
Miestny úrad MČ Košice-
Krásna vás srdečne pozýva na 
tradičné oslavy „Dňa Krásnej“. 
Sviatočný deň sa uskutoční 
v areáli relaxačno-oddychovej 
zóny poblíž miestneho úradu                                                       
v piatok 5. júla 2013. Program 
začne v našom kostole slávnost-
nou sv.omšou o 10.30 hodine 
a pokračovať bude o 16.hodine 
príťažlivým a pútavým kultúr-

nym programom. Okrem Krás-
ňanky, FK Omladina, žiakov 
našej školy, Echo Bang Krásna 
a hudobnej skupiny Samson, 
ako hosť vystúpi aj spevácky 
zbor z Bulharska. Oživením 
slávnosti budú všakované atrak-
cie pre deti. Pravdaže nebude 
chýbať občerstvenie a muzika 
do tanca. Na stretnutie sa tešia 
usporiadatelia.                    (MÚ)

ilí spoluobčania, v týchto 
dňoch žijeme prípravami 

na oslavu sviatku patrónov 
Krásnej, spolupatrónov Európy 
sv. Cyrila a Metoda. 1150 rokov 
ich príchodu na naše územie je 
zároveň medzníkom pri šírení 

viery a kultúry Slovanov. Odka-
zu a dedičstvu našich viero-
zvestov sme neostali nič dlžní 
ani my, Krásňania. Je potešujú-
ce, že sme nepodľahli súčasným 
trendom a stále viac oživujeme 
tradície, ktoré potvrdzujú našu 
uvedomelosť a hrdosť. Naša 
mestská časť žije kultúrou, ve-

denie participuje na všetkých 
podujatiach, a ja sa teším na 
každú takú príležitosť. 

Príjemné chvíle sme spolu 
s vašimi rodinami strávili na 
„Čaji o piatej“ s hudobným do-
provodom našej vynovenej ka-

pely Echo Bang, rovnako dobre 
sme sa zabavili na majálese, 
súčasťou ktorého bolo aj tradičné 
stavanie mája v sprievode nád-
herných spevov Krásňanky. Dru-
hú májovú nedeľu sme s našimi 
deťmi poďakovali mamkám za 
ich lásku, mesiac jún odštartoval 
Juniáles pri Krčme pod orechom 

a v zábave a pohode sme po-
kračovali aj na druhý deň pri 
oslave Dňa detí. Im bolo určené 
aj divadelné predstavenie - 
rozprávka „Ako baba Jaga dcé-
ru Nurušu vydávala“, ktorú uvied-
lo naše ochotnícke divadlo Kra-
sodiva. Priaznivcov folklóru iste 
potešilo vystúpenie hosťujúcej  
FK Omladina. 

To je len v kocke zhrnuté 
kultúrne dianie v Krásnej za 
ostatné mesiace. Kultúra a ume-
nie sú akoby „zlatá niť“ ktorá nás 
sprevádza všednými, rušnými 
dňami i problémami každo-
denného života. Aj na  úrade 
mestskej časti je ich dosť. Je to 
neľahká cesta, kde sa úspešné 
dni striedajú s menej úspešnými, 

iera, ktorú nám solúnski 
bratia priniesli, pomohla 

našim otcom odkryť to, čo mali 
hodnotné vo svojej povahe, 
zošľachtiť ich charakter, očistiť 
a povzniesť kladné vlastnosti 
a pridať ďalšie nové hodnoty. 
Starí Slovania mali povesť ľudí 
tvrdých, málo vzdelaných, až 

barbarských. Grécka kultúra 
bola oveľa vyššia a byzantské 
zákony už boli výrazne ovplyv-
nené kresťanským duchom.
Vierozvestovia zo Solúna pri 
tom dokázali pochopiť a ucho-
piť dušu a srdce Slovanov. 
V evanjelizačnom diele, ktoré 
vykonali, je takto zahrnutý 
vzor toho, čo dnes nazývame 
„inkulturácia“, t.j. zasadenie 
evanjelia do miestnej domácej 

kultúry a zároveň aj opačne - 
začlenenie týchto domácich 
kultúr do cirkevného života.
Tým, že Konštantín a Metod 
zakoreňovali evanjelium do 
života a myslenia, do emócií 
a tradícií miestneho etnika, 
sa mimoriadne pričinili o zrod 
a rozvoj našej kultúry. Sme 

hrdí na ich originálny a geniál-
ny výtvor - abecedu pre slo-
vanský jazyk, čo znamenalo 
ich základný prínos ku kultúre 
a literatúre, k rozvoju slovan-
ských národov.Cyrilo-metodská 
tradícia nie je mŕtve bremeno, 
ani sentimentálna spomienka, 
a už vôbec nie nejaká historická 
rozprávka. Je to sprítomnená 
historická skutočnosť, ale aj 
inšpirácia stavať na týchto zá-

kladoch, či podnet na nevy-
hnutné korektúry životných po-
stojov. Cyrilo-metodská tradícia 
je hodnota, ktorú by sme mali 
v správnej podobe vrátiť do 
našej kultúry ako fundament, 
ktorý má svoju stabilitu.Svätí 
Cyril a Metod priniesli posol-
stvo Božieho slova o tom, ako 

môže človek nájsť vzťah k Bohu. 
Vidíme, že to, čo našich pred-
kov učili dvaja veľkí slovanskí 
apoštoli, je vysoko aktuálne aj 
dnes.

ech nám v tom pomáha ich 
príhovor, aby končiaci sa 

Rok svätých Cyrila a Metoda 
priniesol prehĺbenie a upev-
nenie viery v našich srdciach, 
mysliach a v našich životoch.

Mgr. Pavel  Kaminský
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(Pokračovanie na 2. strane)

Vierozves tov ia  zo  So lúna  Cyr i l  a  Metod

Hºadáme spoloãnú reã
  Ing. Vladimír   S A X A
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často sa hľadá spoločná reč 
pri voľbe priorít i vzácne kompro-
misy. V tom čase vrcholia dokon-
čovacie práce na rekonštrukcii 
kaštieľa – je to vec a dielo nás 
všetkých, veď aj pri obme-
dzených možnostiach, mestská 
časť sa podieľa na jej spo
lu-financovaní, doteraz už sumou 
80 tis. eur. Pochopiteľne, že 
táto investícia obmedzí iné 
potrebné práce, ale určite ich 
nezastaví. Na jednej strane je tu 
šanca podporiť rekonštrukciu, 
na druhej naoko obyčajné, ale 
potrebné veci, ktoré trápia vás,
občanov. Najväčším problé-
mom, ktorý nás ťaží a ktorý prie-
bežne riešime je oprava a bez-
pečnosť ciest. Veľmi intenzív-
ne pripravujeme súvislú opravu 
komunikácie na ulici 1. mája 
i opravu výtlkov na ďalších uli-
ciach. Zriadili sme trativody na 
Urbárskej, Štrkovej a Minskej 
ulici, pripravujeme odvodnenie 
Minskej ulice, ktorá je po väčších 
dažďoch pravidelne zaplavovaná. 
Na Beniakovej a Krajnej sme 
predbežne provizórne upravili ko-
munikáciu asfaltovým recyklá-
tom. Pre zvýšenie bezpečnosti 
chodcov sme začali s výstavbou 
chodníkov na ulici Ukrajinská 
v smere ku Camelii a na ulici 
K majeru, ktorej súčasťou je 
aj odvodnenie týchto úsekov. 
Našou veľkou snahou je aj 
oprava komunikácie, sme-
rujúcej do Košickej Polianky, 
ktorá je síce vo vlastníctve 
mesta Košice, ale využívame 
ju všetci a jej zjazdnosť by 
pomohla aj obyvateľom náš-
ho nového sídliska na Hore.
Opravu sme iniciovali viacerými
spôsobmi, dokonca aj referen-

dom, naposledy požiadaním 
o angažovanosť osobne primá-
tora. Výmenu starých lámp za 
modernejšie, ktoré nielen zvýši 
bezpečnosť, ale zároveň zníži aj 
spotrebu energie, iste ocenia na 
uliciach Minská, Pri Hornáde, 
Adamovej a čiastočne aj Krajná. 

aiste ste v regionálnej tlači 
postrehli informáciu, že mes-

to Košice hľadá možné úspory 
v zlučovaní mestských častí ktoré, 
zmeny by sa bezprostredne dotkli 
aj nás. Mojím želaním, ktoré som 
predložil aj pánu primátorovi je 
zachovať našu mestskú časť 
samostatnou. Pričlenením k inej, 
väčšej, stratil by sa blízky vzťah 
so samosprávou, aktivity, ktoré  
pripravujeme by určite upadli. Zo 
skúseností s reformami vieme, 
že žiadny finančný efekt by to ne-
prinieslo, len by sa ľuďom predĺ-
žila cesta na úrad. Veľmi ma zaují-
ma aj názor, o ktorý som vás na 
webovej stránke i cestou miest-
neho rozhlasu požiadal. Vyjad-
riť ho môžete vložením do poš-
tovej schránky, odovzdaním 
v kancelárii 1. kontaktu, alebo 
na e-mailovej adrese starosta@
kosicekrasna.sk. Ak nemáte 
možnosť vypočuť si oznamy 
v miestnom rozhlase, všet-
ky aktuálne informácie náj-
dete na našej webovej strán-
ke www.kosicekrasna.sk 
(pripravované podujatia, 
plánované odstávky ener-
gie, očkovanie zvierat), kde 
sa zároveň môžete zaregist-
rovať na odber e-mailových 
správ. 

