (b ič)

Padli,  aby sme my žili

Na snímke z roku 1968 najbližší príbuzní pri hrobe Jána Sopku, jednej 
z obetí druhej svetovej vojny na krásňanskom cintoríne.

Snímkami sa vraciame na miesto, ktoré je tak vzácne: ku kaplnke Panny Márie Ustavičnej pomoci, pri storočnom dube na hranici Krásnej a Vyšného 
Opátskeho. Dôvodom nášho „návratu“ je, že na fotografiách – z jubilejného, desiateho stretnutia “skalných“ veriacich 15. septembra 2012 je hlavný 
iniciátor a realizátor výstavby kaplnky, nebohý starosta MČ Košice-Vyšné Opátske, Ing. Miloš  B e c a,  s ktorým sme sa, žiaľ navždy rozlúčili vo feb-
ruári 2013. Vďaka Ti, Miloš, nikdy na to nezabudneme... (Na zábere vľavo, vedľa nášho starostu, vpravo medzi účastníkmi stretnutia, uprostred)

Text a snímky:  (bič)

Rozjímanie o smrti

H o j ,  z e m  d r a h á . . .

Prisaháme na tie hroby
Padlých našich bratov,
Prisaháme na zem čiernu,
Čo nám drahou, svätou – 
Prisaháme – hoc sa zdvihneme
všetkých pekiel plemä:
Otrokmi sme boli dosiaľ,
Viacej nebudeme !!!

Mar t in Rázus

Dobrotivý verný Bože a milý Otče nebeský, chválim Ťa z hlbokosti srdca, že 
si ma i pominulej noci chránil, daroval mi tiché odpočinutie a prebudil ma 
zdravého. Prosím Ťa, ráč ma i všetkých na celom svete strápených i biednych 
milostivo chrániť, tešiť, vodiť, aby sme chodili po Tvojich cestách, aby sme 
slúžili Tebe. Všetko, čo od Teba máme, Tebe porúčame. Svoje vychádzanie 
i vchádzanie. Prácu i oddych, ráno i večer. Začiatok i koniec. Keď Ty budeš 
s nami, kto nám uškodí, milý Pane?

  (Ranná evanjelická modlitba)



Biblia (gr. biblos – kniha)
je podľa oficiálnych štatistík 
jednou z najrozšírenejších kníh 
vo svete. Ako sa uvádza v Pred-
slove v Malom lexikone Biblie 
G. Gecseho, iba v Britskej a za-
hraničnej biblickej spoločnosti 
vyšlo vyše sedemsto kompletných 
prekladov Biblie. Jej poznanie 
patrí k všeobecnej vzdelanosti 
takisto ako Odyssea, Ílias alebo 
Shakespearove diela. Bez znalosti 

Biblie by sme ťažko pochopili 
nádherné diela Rafaela, Tiziana či 
Michelangela. Aj preto sa snažíme 
z času na čas prinášať čo len 
„odrobinku“ z množstva biblických 
príbehov, osôb, miest či prísloví, 
ktoré sú určené všetkým – najmä 
však mladej generácii, ktorá o Biblii 
vďaka neblahým „štyridsiatim“ 
rokom -  nevie takmer nič, alebo 
len veľmi málo. Našou snahou 
je, aby skrátené texty vystihovali 
podstatu a nestratili zmysel.

(oš)

JERUZALEM – hlavné mesto Palestíny. Najvyšším vrchom mesta 
je Sion (často ho nazývali celé mesto alebo chrám). Z východu bolo 
ohraničené údolím a potokom Kedron.

✽  ✽  ✽
JUDEA – názov štátu v južnej časti Palestíny, ktorý založili Židia po 

návrate z babylonského zajatia.
✽  ✽  ✽

OLIVOVÁ HORA – menšie pohorie na východ od Jeruzalema, 
ktoré od mesta oddeľuje údolie potoka Kedron. Tu leží aj Getsemanská 
záhrada, kde Ježiša zajali. 

✽  ✽  ✽
GOLGOTA (aram.lebka) – miesto ležiace severovýchodne od 

Jeruzalema za mestskými hradbami, nazvané pravdepodobne podľa 
jeho tvaru lebky. Podľa evanjelií tu ukrižovali Ježiša spolu s dvoma 
lotrami. Miesto alebo vrch Kalvária (locus Calvariae) je už neskorším 
latinským prekladom Golgoty. 