Milí Krásňania, je tu leto, čas 
dovoleniek i školských prázdnin. 
Želám vám aj vašim deťom, aby 
ste ich prežili v plnom zdraví, 
šťastí a v  pohode.

Tento citát v prvom storočí 
pred Kristom vyslovil sýrsky 
spisovateľ Publilius Syrus. 
Neviem síce v akej súvislosti 
tento citát zaznel, ale osobne 
som rýchlu pomoc zažil na 
vlastnej koži v súvislosti s prob-
lémom pri reštaurovaní nášho 
kaštieľa.V našom prípade nešlo 
iba o dávanie resp. darovanie, 
ale o rýchle požičanie sumy 
50 tisíc eur na obdobie 120 dní, 
podľa možnosti bezúročne. 
Darom našich dobrodincov 
pre neziskovú organizáciu bol 
úrok vo výške nula percent. 

Reštaurátori, ktorí pracujú na 
obnove kaštieľa nemali nie-
koľko mesiacov zaplatené 
splatné faktúry za vykonané 
práce a preto nemohli ďalej po-
kračovať v náročnom reštau-
rovaní kaštieľa. Ak sme chceli 
dokončiť rekonštrukciu, museli 
sme vstúpiť do finančných vzťa-
hov medzi hlavným dodávate-
ľom a požičať si peniaze na 
ukončenie stavby. Po dvoch 
týždňoch náročných rokovaní 
Správnej rady neziskovej orga-
nizácie Zachráňme kaštieľ 
v Krásnej, oslovovaní podnika-
teľov, poslancov a obyvateľov 
Krásnej sme sumu 50 tis. eur vo 

forme pôžičky získali a požičali 
reštaurátorom. Vďaka za pod-
poru patrí všetkým členom 
Správnej rady neziskovej orga-
nizácie, ktorí podporili toto rizi-
kové riešenie, v tom čase jedi-
né na úspešné ukončenie re-
konštrukcie. Reštaurátori, ktorí 
v marci odišli zo stavby sa opäť 
vrátili a pokračujú v reštaurova-
ní kaštieľa. Ešte raz ďakujem 
ľuďom, ktorí pomohli v pravej 
chvíli, keď hrozilo, že projekt re-
konštrukcie kaštieľa neukon-
číme, konkrétne Ing. Jánovi 
Kubičkovi, Ing. Mariánovi 

Petríkovi, Petrovi Vargovi, 
Paľovi Hakemu a Margite 
Kažimírovej. Celý finančný-
pôžičkový proces sme ukončili 
po preplatení faktúry minis-
terstvom kultúry vo výške 
323 tisíc eur, čím sme mohli 
vrátiť aj požičané peniaze. 
Verím, že výsledok nášho nie-
koľkoročného spoločného sna-
ženia je už jasne viditeľný. 
Kaštieľ v Krásnej sa stáva do-
minantou Krásnej a jedineč-
ným poslom našej bohatej his-
tórie, ktorá sa začala písať už 
v roku 1143.

Text a foto: 
JUDr. Marek Kažimír, riaditeľ
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N i k  n i e  j e  m ú d r y ,  k t o  n i e  j e  s t a t o č n ý .•

„ D v a k r á t  d á v a , 
k to  r˘ch lo  dáva“

P o m o c  v  p r a v e j  c h v í l i

Na cyrilometodských slávnostiach 11.–16. septembra 1963 v Ríme 
sa pri príležitosti 1100. ročného jubilea príchodu našich apoštolov k naším 
otcom zišlo vyše päťsto Slovákov z mnohých krajín. Dňa 15. septembra 
v rámci cyrilometodských slávností v Ríme bola na programe slávnostná 
posviacka ústavu sv. Cyrila a Metoda. Ústav bol právne ustanovený 
8. januára 1961, pápež Ján XXIII. požehnal preň základný kameň 13. mája 
1963. Na obrázku: dp. A. Botek, Msgr. Mlynarovič, dpp. Lacko SJ, J. Lach 
a Š. Náhalka pri hrobe sv. Cyrila v bazilike sv. Klimenta v Ríme.

Autor: Msgr. Štefan Náhalka

Hºadáme spoloãnú reã
(Dokončenie z 1. strany)

Posledné úpravy južnej, bohato zdobenej fasády v podaní reštaurátora 
z Banskej Bystrice. Ich pracovný deň zvyčajne končí až o 18. hodine.

Z



Každoročne je druhá ne-
deľa najkrajšieho mesiaca 
v roku venovaná najdôležitej-
ším bytostiam, našim mamám. 
Neznamená to však, že starost-
livým mamám venujeme iba 
tento deň! Naša úcta a vďač-
nosť im patrí každý deň v roku, 
veď nám darovali život, ba 
aj samú seba. To preto nám 
mama tak hlboko kotví v srdci 
a pamäti, preto sa k svojim 
mamám tak radi vraciame. Áno, 
čaro mamy je veľké a ničím 
nenahraditeľné, je to liek nad 
liekmi, srdce zeme, z ktorej 
sme sa zrodili, dozreli a vyrástli, 
je tvorivý nepokoj duše nášho 
„šedovlasého“ obdobia. 

V takejto atmosfére sa niesli 
tohoročné oslavy matiek, v onú 
májovú nedeľu v preplnenej 
sále nášho kultúrneho stánku, 
ktorý do posledného miesta 
obsadili rodičia, ale aj starí ro-
dičia, súrodenci menších i väč-
ších účinkujúcich so svojimi 
pedagógmi, ktorým sa v úvode 
osláv prihovoril náš starosta 

Ing. Vladimír Saxa. Úprimnými 
slovami vyvierajúcimi z hĺbky 
srdca pozdravil a poďakoval 
sa všetkým mamičkám, starým 
mamám, aj prababkám za sta-

rostlivosť a výchovu svojich ra-
tolestí (mysliac pritom aj na 
svoju mamu). Všetkým poprial 
nadovšetko to najpotrebnejšie: 
zdravie, šťastie, pokoj a poho-

du v rodinách, nemenej lásky 
a trpezlivosti pri formovaní no-
vého pokolenia...

Sme presvedčení, že naše 
mamy ukazujú svojím deťom 

nielen dobrý príklad, ale aj ces-
tu, ktorou sa majú v živote ube-
rať, že ich učia rozoznávať 
pravdu od klamstva, že majú 
starosť o to, aby z nich vyrastali 

súci ľudia pre radosť rodičom 
a na osoh spoločnosti. Nečudo, 
že svoju vďačnosť mamám deti 
vyjadrili bohatým a pestrým 
kultúrnym programom, veľkou 
„kyticou“, do ktorej uvili najkraj-
šie básničky, pesničky, tance, 
ukážky divadelného umenia, 
ale tiež hry na akordeón, či 
vystúpenie Omladiny Folklór-
neho súboru Krásňanka (tá si 
nás podmanila spevom a tan
cami z regiónu Abov). Vďaka 
učiteľkám našich materských 
škôl a Základnej školy sv. 
Marka Križina, vedúcim jed-
notlivých súborov zo ZUŠ Ber-
nolákova a Krásňanky, tiež 
dramatického krúžku, všetci 
účinkujúci vystúpeniami vliali 
neopakovateľnú radosť do 
sŕdc všetkým mamám, ale tiež 
ostatným účastníkom osláv 
„Dňa matiek“, ktorí sa prišli 
pokochať, pookriať na duchu 
a potešiť zo speváckych, ta-
nečných i hereckých výkonov 
našich detí. 

Ján  Bičkoš

N a  o s l a v á c h  „ D À a  m a t i e k “  v  n e d e º u  1 2 . m á j a  2 0 1 3

3

• Č í m  h r e š í m e  z a  m l a d a ,  t ý m  p y k á m e  v  s t a r o b e .

Uctili si svoje mamy

Pri príležitosti sviatku „Dňa 
matiek“ vedenie krásňanskeho 
Klubu seniorov nezabudlo na 
svoje kolegyne a konškoláčky 
stotrinásťčlennej členskej zá-
kladne. V nedeľný podvečer sa 
ich v reštaurácii Rubín zišlo bez-
mála sedemdesiat na milom po-
sedení s predstaviteľmi obce. 
Ako inak, pri skromnom aperitíve, 
kávičke, poniektorí pri čaji, či ne-
sýtenej minerálke a chutnom zá-
kusku. Už pred začatím tu vládla 
dobrá atmosféra, živá vrava, 
smiech, až kým stretnutie oficiál-
ne neotvoril podpredseda klubu 
Miško Takáč. Vrelo privítal prí-
tomné mamičky, aj hostí na čele 
s naším starostom Ing. Vladi-

mírom Saxom. Naše seniorky 
najprv pozdravil hlavný organizá-
tor podujatia, predseda Klubu 
seniorov Jožko Hegedüš, 
po ňom aj starosta. Obaja 
vo svojich pozdravných prího-
voroch vyjadrili poďakovanie 

a úctu nositeľkám nového živo-
ta, popriali im veľa zdravia a šťas-
tia do ďalších rokov života, ne-
menej lásky a trpezlivosti pri 
opatrovaní vnúčat svojich dcér, 
či neviest... Okrem iných úprim-
ných slov, starosta všetky ženič-
ky ubezpečil, že vždy si rád vy-
počuje a uvíta ich cenné rady. 

„Veď my, vaši synovia, stále 
sa máme čo učiť od starších, 
skúsenejších“, dodal v záve-
re svojho príhovoru. Ako by 
aj nie, veď mamy sú našou 
minulosťou, prítomnosťou, aj 
budúcnosťou. Bez nich by nás 

nebolo. Ony prežili dlhé roky 
odriekania, často so slzami 
v očiach, bez skľúčenosti, seba-
ľutovania. To ich milé slovo, či 
pohladenie je vždy ozdravujú-
cim liekom na všetky boľačky. 
K ním smerujú naše slová 
vďaky za to, že boli a vždy budú 
naším prístavom, do ktorého 

sa ponáhľame, keď je nám 
smutno, keď potrebujeme radu.
Sú akoby ohniskom, pri ktorom 
sa vždy môžeme ohriať. I keď 
mnohým z nás je už mama 
dávno v „neznáme“, predsa je 
tak blízko. Jej srdce žije stále 
v nás ako iskrivá hviezda, svetlo 
jej očí preráža tmu večnosti, 

ktorá nás rozdelila. Je to sila, 
ktorá dokáže svoje deti privolávať 
domov, stále radí, vedie nás 
svojím srdcom.

Buďme teda našim mamám 
vďační až do konca. Dávajme im 
to, čo chceli, po čom túžili, ne-
chajme ich tešiť sa z pocitu, že 
z nás vychovali človeka.      (bič)

Mama, liek na v‰etky boºaãky

N a  m i l o m  s t r e t n u t í  s  k r á s À a n s k y m i  s e n i o r k a m i



Prvá víkendová nedeľa v 
mesiaci jún už tradične patrí 
našim deťom.  Pri príležitosti 
ich sviatku pre nich Miestny 
úrad mestskej časti  Košice-
Krásna v spolupráci s kultúrnou 
komisiou pripravili na ihrisku 
popoludnie plné hier a zábavy. 
Aj keď upršané ráno tomu vô-
bec nenasvedčovalo, nakoniec 

sa predsa len ukázali slnečné 
lúče a oslavy MDD sa mohli 
začať. Na úvod všetkých milým 
príhovorom privítal starosta 
našej mestskej časti a potom 
sa už malí i veľkí rozbehli za 
súťažami a rôznymi atrakciami. 
Pre deti boli prichystané sta-
novištia, na ktorých si mohli 
zmerať svoje sily a ukázať svo-
ju šikovnosť všetci od tých naj-
menších až po najväčších, do-
konca sa zapojili aj rodičia. 

Kopali do lopty, zdolávali všeli-
jaké prekážkové dráhy, vyskú-
šať si mohli rôzne športové 
náradie ako švihadlá, kruhy 
hula-hop a dokonca sa strieľalo 
zo vzduchovky. Veľký úspech, 
zaznamenali hasiči, ktorí deťom 
nielenže predviedli kúsok zo 
svojej náročnej práce, keď uha-
sili požiar, ale im dopriali aj 

trochu zábavy, keď pre nich 
vytvorili úžasnú penu, ktorú si 
nenechalo ujsť žiadne dieťa. 
Ukážky svojej práce predviedli 
aj mestskí policajti. Nejedné-
mu chlapcovi zažiarili očká, 
keď si mohol vyskúšať policajt-
skú výstroj. 

Tradične sa mohli deti po-
voziť na koníkoch, alebo si 
prezrieť interiér sanitky a vidieť 
ukážku prvej pomoci. Dokonca 
sa niektorí odvážlivci v nej aj po-

vozili. Nielen chlapcom, ale aj 
niektorým dievčatám doslova 
učaroval bager. Novinkou bola 
veľká lanovka, ktorú zabez-
pečilo Občianske združenie 
MRAK, ktorá prilákala najviac 
zvedavcov. Bol to odvážny kú-
sok nechať sa vytiahnuť a ná-
sledne spustiť z výšky. Nie-
ktorým rodičom sa pri pohľade 

na vlastné dieťa zatajoval dych. 
Nezabudlo sa ani na rodičov. 
Po náročnom pracovnom týž-
dni im dobre padlo oddýchnuť 
si v kruhu svojich susedov a pri 
kofole, či vychladenom pivku 
sa len tak porozprávať.

Znakom vydareného podu-
jatia nebol len detský smiech 
či radosť zo súťaženia, ale aj 
iskričky v očiach detí, keď si 
nakupovali sladké odmeny 
za špeciálne peniaze, ktoré 

získavali na súťažných stano-
višťiach. 

Ako sa deň schyľoval k ve-
čeru, ihrisko pomaly utíchalo 
a popoludnie plné zábavy sa 
skončilo. 

Katarína  Ducárová

Pri príležitosti 1150. výročia 
príchodu vierozvestov, svätých 
Cyrila a Metoda na naše úze-
mie je vhodné zamyslieť sa nad 
duchovnými hodnotami, vzdela-
nosťou a učením, ktoré k nám 
solúnski bratia priniesli, ale aj 
nad tým, čo tejto misii predchá-
dzalo a za akých neľahkých pod-
mienok museli brániť svoju vieru 
pred neprajníkmi vtedajšej do-
by, ktorí sa im pokúšali šírenie 
tzv. nepravej viery mocou svojej 
autority a meča prekaziť. To sa 
im nepodarilo, čoho dôkazom 
je nespočetné množstvo cirkev-
ných stavieb, inštitúcií, pamiatok, 
písomností venovaných práve 
sv. Cyrilovi a Metodovi a ich odka-
zu. Krásna nie je výnimkou.

Príchodu bratov vierozves-
tov predchádzala žiadosť veľko-
moravského kniežaťa Rastislava 

z roku 862 adresovaná cisárovi 
Michalovi III. do Carihradu, aby 
k nám poslal učiteľov pravej 
kresťanskej viery. V tom čase, 
však už na naše územie v hoj-
nom počte prichádzali franskí 
(nemeckí) misionári so sna-

hou obrátiť Slovanov na kres-
ťanskú vieru. Boli všemožne 
podporovaní franskou cirkev-
nou vrchnosťou, nemeckými 
kniežatami a kráľmi, ako aj sa-
motným rímskym pápežom. Du-
chovné osoby franského pôvodu 
sa neštítili voči Slovanom použiť 
na šírenie svojich mocenských 
cieľov aj vojenské prostriedky. 
Pod záštitou svojich biskupov 
a kráľov podnikali vojnové 
ťaženia do Čiech aj na Veľkú 

Moravu. Svätí bratia prišli na 
Veľkú Moravu v prvej polovici 
roka 863 a aktívne začali šíriť 
učenie v slovanskom jazyku, čím 
ohrozili záujmy franských kňa-
zov. Po smrti Konštantína, mlad-
šieho z bratov, ktorý pred smrťou 

prijal meno Cyril, dostal Metod 
v roku 869 poverenie od rím-
skej stolice, v ktorom pápež 
Hadrián II. poslal kniežaťu Ras-
tislavovi a jeho synovcovi Sväto-
plukovi Metoda ako biskupa, 
aby konal bohoslužby v slovan-
skom jazyku s výhradou, že 
apoštolské listy a evanjelium 
sa budú čítať v dvoch jazy-
koch, najprv po latinsky a po-
tom v slovanskej reči. Kým sa 
však Metod v roku 870 vrátil 

z Ríma, našiel už len Svätopluka, 
obklopeného franským ducho-
venstvom. To útočilo na Me-
toda, že sa votrel na územie, 
ktoré prináleží pod právomoc 
franských biskupov, zajali ho a 
poslali do Franskej ríše. Tam ho 
v decembri 870 postavili pred 
súd. Súd sa skončil tým, že Me-
toda vyhlásili za zosadeného, 
odsúdili ho a uväznili. 