✽  ✽  ✽
PAŠIE – príbeh o Ježišovom utrpení – posledný úsek Ježišovho 

života, spojený s cestou do Jeruzalema. Začína sa udalosťami 
Kvetnej nedele (Dominica palmarum) a končí smrťou na kríži. Príbeh 
o Ježišovom utrpení v skutočnosti začína poslednou večerou. 

Po večeri odchádza so svojimi učeníkmi do Getsemanskej záhrady, 
kde sa v modlitbách pripravuje na smrť ukrižovaním. 

✽  ✽  ✽
RABBI (z hebr.slova rab-pán) – význam slova je „pane“, „majstre“. 

Tak často oslovovali Ježiša.
✽  ✽  ✽

JUDÁŠ – jeden z apoštolov, ktorý za tridsať strieborných zradil Ježiša 
veľkňazom a bozkom dal znamenie, aby ho zajali. Judáš Iškariotský 
oľutoval svoj čin, peniaze vrátil veľkňazom a potom sa obesil.

✽  ✽  ✽
KAIFÁŠ – židovský veľkňaz, ktorý zastával túto funkciu už za 

pôsobenia Jána Krstiteľa a ešte aj pri Ježišovom odsúdení. 
✽  ✽  ✽

PONTIUS PILATUS – miestodržiteľ rímskej provincie Judea. 
Mimobiblické pramene zdôrazňujú jeho krutosť, nadutosť a nenávisť 
voči Židom. Nenachádza na Ježišovi žiadnu vinu a chce ho pustiť 
na slobodu, napokon však, umyjúc si ruky, odsúdi Ježiša na smrť 
ukrižovaním.

✽  ✽  ✽
HERODES – bol edómskeho pôvodu, vládol v Palestíne a jeho 

ríša sa rozprestierala skoro na celom Dávidovom území. Bol krutým 
tyranským panovníkom, dal zavraždiť aj jednu zo svojich manželiek 
a dvoch synov. S jeho menom je späté betlehemské vraždenie 
neviniatok.

Pripravil (bj)
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K 28. februáru 2013 žije 
v našej mestskej časti 4356 
obyvateľov, z toho 2169 mužov 
a 2187 žien. Detí do 14 rokov je 
882, od 15 do 59 rokov 2694 
a starších ako 59 rokov je 780 
občanov. V mesiacoch de-
cember 2012, január a feb-
ruár 2013 sa narodilo dvadsať 
detí a zomrelo jedenásť obča-
nov. 

M. Študencová

Koľko nás je?

• L á s k u  m ô ž e  z a b i ť  l e n  t e n ,  k o m u  s m e  j u  d a l i .

A k t u á l n e

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
„ B i b l i a “ 

kniha kníh

Zabráňme peklu! 
Vždy sa ľudia škriepili, 

škriepia a budú škriepiť o to, či 
jestvuje nebo, očistec a peklo 
(jedni veria, iní nie). V jednom 
však môžeme byť všetci 
jednotní: – veriaci i neveriaci – 
„Zabrániť peklu na zemi!“

Z „Malého lexikonu Biblie“

Pri poslednej večeri v predvečer svojej smrti Ježiš vzal chlieb, lámal a dával 
ho svojim apoštolom so slovami: „Vezmite a jedzte, toto je moje telo.“

Tí, čo Ježiša zajali, odviedli ho ku veľkňazovi Kajfášovi, ktorý mu povedal: 
„Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Mesiáš, syn 
Boží“. Ježiš mu odpovedal: „Áno, som!“ Vtedy si najvyšší kňaz roztrhol 
rúcho a povedal: „Rúhal sa Bohu!“

Kedysi dal jeden rabín svojim 
žiakom túto otázku: „Čo si má 
človek najviac vážiť?“. Prvý 
žiak odpovedal: „Dobrý zrak“. 
Druhý odpovedal „Dobrého pria-
teľa“, tretí odpovedal: „Dobrého 
suseda“, štvrtý zvolal: „Predví-

danie budúcnosti“ a piaty odve-
til: „Dobré srdce“. Rabín sú-
hlasil s názorom posledného žia-
ka, lebo v ňom bolo obsiahnuté 
všetko predchádzajúce.