Útrapy Metoda sa však tým-
to ešte neskončili, za vlády 
Svätopluka musel až do svojej 
smrti v roku 885 znova a stále 
čeliť útokom ďalších franských 
kňazov. Napriek týmto snahám 
pretrvala cyrilo-metodská tradícia 
až do dnešných čias a stala sa 
neoddeliteľnou súčasťou a jed-
nou z pilierov našej duchovnej aj 
hmotnej kultúry.  

Mgr.  Viktor  Szabó

Z  o s l á v  t o h t o r o č n é h o  M e d z i n á r o d n é h o  d ň a  d e t í
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Bránil i  svoju vieru

C y r i l o - m e t o d s k á  t r a d í c i a ,  p i l i e r  n a ‰ e j  d u c h o v n e j  k u l t ú r y



Bol štvrtok, všedný, oby-
čajný deň 11. apríl 2013. Už 
pred pol ôsmou sa otvorili brány 
nášho stánku kultúry, ktorý sa 
aj tentoraz stal dejiskom peknej 
a ušľachtilej akcie, v poradí 
dvanástej „Krásňanskej kvapky 
krvi“. Svoje „stany“ si tu rozložili 
zdravotníci mobilnej odberovej 

jednotky Národnej transfúznej 
služby SR, pracovisko Košice 
pod gesciou MUDr. Ivety Rad-
vákovej, PhD. Pri pracovných 
stoloch svoje posty zaujali Kata-
rína Krausová, ktorá mala na 
starosti evidenciu darcov, po 

nej laborantka Erika Walková 
a vodič-sestra Marián Kučera. 
Napokon pri štyroch odber-
ných kreslách darcov odborne 
a rutinovane obsluhovali dve 
blondínky Mgr. Mária Hovan-
čáková a Mgr. Adriana Kun-
cová. Tých, ktorí im nezištne 
a s láskou vystierali svoje ruky 

bolo dvadsaťpäť. Každému z nich 
odkvapkalo takmer pol litra ne-
nahraditeľnej tekutiny určenej 
pre neznámych prijímateľov na 
čas, keď ju budú potrebovať pre 
záchranu najcennejšieho – živo-
ta. Tentoraz na dvanástej 

„Krásňanskej kvapke krvi“ 
natieklo bezmála dvanásť lit-
rov vzácneho moku. Škoda 
len, že pre rôzne zdravotné prí-
činy, zistené pri vyšetrení he-
moglobínu z kapilárnej krvi 
a krvnej skupiny absentovali 

desiati, ktorí žiaľ nemohli pri-
spieť svojimi „kvapkami dobra“. 
Všetkým patrí uznanie a vďaka, 
že prijali naše pozvanie na 
ušľachtilý samaritánsky skutok, 
čím prejavili veľké gesto ľud-
skosti a spolupatričnosti. Teší 

tiež, že k viacnásobným darcom 
z Krásnej, ku ktorým sa nespor-
ne radí Ing. Mikuláš Marton 
so svojimi 54 odbermi, sa čo-
raz viac pridávajú aj mladší 
dobrodinci a tiež prvodarcovia, 
ktorých na mobilný odber 
prišlo sedem.   

O hladký, ale úspešný prie-
beh humánnej akcie sa aj ten-
toraz postaralo vedenie miest-
neho úradu, okrem iného aj 
o adekvátne občerstvenie dar-
cov i zdravotného personálu, 
pričom nechýbal ani tradičný 
chutný guláš, ktorý pripravil 
personál Ondreja Jedináka 
z nášho Rubína.    J.  Bičkoš
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Gesto ľudskosti a spolupatričnosti

ReportáÏ z dvanástej „KrásÀanskej kvapky krvi“ dÀa 11. apríla 2013

Dejiskom odberu, kultúrny dom s reštauráciou Rubín          
    Šesťčlenný tím zdravotníkov mobilnej odberovej jednotky 
pod gesciou MUDr. Ivety Radvákovej PhD.     Naše pozvanie 
na samaritánsky čin prijalo 35 darcov, darovať však mohlo 
o 10 menej    Z aprílovej „kvapky“ si košickí transfuzá-
ci odviezli z Krásnej bezmála 12 litrov vzácneho moku 
    O úspešný a hladký priebeh humánnej akcie sa aj tentoraz 
postaralo vedenie miestneho úradu      Chutný guláš pre darcov 
životodarnej tekutiny uvarili Jedinákovci z reštaurácie Rubín.

Medzi darcami životodárnej tekutiny ani tentoraz nechýbal náš starosta, ba ani „Kickboxáci“ Športového klubu Policajného zboru v Košiciach.



Čas beží rýchlo a ani sme si 
nestihli uvedomiť, že náš Kras-
ňančan oslavuje. Pred vyše de-
siatimi rokmi oslovil vtedajší sta-
rosta Marek Kažimír nášho prvé-
ho šéfredaktora Mariána Krivdu, 
aby mu pomohol spolu s niekoľ-
kými dobrovoľníkmi pripraviť prvé 
číslo. Začiatky príprav boli odušev-
nené, inšpirované občasníkmi 
v iných mestských častiach. Na 
prvých stretnutiach redakčnej 
rady boli stanovené hlavné zá-
sady jeho obsahu „informuj, 
zaujmi a motivuj“.Bolo zaujímavé 
sledovať, ako sa postupne roz-
rastala rodina prispievateľov, vní-
mať, ako rástol záujem čitateľov. 
Keď po niekoľkých rokoch bolo 
z dôvodu zahraničného pracov-
ného pobytu potrebné nahradiť 

šéfredaktora, podujal sa na túto 
prácu František Takáč. Aj vďaka 
nemu - za podpory starostu – 
Krasňančan napredoval a nestratil 
na obsahovej kvalite príspevkov.

Príchodom nového šéfre-
daktora Jána Bičkoša, profesio-

nálneho novinára, bola čoskoro 
inovovaná grafická aj obsahová 
forma. Ján Bičkoš vložil a stále 
vkladá do nášho spravodajcu celú 
svoju energiu, entuziazmus, celý 
svoj čas a nesporný novinársky 
kumšt, najmä uplatňovaním hie-
rarchie novinárskej abecedy, 
umiestňovaním článkov podľa 
aktuálnosti a spoločenského 
významu, žánrovej pestrosti, 

zavádzaním nových rubrík a vý-
povedných fotografií z premien 
Krásnej s cieľom informovať, 
propagovať, ale aj organizovať 
a zjednocovať. Nemenej sa 
usiluje, aby noviny objektívne 
nastavovali zrkadlo súčasnému 

dianiu v obci, aby verne odrá-
žali život ľudí, ich prácu i chvíle 
oddychu. 

Je potešiteľné konštatovať, 
že od prvého čísla pred vyše de-
siatimi rokmi až po súčasnosť je 
Krasňančan vždy vítaným hosťom 
v našich domácnostiach. Tešíme 
sa naň a k viacerým príspevkom 
sa radi vraciame aj s odstupom 
času. Život potvrdzuje silnú prav-

du, že človek, ktorý nevie byť 
vďačný, nikdy nebude šťastný. 
Ďakujeme teda všetkým trom 
šéfredaktorom, redakčným ra-
dám, bývalému aj súčasnému 
starostovi Vladimírovi Saxovi 
a hlavne prispievateľom za po-

trebné informácie, podnety zaují-
mavosti, úsmev i duchovné slovo. 
Prajeme Krasňančanovi ďalšie 
produktívne roky a trvalý záujem 
čitateľov z Krásnej i širokého 
okolia o jeho stránky. Nech sa 
mu darí napĺňať jeho poslanie 
a nové ciele „Omne agens agit 
propter finem“ – „Všetko smeruje 
k svojmu cieľu.“

Rudolf  Ch. Takáč

V srdciach niektorých ve-
riacich z našej farnosti pre-
trvávajú zážitky i nové, či obno-
vené poznatky z púte do Nitry 
a na Velehrad. Podnetom na 
zorganizovanie púte pre Ru-
žencové bratstvo pri kostole 
sv. Cyrila a Metoda v Krásnej 
bolo 1 150. výročie príchodu 
vierozvestov, solúnskych bra-
tov sv. Cyrila a Metoda, na naše 
územie. 