(Talmud, Pirke abot, 10)

„Dobré srdce“



Ako sme predčasom písali, 
Krásňania majú svoje vlastné 
multifunkčné ihrisko, relaxač-
nú zónu, ktorá sa v zimnom 
čase „mení“ na ľadovú plochu. 
Áno, to je ten darček od strýč-
ka Mikuláša, ktorý sme dali do 
používania Krásňanom všet-
kých vekových kategórií. (Ak  
ešte niekto nebodaj nevie, 
kde sa nachádza, je za naším 
miestnym úradom – pod kop-
com – a je k dispozícii nielen 
mládeži, ale aj dospelým). Tak-
že nášmu miestnemu úradu 
a jeho kultúrno-športovej ko-
misii nič nestálo v ceste, aby 
mohli pre našich najmenších 
zorganizovať v poradí druhý 

ročník „veselého korčuľova-
nia“ pod názvom Karneval   
na ľade, ktorý sa konal v ne-
deľu dňa 27. januára 2013.

Ešte dva dni pre jeho kona-
ním vládol nepríjemný, priam 
bláznivý studený vietor, no v ne-
deľu bolo pokojné, priam ideál-

ne zimné počasie, ktorému sa 
potešili nielen jeho organizá-
tori, ale najmä deťúrence o čosi 
starší školáci, aj ich rodičia.  

Bolo niečo po 14. hodine, keď 
sa ľadová plocha zaplnila men-
šími i staršími deťmi, samo-
zrejme na korčuliach, odetých 
do masiek od výmyslu sveta: 
víly, princezné, motýliky, lien-
ky, snehuliaci, kocúriky, hoke-
jisti, tuším aj čerti a iné, nevy-

nímajúc typickú postavu Ch. 
Chaplina. Tie sa jedna po dru-
hej predstavovali nášmu „diri-
gentovi“ podujatia, starostovi 

– konferencierovi Vladimírovi 
Saxovi, tentoraz v kostýme 
černokňažníka. Pochopiteľne, 
najprv privítal a pozdravil všet-
kých účastníkov karnevalu a až 
potom si vzal na „povel“ svojich 
zverencov, maskovaných i ne-
maskovaných korčuliarov. Tí 

pochodovali, súťažili ostošesť 
v triafaní puku do bránky, zdo-
lávali prekážky, zhadzovali 
kuželky pod vedením dobro-
voľníčok krásňanskej Hali-
gandy Anky, Evičky a Zuzky,  
predvádzali ukážky masiek 
nielen porote, ale aj počet-

nému obecenstvu za manti-
nelmi. To všetko za zvukov 
rezkých melódií, o ktoré sa 
staral Robo Nagy. Napokon 
nadišla chvíľa na sladkú 
odmenu, ktorú dievčencom 
a chlapcom v maskách 
odovzdali členovia poroty. Aj 
po odovzdaní chutných dar-
čekov korčuľovanie a radosť 
pokračovala na ľade i mimo 
neho až do neskorého pod-
večera, do času, kedy nastala 
príjemná únava nožičiek a ce-
lého tela. Napokon aj pekný 
deň a vydarené podujatie má 
svoj záver. Ten našťastie 
skončil v príjemnej atmosfére, 
bez ujmy na zdraví a bez po-
moci záchranárov, ktorých 
sme mali tentoraz poruke na 
našom parkovisku. Za to, že 
na karnevale všetko „kla-
palo“, vďaka patrí organizá-
torom, najmä však kultúrno-
športovej komisii miestneho 
zastupiteľstva pod vedením 
Peťa Kubičku, zástupcovi 
starostu Ferovi Jurčovi, ale 
aj všetkým zamestnancom  
miestneho úradu, ktorí svoju 

pomoc pri organizovaní po-
dujatia pokladali za samo-
zrejmosť. A nebolo to iba pri 
chystaní osviežujúceho punču, 
ale aj pri ďalších úkonoch, kto-
ré si organizovanie takýchto 
podujatí vyžaduje.

 Ján  Bičkoš

Isto viete, že máme postavené 
nové ihrisko, ktoré v zime využívame 
ako ľadovú plochu. Aby bolo vyu-
žívané aj mimo zimnej sezóny, naša 
mestská časť v spolupráci s Mgr. B. 
Barnom rozbieha tréningový pro-
ces pre deti a mládež v hokejbale. 
Hokejbal je veľmi podobný ľado-
vému hokeju s tým rozdielom, že 
sa nekorčuľuje a nehrá s pukom, 
ale behá a hrá s loptičkou. Je to 
najlacnejší hokejový šport a jeho 
výhodou je, že sa hrá na čerstvom 
vzduchu a skúsenosti z hokejbalu sa 
dajú uplatniť vo všetkých hokejových 
športoch. Tréningový proces 
začne prvým stretnutím 2. apríla 
t.r. od 15.00 do 16.30 hod. na 
hokejovom ihrisku v Krásnej. 

Zúčastniť sa ho môžu deti a mlá-
dež (aj dievčatá) od 6. rokov. Čo 
k tomu potrebujete? Úplne po-
stačuje hokejka, rukavice a chuť 
hýbať sa na čerstvom vzduchu. 
Poplatok je 6 Eur/mesiac. Za-
bezpečujeme aj lacnejšie do-
plnky pre tento šport. Prihlásiť sa 
môžete na www.kosiceyouth.sk 
v časti „Registrácia“ – pre lepšiu 
identifikáciu uveďte ako „Mesto“ 
Košice-Krásna. Informácie získa-
te na www.kosiceyouth.sk, Face-
book Košice Youth, kosiceyouth@
kosiceyouth.sk , alebo na mobilnom 
t.č. 0903 476 375. Veríme, že 
vás táto výzva osloví a v Krás-
nej rozbehneme tradíciu nového 
športu.           Ing. Vladimír  Saxa
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M l a d o s ť  n i e  j e  o b d o b i e  ž i v o t a ,  a l e  d u š e v n ý  s t a v .•

Na obzore nový šport

Karneval na ľade opäť famózny

Repor táž  z  d ruhého  ročn íka  „vese lého  korčuľovan ia“

Snímky: autor



Milí moji Krásňania, ešte 
nie je ani tak dávno od chví-
le, kedy bola v Krásnej sláv-
nostne otvorená pobočka ma-
terského centra Haliganda 
a už sa môže  popýšiť aj prvým 
fašiangovým karnevalom. Dňa 
31. januára 2013 ho pre de-
tičky a ich rodinných prísluš-

níkov zorganizovali animátor-
ky Anka, Zuzka a Lucka, kto-
rým sa týmto chcem v mene 
našich mamičiek srdečne po-
ďakovať za skutočne dobre 
odvedenú prácu. Našim ani-
mátorkám sa totiž aj napriek 
neveľkým a značne obmedze-

ným priestorom centra podari-
lo vykúzliť pravú, nefalšovanú 
fašiangovú zábavu so všetkým, 
čo k tomu patrí. Spomeniem 
aspoň pestrý program, skvelú 
hudbu, bohatú výzdobu, vyni-
kajúce občerstvenie, tombolu, 
dobrú náladu, samozrejme aj 
nové priateľstvá a neutíchajú-

ci smiech našich ratolestí. To 
všetko sú synonymá prvého 
(a verím, že nie posledného) 
krásňanskeho fašiangového 
karnevalu v našej Haligande. 
Hoci sa nám na záver odchá-
dzalo skutočne ťažko, lúčili sme 
sa naplnení radosťou a naše 

tváre zdobili úsmevy šťastia. 
Veríme, že sa na ďalšom kar-
nevale o rok opäť stretneme, 
na čo sa s dcérkou Biankou 
už teraz tešíme.   

Na záver chcem povzbudiť 
všetky mamičky, ktoré krásňan-
sku Haligandu ešte nenavští-
vili, aby nabrali odvahu a prišli 

medzi nás. Veď všetky dobre 
vieme, že materská dovolenka 
nie je žiadnou prechádzkou 
ružovou záhradou, vonkoncom 
nie dovolenkou v pravom výz-
name slova. Príďte medzi nás, 
určite nám bude ešte veselšie. 