Po menších peripetiách sa 
na cestu v dňoch 8. – 9. mája 
vydala 36-členná skupina 
„ruženčiarov“ nielen z Krásnej, 
ale aj z Nižnej a Vyšnej Hutky, 
Jazera a z Poľova, na cestu za 
poznaním, no predovšetkým za 
posilnením vedomia kto sme 
a koho sme dedičia, kto nám 
ukázal smer, ktorým sa vydávali 
už po stáročia aj naši predkovia. 
Stalo sa to veľkým pričinením 

pátra Kristiána, ktorého korene 
sú zapustené v Krásnej. Svoji-
mi vedomosťami, duchovným 
slovom a neustálym povzbu-
dzovaním vo viere, slávením sv. 
omší u Piaristov v Nitre a v Ba-
zilike Nanebovzatia Panny 
Márie a svätých Cyrila a Metoda 
na Velehrade nás obohatil 
o veľký zážitok. Pri vykonáva-
ní pobožnosti krížovej cesty 
v Nitre upriamil naše mysle na 

to, že i náš život je putovaním za 
Ježišom Kristom pod ochranou 
Jeho Matky, Panny Márie.

Toto všetko umožnilo vy-
tvoriť pozitívnu atmosféru, tiež 
nadviazať nové priateľstvá. Aj 
takýto príťažlivý spôsob ohla-
sovania viery nech je naplnením 
Gorazdových slov: „Dedičstvo 
Otcov zachovaj nám, Pane !“ 

Text a foto: 
Terézia  Bialková

Všetkým, ktorí majú vrelý vzťah 
k písaniu krátkych, či obšírnejších 
správ, alebo reportáží do akých-
koľvek novín – nevynímajúc náš-
ho spravodajcu, kde je tiež po-
trebné rozhýbať „stojace vody“ 
a nebojácne vstúpiť do tvorivé-
ho procesu pri 
oslovovaní na-
šich občanov, od 
ktorých sa máme stále čo učiť – 
odporúčam obstarať si „Synony-
mický slovník slovenčiny“. Ten 
sprevádza čitateľa po slovnej 
zásobe podľa kľúča významovej 
blízkosti slov. Domnievam sa, 
že toto dielo je najbližším po-

mocníkom pri ovládaní umenia 
dobre štylizovať, presne, sviežo 
a zaujímavo sa vyjadrovať.

Pre zaujímavosť dodám, že 
slovník analyzuje takmer 13 tisíc 
synonymických radov a zazna-
menáva ďalších 45 tisíc najdô-

ležitejších odka-
zov, ktoré orien-
tujú čitateľa v bo-

hatstve slovnej zásoby. (Sám som 
sa presvedčil, že vynikajúcim 
pomocníkom je aj pri lúštení krí-
žoviek). Spoznávajme teda vlast-
ný jazyk a skultúrňujme svoju 
rodnú reč. 

(bj)
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Spoznávajme vlastný jazyk

Správca cintorína žiada 
nájomcov a ostatných návštev-
níkov cintorína, aby do košov 
na odpad dávali iba nepotreb-
né vence a kvety – nie zeminu, 
črepníky s hlinou, či zvyšky be-
tónu, aby sa predišlo problému 
pri vysypávaní smetia do kon-
tajnera (pre jedného je to fyzic-
ky nezvládnuteľné a nie je vždy 
poruke pomocník).

Pokiaľ ide o kosenie cinto-
rína, do povinnosti správcu pat-
rí vyčistiť prístupové chodníčky 
medzi hrobmi, nie trávu na 
hlinených hroboch – poriadok 
a čistotu na hroboch svojich 
blízkych si má udržiavať každý 
nájomca. Bez toho, aby o to bo-
lo požiadané, pokosí sa aj na 
uvedených miestach, ale s tým, 
že na hroboch, ktorých sa to 

týka, nebudú kvetináče, kvety, 
kahance, ani improvizované 
vázy z plastov.

Podobné platí aj pri kosení 
verejného priestranstva (pred 
rodinnými domami). Uvítame, 
ak si každý kto môže a chce,
upraví priestranstvo pred svo-
jím domom – do udržiavaného 
priestoru už naši „kosci“ zasa-
hovať nebudú. V tom prípade 
by vaše rastlinky vysadené 
do týchto priestranstiev nemali 
byť zarastené trávou, preto-
že kosec s ochranným štítom 
a okuliarmi si ich nevšimne 
a nechtiac zničí. Na ostatných 
miestach zabezpečuje kose-
nie miestny úrad, ale tiež len za 
predpokladu, že tam v čase kos-
by nebudú parkovať motorové 
vozidlá.         Mária  Miľová

„Ruženčiari“ z Krásnej s pátrom Kristiánom pred Bazilikou na Velehrade

P o ž e h n a n á  p ú ť

Okrúhle jubileum „Krasňančana“

Do pozornosti obãanom

V Ï d y  v í t a n ˘  h o s È  v  n a ‰ i c h  d o m á c n o s t i a c h

Na‰im dopisovateºom



Čas plynie, jedna generácia 
strieda druhú a bez toho, aby 
sme si uvedomovali, dochádza 
k aj k preberaniu zodpovednosti 
i záväzkov. V tom, čo robili naši 
starí rodičia, pokračujú rodičia, 
povinnosti za rodičov preberajú 
deti... Aj povinnosť o hrobové 
miesta zostala na súčasníkoch. 
Z praxe vieme, že poniektorí 
z vás máte „na starosti„ hroby 
predkov, ktorých ste možno už 
ani nepoznali, alebo vám po-
čas roka nezostáva čas na ich 
udržiavanie, možno aj to, že 
vám chýbajú prostriedky na ich 
prenájom. Tieto miesta zostá-
vajú počas celého roka opus-
tené, neudržiavané, smutné. 

Pre takýto prípad ponúkame 
výnimočné riešenie. Nechali 
sme sa inšpirovať a na našom 
cintoríne hodláme vyčleniť dô-
stojné pietné miesto, na ktoré, 
ak sa rozhodnete, stačí pre-
miestniť kríž zo starého hrobu 

vášho blízkeho zomrelého – 
akoby presadiť kvet do inej zá-
hradky. V tom prípade to pla-
tí doslovne, pretože toto miesto 
nazveme „Symbolická záhrad-
ka“, kde by aj poplatok bol 
symbolický. Pôvodné, staré hro-
bové miesta by sme zrušili 
a uvoľnili by sa miesta pre no-

vých záujemcov. Bol by to po-
trebný, racionálny a užitočný 
krok, pretože cintorín sa zapĺňa 
a hrobové miesta ku ktorým sa 
nikto nehlási, budeme musieť 
z kapacitných dôvodov skôr, či 
neskôr zrušiť. Nechceme pred-

sa, aby náš cintorín vyzeral ako 
zanedbané, opustené miesto, 
veď je miestom odpočinku 
našich najdrahších! Pouvažujte, 
podľa nás i mnohých oslove-
ných občanov, je to výnimočná, 
priam skvelá myšlienka. 
Text: M. Miľová a V. Saxa

Foto: Ing. Vladimír Saxa

Vážení spoluobčania, už 
viackrát sme upozorňovali na 
to, že mnohým z vás vypršala 
doba, na ktorú ste mali zaplatené 
nájomné za hrobové miesto na 
miestnom cintoríne. Robíme tak 
znovu, pretože stále s ľútosťou 
konštatujeme, že ešte mnohí 
z vás si nenašli čas, či vôľu po-
starať sa o dôležité veci, týkajú-
ce sa hrobového miesta svojho 
blízkeho. Mená dlžníkov by 
sme zverejnili veľmi neradi, ale 
to neznamená, že k tomuto ne-
populárnemu kroku - krajnému 
riešeniu - časom nebudeme  
nútení pristúpiť! Sami by ste sa 
presvedčili, že naše upozornenia 
sú opodstatnené, veď dlžné 
čiastky za nezaplatené nájomné 
predstavujú značne vysokú su-
mu, ktorú by sme mohli použiť 
na vykonanie potrebných opráv, 
ktoré sú pre zachovanie dô-
stojnosti nášho cintorína nevyh-
nutné. Správu a údržbu cintorína, 
okolia hrobov ako aj iných služieb 
zabezpečujeme najmä z platieb 

riadne platiacich nájomcov a ľa-
hostajnosť „neplatičov“ je nefé-
rová voči tým, ktorí si svoju po-
vinnosť plnia. 

Dovoľujeme si opätovne po-
žiadať všetkých užívateľov – 
nájomcov, ktorí nemajú zaplatené 
nájomné za hrobové miesto, 
aby v prípade, že majú záujem 
naďalej toto hrobové miesto uží-
vať, kontaktovali príslušný refe-
rát miestneho úradu. Informácie 
môžete žiadať aj na telefónom čísle 
055 7291038.  Odporúčame, 
aby si každý preveril, či má uzat-
vorenú zmluvu o nájme 
hrobového miesta a hlavne jej 
podstatnú časť, ktorá hovorí 
o dobe, za ktorú bolo nájomné 
zaplatené. V prípade, že sa 
nájomné za užívanie hrobových 
miest neuhradí, je miestny úrad 
ako prevádzkovateľ cintorína 
oprávnený v zmysle § 22 ods. 3 
písm. c) zákona číslo 131/2010 
o pohrebníctve nájomnú zmluvu 
vypovedať.               

Mária  Miľová 
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• Č a s  s a  m í ň a  l á s k o u .  L á s k a  s a  m í ň a  č a s o m .

K 31. máju 2013 žije v na-
šej mestskej časti 4379 oby-
vateľov, z toho 2186 mužov 
a 2193 žien. Detí do 14 rokov 
je 890, od 15 do 59 rokov 
2703 a starších ako 59 rokov 
je 786 občanov. V mesiacoch 
marec, apríl a máj 2013 sa 
narodilo sedemnásť detí 
a zomrelo trinásť občanov.

M. Študencová

Koľko nás je?

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

„Symbolická záhradka“

Viete, že o nezaplatené hrobové 
mies to  môžete prísť?

V˘n imoãná  nov inka  na  na‰om c in to r íne

Uznesenia z XII .  zasadnutia MZ MČ 
Košice-Krásna, konaného dňa 18. apríla 2013

S c h v á l  i  l  o :
•  program a jeho doplnenie o bod č. 9/1 – rokovanie o zverení  

majetku mesta Košice do správy MČ Košice-Krásna – J. 
Pachingerová, LV č. 449 – parc. č. 6502, 6503 

•  poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi štyrom sociálne 
odkázaným občanom 

•  prijatie majetku mesta Košice do správy MČ Košice-Krásna podľa  
predloženého návrhu

   - J. Pachingerová, LV č. 449-parc.č.6502,6503

V z a l  o   n a   v e d o m i  e :
•  kontrolu plnenia uznesení, Správu komisie verejného záujmu, 

Správu o činnosti starostu MČ, Správu o výsledkoch kontroly 
za obdobie od ostatného riadneho rokovania MZ MČ, Správu 
o činnosti poslanca mestského zastupiteľstva a aktuálne informácie 
n.o.“Zachráňme kaštieľ v Krásnej“.

P o ž i  a d a l  o :
•  sociálnu komisiu MZ, aby v spolupráci s príslušným referátom 

MÚ orientačne zistila cenové relácie poplatkov za hrobové miesta 
v porovnateľných mestských častiach a následne spracovala 
návrh na príp. úpravu poplatkov za prenájom detských hrobových 
miest

•  starostu MČ o rokovanie s Mestom Košice vo veci riešenia 
technického stavu komunikácie, vedúcej cez našu mestskú časť 
do obce Košická Polianka a o nové rozdelenie rajónov (podľa 
ulíc), v ktorých budú pôsobiť poslanci MZ



Meškovci sú predstavitelia 
starého rodu pôvodne z Oravy, 
ktorí postupne získali majetky 
predovšetkým v západnej časti 
Uhorska, a ktorých rodovým 
sídlom sa stal kaštieľ vo Fülesi. 
V súčasnosti je to rakúske mes-
to Nikitsch, Burgenland, južne 
od Neziderského jazera, blízko 

pri hranici s Maďarskom, v kto-
rom sa objavujú niekedy kon-
com 17. storočia. Podľa väčši-
ny genealógov Fülesská vetva 
Meškovcov prišla do Krásnej 
z Vyšného Kubína. Vzostup rodi-
ny sa začína Jakubom II. Meš-
kom, ktorý sa stal podpredse-
dom kráľovskej komory (vice-
praefectus praesides Camerae 
Regiae). 

Rod Meškovcov, ktorý sil-
ne podporoval Habsburgovcov 
a intenzívne sa zúčastňoval re-
katolizácii získal okrem Krásnej 
nad Hornádom ďalších vyše de-

sať obcí v Zemplínskej, Šarišskej 
a Abovskej župe. Tieto boli skon-
fiškované Františkovi II. Rákoczy-
mu. V roku 1717 Jakub III. Meško 
s manželkou Barborou Hegy-
meghi získali do vlastníctva  
Krásnu nad Hornádom a stali 
sa patrónmi farnosti. Meškovci 
boli katolíkmi podporujúci cisár-

sku politiku. Obec Krásnu nad 
Hornádom získali v takmer vyľud-
nenom stave. Po morovej epidé-
mii tu začiatkom 18. storočia žili 
iba štyri rodiny. 

Meško, syn Jakuba III. Meška  
sa oženil dvakrát, prvýkrát s ba-
rónkou Annou Joanelli. Z tohto 
manželstva sa narodil syn Jakub 
V. Meško a Jozef I. Meško, ktorý 
je pochovaný v rodinnej hrobke 
na krásňanskom cintoríne. 

Jozef I. Meško sa v rámci 
štvrtej stavebnej etapy zaslú-
žil o najväčšiu prestavbu kaš-
tieľa v čistom klasicisticko-

empirickom slohu, s krásnou 
záhradou v podobe rozsiahleho 
anglického parku.Jozef I. Meško 
zomrel ako 47 ročný 27. mája 
1789. Jeho syn Anton Meško 
zomrel na tuberkulózu 30. mája 
1818. obidvaja sú pochovaní 
v rodinnom sarkofágu na našom 
cintoríne. Po Jozefovi I. Meškovi 
je pomenovaná ulica – Meškova,  
v lokalite na Hore. 

Úmrtím Jakuba IV. a Jakuba V. 
Meška v roku 1838 vymrela vetva 
barónov Meškovcov z Hanisky 
a z Krásnej nad Hornádom po 
meči.                               Spracoval: 

JUDr. Marek  Kažimír

Po dlhých mesiacoch príprav, 
ktoré predchádzali letnému projektu 
BIKE 2013, sme ho odštartovali 
v nedeľu, 5.mája v Krásnej. Pri 
pešom moste na Golianovej ulici, 
pri našom „Nultom cyklopoludníku“ 
cyklisti zo všetkých kútov Košíc. 
Presne o desiatej sme vyrazili 
z Krásnej, prešli sme cez sídlisko 
Nad jazerom a pokračovali okolo 
Hornádu až do „košickej Džungle“. 

Navštívili sme starý železničný 
ťahanovský tunel, ktorý slúžil až 
do roku 1946 a donedávna bol 
využívaný ako sklad zeleniny či 
ovocia. Ďalej sme pokračovali cez 
centrum mesta až na sídlisko Terasa, 
z ktorého sme sa vrátili do centra 
našej mestskej časti. Po krátkom 
príhovore starostu, Ing. Vladimíra 
Saxu, ktorý prevzal nad podujatím 
záštitu, sme sa vydali na cyklistické 
spoznávanie histórie Krásnej. Za-
čali sme kostolom sv. Cyrila a Me-
toda, potom sme sa presunuli ku 

Glajcovmu krížu. Videli sme aj 
Blažkov kríž pri ceste do Polianky 
i krásňansky kríž na cintoríne. Ďal-
šou zastávkou bola socha sv. Jána 
Nepomuckého na križovatke ulíc 
Ukrajinská a Goldírova. Vedeli ste, 
že socha, ktorá sa tam nachádza 
je len kópia a jej originál je uložený 
v Dome nádeje? Aj takéto zaují-
mavé informácie vyrozprávali čle-
novia Spoločenstva Nádej, ktorí nás 

oboznámili s históriou (takmer) všet-
kých pamiatok v Krásnej. Poslednou 
zastávkou bol rekonštruovaný kaš-
tieľ, o ktorom sme si tiež povedali 
zopár zaujímavých informácií. Pri 
kaštieli sme stretli dedinskú skupinu 
Krasňanka, ktorá práve stavala 
„máj“, čo príjemne prekvapilo náš-
ho zahraničného hosťa, ktorý vo 
Francúzsku tento zvyk nepozná. 
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili 
štartovacieho dňa a nášmu  staros-
tovi za malé občerstvenie. 

Text a foto: Ondrej  Behún
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Kto bol i  Me‰kovci 

a kto vlastnil krásÀansky ka‰tieº? 

D o b r ý  p r i a t e ľ  m á  v ä č š i u  c e n u  a k o  s t o  p r í b u z n ý c h .•

Krásňansky majáles 2013

Cykloprehliadka Krásnej

Takúto podobu mal 
tohtoročný majáles,
ktorý sme usporiadali 
za našim miestnym 
úradom, v priestoroch 
relaxačno-oddychovej 
zóny. Jeho súčasťou 
bolo aj tradičné sta-
vanie mája v sprievode 
nádherných spevov 
našej Krásňanky. Na 
svoje si prišli mladí, 
ale aj starší Krásňania, 
ktorí tu pobudli pri 
peknej muzike a tanci 
do neskorého večera.