Mamička Beáta

Kedy musím zavolať policaj-
tov k dopravnej nehode a kedy 
stačí spísať záznam o škodovej 
udalosti? Zákon o cestnej pre-
mávke rozlišuje medzi doprav-
nou nehodou a škodovou uda-
losťou na základe týchto kritérií :

Dopravná nehoda je vte-
dy keď: sa zraní alebo usmrtí 
osoba, poškodí sa cesta ale-
bo všeobecne prospešné za-

riadenie (napr. stĺp verejného 
osvetlenia, zvodidlá, doprav-
ná značka, semafor), uniknú 
nebezpečné veci (napr. jedy, 
horľaviny, rádioaktívne látky), 
na niektorom zo zúčastne-
ných vozidiel vrátane prepra-
vovaných vecí alebo na 
inom majetku vznikne väčšia 
škoda ako 3 990 eur,vodič 
je pod vplyvom alkoholu ale-
bo inej návykovej látky, vo-
diči sa nedohodli na jej za-
vinení,ak vodič si nesplní 

niektoré zákonné povinnosti 
a to bezodkladne nezastaví 
vozidlo, nepreukáže svoju 
totožnosť inému účastníkovi 
dopravnej nehody, neposkyt-
ne údaje o poistení vozidla, 
nevyplní a nepodpíše tlačivo 
(správa o nehode).

Pri dopravnej nehode som 
vždy povinný zavolať na miesto 
príslušníkov Policajného zbo-

ru (tel. číslo 158, 112), poskyt-
núť prvú pomoc, zavolať zá-
chrannú zdravotnú službu, zo-
trvať na mieste dopravnej ne-
hody do príchodu policajta, 
zdržať sa požitia alkoholu ale-
bo iných návykových látok, 
nepremiestňovať vozidlá ( ak 
je to nevyhnutné na ošetrenie 
zranenej osoby obnovenie 
cestnej premávky som povinný 
vyznačiť postavenie vozidiel 
a stopy) a urobiť vhodné opat-
renia, aby nebola ohrozená 

bezpečnosť cestnej premávky 
a obnovená premávka verejnej 
dopravy osôb. 

Ostatné udalosti v cestnej 
premávke, pri ktorých nie sú 
naplnené podmienky doprav-
nej nehody so škodou do 3 990 
eur sú škodovými udalosťami. 
Pri škodovej udalosti je potrebné 
zastaviť vozidlo, dohodnúť sa 
na zavinení, vyplniť a podpí-
sať tlačivo (správa o nehode) 
a zdržať sa požitia alkoholu ale-
bo inej návykovej látky. V prípa-
de škodovej udalosti odporú-
čam vždy zavolať škodových 
komisárov z firmy Servisexper-
ta s.r.o., ktorí vám pomôžu 
s odhadom škody, vyplnením 
správy o nehode až po vypla-
tenie finančného odškodnenia. 
Výjazdová služba je zabezpeče-
ná nepretržite. Kontakt na dispe-
čera: 0850 123 393. Poplatok 
za výjazd a spracovanie škodovej 
udalosti  je 10 eur a prepláca 
ho v celom rozsahu poisťovňa 
vinníka.

JUDr. Marek Kažimír

P l e s a l i  a j  n a š e  r a t o l e s t i
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Dopravné okienko

• Ž i a d n e  a u t o  n i e  j e  t a k é  s t a r é ,  a b y  s t e  h o  m o h l i  p o ž i č a ť  s y n o v i .

V  k r á s À a n s k e j  H a l i g a n d e  p r a v ˘  f a ‰ i a n g o v ˘  k a r n e v a l

Starý zákon obsahuje kni-
hu, v ktorej nie je reč výslovne 
o Bohu. Je to od začiatku až 
do konca pieseň o láske: Ide
o Veľpieseň lásky. Táto jed-
noducho opisuje krásu snú-
bencov a ich lásku. Nad ňou 
si odjakživa teológovia lámali 
hlavu. Ako je možné, že pies-
ne o láske si našli cestu do 
Svätého písma? Len tam ne-
vdojak vkĺzli? Teológovia 
našli toto riešenie: Ženích je 
Boh a nevesta Izrael, alebo 
ženích je Kristus a nevesta 
cirkev. Ale vo Veľpiesni nie 
je pôvodne reč ani o Bohu 
ani o Izraeli, ani o Kristovi 
a cirkvi, ale je reč jednoducho 
len o snúbencoch a láske. 
A toto je dostatočný dôvod, 
aby to platilo za Písmo svä-
té. Veľpieseň nepozná nija-
ké rozdelenie na telesnú 
a duševnú lásku, ale pozná 
len lásku, ktorá sa zmocňuje 
celého človeka. Táto láska 
sa nedá kúpiť, je silná ako 
smrť. Cesta tejto lásky je ako 
spútanie seba a strata svojho 
ja, je hľadanie a nájdenie.