(bj)

Nezisková organizácia 
Zachráňme kaštieľ v Krás-
nej n.o. , zriadila od 1. júna 
2013 novú webovú stránku 
kaštieľa a neziskovej orga-
nizácie, na ktorej nájdete 
zaujímavé články, fotografie 

o bohatej stavebnej histórii 
kaštieľa, zaujímavosti o pô-
vode rodu Meškovcov a kom-
plexné informácie o projek-
te celkovej obnovy kaštieľa. 
Hľadajte, klikajte a čítajte na 
www.kastielkrasna.sk

Nová 
webová stránka



Takýto je názov kultúrneho podujatia, orga-
nizovaného neziskovou organizáciou Zachráňme 

kaštieľ v Krásnej, ktorého obsahom je „čítanie“ 
príbehov z histórie nášho kaštieľa a obce Krásna 
nad Hornádom. Stretnutie sa uskutoční v nedeľu, 

dňa 7. júla 2013 o 15. hodine 
na námestí pred kaštieľom. Nebudú tam chýbať 

piesne z Abova, ba ani tvorivé dielne 
pre najmenších a nielen pre nich.

Dňa 6. júna 2013 navštívili našu mestskú časť žiaci a pedagógovia  
Súkromnej základnej umeleckej školy z Požiarnickej ulice číslo 
1 v Košiciach, kde úspešne uviedli svoj koncert. Predviedli 
klavírne, spevácke, gitarové, cimbalové i ďalšie umelecké 
čísla. Prezentovaním svojho talentu a umenia chceli zároveň 
osloviť záujemcov o štúdium na tejto škole, ktorá okrem odboru 
hudobného, ponúka aj výuku v odbore tanečnom, literárno-
dramatickom i výtvarnom, za mimoriadne výhodných podmienok. 
Prvý rok štúdia je bezplatný, v ďalších rokoch sa platí 6 eur mesačne. 
Na škole vyučujú profesori z konzervatória, čo je tiež jedným 
z predpokladov, že absolventi, ktorí sa rozhodnú pokračovať 
v štúdiu na konzervatóriu budú vedení tak, aby úspešne zvládli 
plynulý prechod i samotné štúdium.  Záujemci si tlačivo prihlášky  
môžu vyzdvihnúť aj na tunajšom MÚ.

Text a foto: Ing. V.  Saxa

Paľo Hake nám poskytol snímku z výletu prváčikov s triednou učiteľkou 
Máriou Stropkovskou. Dnešní „dospeláci“ (takmer päťdesiatnici) sa 
stretnutie po rokoch dohodli uskutočniť v zrekonštruovanom kaštieli. 
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• N i e  j e  r y b a  b e z  k o s t i  a  č l o v e k  b e z  c h ý b .

Štvrtú aprílovú sobotu zorga-
nizovala Mestská časť Košice-
Krásna a Slovenský rybársky 
zväz brigádu. Čistili ľavý breh 
rieky Hornád, úsek od želez-
ničného most u po ulicu Prvého 
mája. Robili tak už druhý rok. 
Okrem rybárov sa tejto akcie 
mohli zúčastniť aj dobrovoľníci 
z našej obce, ktorým nie je ľa-
hostajné v akom prostredí bý-
vajú. Škoda, že okrem starostu 
prišli „ až“ dvaja. Za štyri hodiny 
upratovania vyzbierali asi stov-
ku vriec odpadu a naplnili veľko-
kapacitné kontajnery. Na bre-
hoch a v okolí našli všetko možné 
– vysávače, chladničky, topánky, 
koberce, sklo, nárazník z auta, 
či batérie do áut a najviac plas-
tové fľaše a plechovky, pokose-

nú trávu a konáre, či stromy. Po 
dobre vykonanej práci si bri-
gádnici pochutili na výbornom 
guláši a vychladenom pive, či 
kofole.

Najlepšie by bolo, keby ne-
bolo potrebné organizovať ta-
kéto akcie, keby si ľudia koneč-
ne uvedomili, že odpad patrí do
košov a kontajnerov (ktorých 
je počas roka v obci niekoľko), 
a nie k riekam a do lesov. Bohu-
žiaľ ešte stále veľa obyvateľov 
Krásnej znečisťuje svoje okolie. 
Svedčí o tom aj účasť na tejto 
akcii, kde z radov nerybárov pri-
šiel iba 10-ročný Matej s otcom. 
Nemrzí vás to?! Kedy si už ko-
nečne uvedomíme, že aj to, čo 
je za plotom našich pozemkov sa 
nás týka?      Marek  Grejták

Č i s t i l i  b r e h  H o r n á d u

Ak sa počas prechádzky Krásnou chcete osviežiť, zájdite k malému 
pramienku, ku studničke za našim miestnym úradom. I keď voda nie je 
pitná, ruky a nohy si v nej osviežite.                                                Foto: (V. S.) 

Pozvánka

„Čítanie v piesku času“

K o l o  T a t i e r  č i e r ň a v a

Kolo Tatier čierňava, blýska, bije hrom !
Stená Váh i Orava, mutný tečie Hron.
Už zvonil vrah v tú dobu Slovákovi do hrobu,
už mu zvonil, zvonil, zvonil do hrobu !

  Lež nad Nitrou zástava našich rodákov,
  národ v boj povoláva hodných junákov;
  Chlapci kone sedlajú a paloše chystajú;
  a paloše, tie paloše chystajú.

Spoza Tatier vychodí zora červená,
čože nám s ňou prichodí ? Slávy odmena;
sláva hodným junákom, Pokoj svätý rodákom,
sláva, sláva, sláva hodným junákom !

Samo Tomášik



Levoèská 4, Košice

tel: 0907 660 136

e-mail: valeriajancurova@gmail.com

OXYTERAPIA

KYSLÍKOVÁ INHALÁCIA

DIAMANTOVÁ MIKRODERMABRÁZIA

AQUA ABRÁZIA SKIN SCRUBBER

OZÓN

ULTRAZVUK

GALVANIK �EHLIÈKA

( )

KOMPLETNÉ

DEPILÁCIA

KOZMETICKÉ SLU�BY

TRVALÁ NA MIHALNICE

VALÉRIA
kozmetický salón

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Vám ponúka tieto NOVINKY:

V salóne ponúkam aj:

Do posledného kola bojovali 
naši žiaci MFK Košice – Krásna 
o celkové prvenstvo vo svojej 
súťaži. Žiaľ, svoj osud už nemali 
vo svojich rukách. Museli sa 
iba spoliehať, že vedúci AC 
Jasov zakopne v Ploskom. 
Navlas rovnaká situácia ako 
pred rokom, keď o celkovom 
víťazovi rozhodli až vzájomné 
zápasy. A tie sme mali horšie. 
Ale poporiadku. Sezónu sme 
začínali skromne. Cieľom bola 
horná polovica tabuľky. Tak, 
ako po minulé roky, aj tentokrát 
bol naším najväčším plusom 
dobrý kolektív. 14 chlapcov, 
ktorí predovšetkým chceli futbal 
hrať. Nikto nebol outsiderom 
a aj keď v niektorých momen-
toch, či už na tréningu alebo 
v zápase, padli aj vyčítavé slo-
vá, všetko len ako povzbudenie 
k zlepšeniu. Prvé dva zápasy, 
doma s Turňou (5:0) a vo 
Svinici (2:1) sme vyhrali. Do 
tretieho, ktorý už teraz vieme, 
že bol najťažším a jediným 
v sezóne, ktorý sme prehrali, 
sme nastupovali aj s novou po-
silou. Po vybavení všetkých 
(ne)formalít k nám z V. Opát-
skeho prestúpil Janko Krav-
čák. Talentovaný chlapec hral 
svoj vôbec prvý súťažný zápas 
a ešte to nebolo ono. Prehrali 
sme doma s AC Jasov 1:4. Na-
sledovala remíza v Bidovciach 
1:1. Potom však už nasledovali 
len dobré a ešte lepšie výsledky. 
Výhry, 17:1 s Valalikmi (Kravčák 
strelil 9 gólov), 6:1 v Ploskom, 
5:2 s Medzevom, 4:3 na pô-
de silnej Geče, a jeseň sme 
zakončili víťazstvom 12:0 nad 
Popročom (Kravčák – 7 gólov). 
No nebolo to len o strieľaní gólov. 
Našu obranu držal pevne Paľo 
Hake, nekompromisný stopér. 
O rozohrávku sa starali Matúš 