(Franz Kamphaus)

„Veľpieseň lásky“

D o p r a v n á  n e h o d a ,

či  škodová udalosť? Rímsky cisár Caligula bol na svo-
jich senátorov veľmi prísny. Za nič-
nerobenie, či driemanie v senáte 
ich neraz hnal pred svojím bojovým 
vozom, nechal ich česať kone i čistiť 
maštale.
Najväčším výrobcom mobilných 
telefónov bola firma Nokia. Za ňou 
nasledovali Motorola, Siemens, 
Samsung a Ericsson. Za rok 2001 
sa na celom svete predalo štyristo 
miliónov mobilov.
Najzamorenejšie hlavné mesto je 
Mexiko. Hladina kysličníka siriči-
tého, kysličníka uhoľnatého a ďal-
ších škodlivín viac ako dvojnásobne 
prekračuje normy stanovené Sveto-
vou zdravotníckou organizáciou.

Dobre vedieÈ :



Pozývame vás 
dňa 22. júna 2013 (v sobotu) 

na vysokohorskú túru do Vysokých Tatier

K t o  i d e  d o  t ŕ n i a ,  m u s í  s i  v z i a ť  č i ž m y.     K t o  n e v i e  u m o m ,  m u s í  v r e c k o m .• •
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P. . Termín Miesto

1. 7.3-14.3. iacka

Golianova pred lávkou

2. 11.4.-18.4. Smutná .19

K majeru .17

3. 9.5.-16.5. Edisonova pri Hornáde

Kladenská . 31

4. 6.6.-13.6. Opátska . 17

Pri Hornáde 1-brod

k Hornádu

5. 4.7.-11.7. trková .5,Pra ná .6

6. 1.8.-2.8. Lacková . 26

Pri sídlisku . 12

7. 29.8.-5.9. Bezru ova . 25

trková . 5

8. 26.9.-3.10. Kladenská . 52

Beniakova . 19

9. 24.10.-31.10. iacka . 2, 1.mája .41

10. 21.11.-28.11. Golianova pred lávkou,

IBV pri Mlyne Urbárska-

Pollova v juhozap. asti

Kedy a kde budú rozmiestnené 
veºkokapacitné kontajnery 

v Mâ Ko‰ice-Krásna v r. 2013

M I K R O R O Z P R Á V K Y :

Trasa 1:   Kežmarská Biela voda – Zelené pleso (Brnčalova 
chata) a späť, menej náročná, trvanie 04.50 hod.

Trasa 2:   Kežmarská Biela voda – Zelené pleso (Brnčalova 
chata) – Veľká Svišťovka – Skalnaté pleso – 
Tatranská Lomnica, náročná, trvanie 06.30 hod. 

Cena: 3 eura/ osoba (doprava autobusom a poistenie) 
Bližšie informácie: 

e-mail: poslanec@marekkazimir.sk, 
Tel.: 0905 408 305, www.marekkazimir.sk 

Túra je venovaná spomienke na poslanca miestneho 
zastupiteľstva a predsedu športovej a kultúrnej komisie 

nebohého Františka  Kl ika.

Marek  Kažimír  a František  Kl ik ml.

Božie mlyny:   Veľmi ľahko rozoznať ich podľa hluku. Melú, melú, ale  
   nedávajú múku

Niekedy platí: Mlčať – zlato, hovoriť – tridsať strieborných.      
Človek – to znie hrdo! Ale nie z každých úst!
Nie. Rodinu on nikdy nerozbíjal. On ju len bíjal.
Najprv nevedel, čo chce. Teraz chce, čo nevie.
Hodinky: Každému tykám.
Ementál: Urobil som dieru do sveta.
Na šibenici aj ten najpevnejší človek zakolíše.
Pocit moci: Ach, to je pocit, bože, keď človek niečo môže.
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NÁVRATY DO DEDOVIZNEFotoreportáž Fotoreportáž 

Aj v Krásnej medzi najobľúbenejšie športy nesporne patril futbal. Na krásňanskych ihriskách vyrástlo veľa dobrých hráčov, ktorí sa stali 
hviezdami v ligových mužstvách na Slovensku aj v Čechách (Jožo Bičkoš, Laci Bodnár, Jani Bodnár, Miki Škrak a ďalší). Na zábere 
vľavo: hráči, ktorí hrali v sezóne 1969/70, vpravo: snímka z čias, keď náš futbalový klub hral okresnú súťaž.

N e e x i s t u j e  ž i a d n a  i s t o t a ,  i b a  r ô z n e  n e i s t o t y .

Takto vyzeralo sídlo vtedajšieho Miestneho národného výboru v Krásnej nad Hornádom, v roku 1966, na Družstevnej ulici, smerom na 
Košickú Polianku a tak v roku 1968 v starej škole. Miesto tu našli osvetová beseda, sobášna sieň, klub mladých, tanečná sála, ale aj 
poštový úrad a verejná bezpečnosť, nevynímajúc byt pre rodinu riaditeľa školy.  

•

Pripomeňme si ešte kroje Krásňanov, ktoré nosili pred vyše osemdesiatimi rokmi. Fotografia z roku 1926 dokumentuje slávnostné 
oblečenie ženícha, nevesty a svedkov. Druhá fotografia je už „mladšieho vydania“. Tá je z roku 1958, teda päťdesiatpäťročná na jednom 
z dedinských dvorov, na ktorej nám „pózovali“ Mária a Anča Hegedüšová.

Vďaka za fotografie z vašich domácich albumov pre našu „dedovizeň“, v ktorej sa vraciame do minulých čias. Texty napísal a na ďalšie 
snímky zo života našich predchodcov, obohatené o mená a udalosti, ktoré sa udiali pred mnohými rokmi sa teší: šéfredaktor

✽  ✽  ✽



Samuel ONDIRA, rodák 
z Krásnej je hráčom star-
ších žiakov MFK Košice a re-
prezentácie Slovenska do 15 
rokov. Na prelome rokov 2012 
– 2013 sa zúčastnil medziná-
rodného futbalového turna-
ja „Frenz international cup“ 
v ďalekej Malajzii, za účasti 
mužstiev domácej repre-
zentácie, futbalovej akadé-
mie, Indonézie, iránskeho 
Persepolisu, pražskej Slávie 
a Chonburi FC z Thajska. 
Naša reprezentácia v „B“ sku-
pine vyhrala nad Frenz United 
Indonézia 2 : 0. Slovenský 
tím vyhral svoju skupinu po 
semifinálovom víťazstve nad 
Frenz United Malajzia a po-
stúpil do finále, kde zopako-
val duel s futbalistami z irán-

skeho Persepolisu. Naši vy-
hrali 5:3 a tak sa dvíhala cen-

ná trofej víťazstva. Prvý me-
dzinárodný úspech sloven-
ského futbalu bol ocenený 
mimoriadnou prémiou 50 ti-
síc amerických dolárov, kto-
ré ostali na SFZ pre rozvoj 
mládežníckeho futbalu na 
Slovensku. Pre chlapcov to 
bol zážitok na celý život o to 
cennejší, že turnaj vyhrali. 
Samuel nastúpil v zápasoch 
základnej zostavy. V jeho 
začínajúcej futbalovej kariére 
mu prajeme veľa pevného 
zdravia a úspechov. 

Navyše, nech sa mu vy-
hýbajú zranenia, aby mo-
hol hrdo reprezentovať Slo-
vensko, a teda aj našu Mest-
skú časť Košice-Krásna. 

Ondrej Brugoš
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Súčasná ekonomická si-
tuácia sa nepriaznivo odráža aj 
vo futbale. Krásňanskym futba-
lovým funkcionárom sa podarilo 
zrealizovať myšlienku, s ktorou 
sa pohrávali už dlhšie. Vďaka 
neskutočnej iniciatíve P. Kubič-
ku, ale aj F.Jurču st., F.Tótha, 
F. Bičkoša a F. Alexandra st., ale 
i ďalších milovníkov futbalu sa 
podarilo docieliť zlúčenie dvoch 
futbalových klubov, ktorým by 
hrozil možno aj zánik – FK Krásna 
s FK Vyšné Opátske. Na ofi-
ciálnych stretnutiach za účasti 
starostu Krásnej i prezidenta 
FK, ktorým osud krásňanske-
ho futbalu nie je ľahostajný, sa 
zámer vo februári t.r. speča-
til. Rokovania, ktoré prebehli 
na pôde MČ Krásna boli ko-
rektné, čo dáva záruku sľub-