Gordoň a Adam Bodnár, ktorý 
bol aj dobrým zakončovateľom. 
Streľbu z väčších vzdialenosti 
mal na starosti Jakub Timko. 
Za zmienku stojí aj spoľahlivý 
ľavý bek, náš jediný ľavák, 
PaťoSzilagyi, ktorý sa v priebehu 
sezóny na vlastnej koži pre-
svedčil, že aj jeho pravačka nie 
je na zahodenie. Špecialitou 
je u nás roky post brankára. 
Sme radi, keď sa tam, medzi 
žrde, nejaký odvážlivec vôbec 

postaví. Tohto roku to bol Samo 
Potočňák. Začínal neslávne, 
ale... Teraz na konci sezóny 
ukázal aj niečo, čo sa stihol za 
rok naučiť, hoci v niektorých 
zápasoch nemal veľa práce. 
Pri niektorých zákrokoch mi 
nedalo nepostaviť sa z lavičky 
a nezatlieskať mu. A tak sme 
prezimovali 3 body za Jasovom 
na druhom mieste. Do jarnej 
časti sme vstupovali s tým, 
že chceme Jasov preskočiť. 
Naladiť nás mali dve výhry, 
v Turni 5:2  a doma so Svinicou 
14:0. Pred zápasom v Jasove 
prišla choroba nášho kapitána, 

Adama „Orlíka“ Bodnára. V ne-
hostinnom prostredí, nervozite 
sršiacej z každej strany, sme 
dokázali uhrať len remízu 1:1. 
Náš vedúci gól dal stále sa 
zlepšujúci, raketový a veľmi 
efektívny útočník Vlado Vavrak. 
7 minút pred koncom Jasov 
vyrovnal z penalty. Domáci to 
jasne brali ako svoju výhru. 
V ostatných zápasoch sme už 
súperom veľa nedovolili. Vyhrali 
sme doma s Bidovcami 8:0, vo 

Valalikoch 4:1, s Ploským 8:0, 
v Medzeve 8:1, a doma v ner-
vóznom zápase s nepríjemnou 
Gečou 6:0. Pred posledným 
kolom sme mali skóre 107:18, 
bilanciu 14 výhier, 2 remízy 
a 1 prehra.

V sezóne, ktorá bola po-
značená odstúpením našich 
mužov zo súťaže, naši chlapci 
strácali svoje vzory. Nemyslím 
hviezdy, ktoré poväčšine môžu 
vidieť len na TV obrazovke, ale-
bo v nejakej počítačovej hre. 
Myslím futbalistov, ktorých mô-
žu reálne stretnúť na ulici, na 
tréningu alebo v domácom zá-

pase. B-čko V. Opátskeho, 
takmer nikoho nepoznali, ne-
bolo pre nich zaujímavé. A noví 
chlapci do klubu neprichádzali 
a neprichádzajú.Po tejto sezó-
ne u žiakov kvôli dosiahnutiu 
vekovej hranice, z tých, ktorí 
sezónu dohrali, končí 6 chlap-
cov. Zostane ich 8. Ešte sme 
snáď nikdy predtým, na tom 
tak zle neboli. Informácia, ktorú 
sme dostali počas výroby no-
vín, potvrdzuje, že bojovať treba 
až do konca. Naši chlapci vy-
hrali v Poproči 6:1 a keďže AC 
Jasov prišiel o body v posled-
nom kole, žiaci MFK Košice-
Krásna, vyhrali I. triedu ObFZ 
Košice-okolie. Ďakujem všet-
kým chlapcom, ktorí repre-
zentovali náš futbalový klub 
v I. triede ObFZ Košice-okolie.
Všetkým želám veľa zdravia 
a športových úspechov v ich 
ďalšom pôsobení v našom fut-
balovom klube. Družstvo žiakov 
MFK Košice – Krásna v tejto 
sezóne reprezentovali: Samuel 
Potočňák (99 – rok narodenia, 
Jazero), Jakub Timko (98, 
V. Hutka), Vladislav Vavrak (99, 
Jazero), Tomáš Gordoň (99, 
Krásna), Ján Kravčák (98, 
Jazero), Matúš Gordoň (99, 
Jazero), Patrik Szilagyi (99, 
V. Hutka), Šimon Sedlák (98, 
V. Hutka), Pavol Hake (98, 
Krásna), David Gordoň (99, 
Krásna), Adrián Andrášik (99, 
Krásna), Benjamín Ondrej (98, 
Jazero), Adrián Tolmácsi (98, 
Jazero – nehral na jar), René 
Škrak (99, Krásna), Adam 
Bodnár (98, Krásna), Jakub 
Čepek (98, Krásna), Martin 
Voznický (03, Jazero), Matúš 
Horňák (98, Jazero – nehral na 
jar), Adam Repaský (99, Jazero 
– nehral na jar).

Mgr. Marek  Beregsászi

N a j l e p š i a  h r a  j e  t a k á ,  k d e  m ô ž u  v y h r a ť  v š e t c i .•
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Máme za sebou v podstate 
futbalovú sezónu 2012/2013, 
ktorá už bola z časti spoločná 
pre futbalové kluby z Krásnej 
a Vyšného Opátskeho. „A“ 
mužstvo ukončilo sezónu 
v zaujímavom zápase so 
Svidníkom a „B“mužstvo má 
posledný zápas v Malej Ide. 
V krátkom zhodnotení účin-
kovania v podstate prevládla 
spokojnosť s účinkovaním 
oboch mužstiev, keď „A“ muž-
stvo sa umiestnilo v stre-
de tabuľky a mladí chlapci 

z „B“čka v pohode uchovali 
príslušnosť v VI. lige. Pred 
novou sezónou nás čaká veľ-
ká výzva, keďže novovytvorený 
spoločný klub TJ FK Vyšné 

Opátske - Krásna má jediný 
cieľ a to postup do tretej ligy. 
Veríme, že sa nám to spoloč-
nými silami podarí. Mládež-
nické mužstvá tiež ukončia 

sezónu vydarenými výsledka-
mi a pekným umiestnením 
v príslušných tabuľkách, keď 
mužstvo dorastencov až do 
konca bojovalo o prvú priečku 
s mužstvom Kechneca. Ďaku-
jeme aj ich trénerom Hozovi 
a Beregsászimu, ktorí okrem 
tréningovej funkcie, plnia aj 
výchovnú, čo sa im úspešne 
darí. Veríme, že v budúcej se-
zóne za podpory funkcionár-
skej aj fanúšikovskej, sa nám 
podarí naplniť vytýčené ciele.

Ing. M.  Alexander

Prvá futbalová sezóna úspe‰ná

Vďaka chlapcom za reprezentáciu nášho FK

Strati l i  svoje vzory

V ďa k a  t r é n e r o m
Hozovi a Beregsászimu
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NÁVRATY DO DEDOVIZNEFotoreportáž Fotoreportáž 

Čulý kultúrno-spoločenský život vládol v Krásnej nad Hornádom najmä 
v rokoch 1965 až 1971, keď organizátorom mnohorakých verejných 
podujatí bola miestna osvetová beseda. Popri dychovke, spevokole, 
divadle, estráde, kurzovej činnosti, tanečnej hudby, Krásňania sa tešili aj 
z vystúpení tanečno-speváckej skupiny,nemenej z účinkovania skupiny 
„Romens“. Živý ohlas  u občanov rôznych vekových kategórií vzbudzovala 
aj pravidelná nedeľná relácia „Nedeľa na priedomí“, ale tiež relácia 
„Hráme jubilantom“ a tak nečudo, že pred svoje príbytky vyšli mladí, ale 
aj starší, aby si vypočuli čo sa deje v ich okolí. Potvrdzuje to aj náš záber 
z ulice zvanej Banovar – dnešná Mozartova, ktorý nám poskytla Anna 
Petrušová (Hajduková).

P r a c o v i t á  r u k a ,  j e  n a j l e p š i a  l o t é r i a .

Nádvorie starej školy s pozadím chrámu sv.Cyrila a Metoda bolo miestom aj pre fotografiu prvoprijímajúcich detí z 27. mája 1945. Vzácna je aj snímka 
mužského cirkevného spevokolu z roku 1955, tentoraz aj s menami spevákov. Horný rad zľava J. Hegedüš, Š. Kotik, O. Kertész, 
J. Šoltés. J. Hegedüš (Majkov), O. Doboš. V druhom rade Š. Hrabkovský, M. Takáč, J. Jenčík, J. Bičkoš, V. Takáč, J. Hrabkovský, O. Sopko. Posledný 
rad a v sede P. Čontoš, J. Valik, Vdp. V. Kováč, J. Hrabkovský (Uvak), F. Takáč a J. Takáč.

•

Tieto dve fotografie nám poskytla Berta Vasiľová. Prvá je z roku 1957, uprostred riaditeľ OSŠ Jozef Kováč s manželkou, triednou 1. A triedy. Vpravo: 
žiaci VIII. ročníka s triednou učiteľkou M. Petríkovou asi pred 57. rokmi (tak sa na seba pozrite, akí ste boli a spresnite aj náš odhad).

Texty k dnešným „Návratom“ napísal a na ďalšie dobové fotografie sa 
teší: šéfredaktor. Naša prosba je, aby ste sa snažili popísať mená ľudí, 
ktorí sú na fotografii, dej a udalosť, ktorá sa udiala, samozrejme, kde 
a kedy sa to, či ono stalo. Vďaka.

✽  ✽  ✽
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