ného výhľadu do budúcnosti 
futbalu. V súčasnosti som pre-
zidentom FK Vyšné Opátske 
a s futbalovými zanietenca-
mi nášho klubu P. Turczykom, 
M. Stankom, F. Alexandrom st., 
Ľ. Andraščíkom, L. Ostrohom 
prepisujeme históriu nášho fut-
balu. Udržiavame ho stále na 
vysokej úrovni a darí sa nám 

skvele reprezentovať v najvyš-
šej regionálnej súťaži. Rád by 
som teda predstavil koncepciu 
fungovania futbalu v novej situácii 
v Krásnej. Vďaka dobrému 
prístupu starostu Ing. Vladi-

míra Saxu i poslancov MZ 
Krásnej, sme veľmi rýchlo do-
hodli podrobnosti ďalšieho fun-
govania obidvoch klubov, tiež 
ich zlúčenie od budúcej sezóny 
s tým, že sponzorsky si to roz-
delia medzi sebou spravodlivo 
oba kluby. Na fungovaní sa bude 
podieľať Mestská časť Krásna, 
P. Varga, majiteľ firmy PEVA, 

ďalej P. Turczyk a M. Alexander. 
Pretože sa na futbale významne 
podieľa Mestská časť Krásna, aj 
budúce spoločné mužstvo bude 
účinkovať na pôde mestskej 
časti, teda domovský areál 

bude od novej sezóny futbalo-
vý štadión v Krásnej. Predsta-
va názvu nového klubu je „FK 
Krásna VO“. Dohodli sme sa, 
že „A“ mužstvo bude pôsobiť 
v Krásnej a „B“ mužstvo na Vyš-
nom Opátskom. Niekto sa mož-
no opýta prečo „A“ čko v Krásnej 
a „B“ čko na Opátskom? Z jed-
noduchého dôvodu, Mestská 

časť Vyšné Opátske sa totiž 
postavila k futbalovému klubu 
absolútne macošsky a za jeho 
fungovania ani raz finančne ne-
prispela na chod klubu, čo sa 
nám v dnešnej dobe mohlo 
stať osudným a mohli zaniknúť 
naraz dva futbalové kluby – 
Opátske aj Krásna. Keďže sa
situácia dohodou rapídne zme-
nila, v novej sezóne – v ktorej 
sa chystá reorganizácia celo-
slovenských súťaži – sa náš 
spoločný tím pokúsi postúpiť do 
tretej ligy, čo by bolo historickým 
úspechom novovzniknutého 
klubu. Veríme, že sa nám to 
v súčinnosti zainteresovaných 
podarí a fanúšik, ktorý je neraz 
v Krásnej dvanástym hráčom, 
si nájde pravidelne cestu do 
futbalového stánku .

Veľký dôraz sa pousiluje-
me klásť na fungovanie mládež-
níckych klubov, aby sme si vytvo-
rili vlastnú liaheň odchovancov, 
ktorí budú v budúcnosti repre-
zentovať v kategórii mužov. 
Verím, že nikto nepocíti zmeny 
vo futbale k horšiemu, len k lep-
šiemu, k čomu smerujeme aj 
našu snahu. 

Ing. Marcel  Alexander, 
prezident FK Vyšné Opátske

Îije medzi 
nami

Nový názov klubu po fúzii „FK Krásna – VO“

R e p r e z e n t u j e  S l o v e n s k o ,  a l e  a j  K r á s n u

Úspešné „zásnuby“ futbalových klubov Krásna – Vyšné Opátske

D e f i n í c i e
✽   Chirurg: Človek, ktorý naj-

lepšie vychádza s tými su-
sedmi, ktorí ešte majú sle-
pé črevo

✽   Zbor: Spolok neuznaných 
sólistov.

✽   Šláger: Je niečo, čo sa spie-
va, pretože to nestojí za reč.

✽   Písací stôl: Je odpadkový 
kôš so zásuvkami.

✽   Flegmatik: Je fajčiaci vo-
dič, ktorý vychádza na 
obrubníky, aby si popol 
oklepol.

✽   Daňový poplatník: Je člo-
vek, ktorý nepotrebuje skúš-
ky, aby smel pracovať pre 
štát.

✽   Materinské šťastie: Je to, 
čo cíti matka, keď idú deti 
večer spať.


