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Ak sa nieãoho zriekame, nie vÏdy strácame
spoluobčania, leto
M ilía čas
dovoleniek je ne-

návratne za nami. Vstupujeme do obdobia, keď hodnotíme, finišujeme s dlhodobými
projektmi i s úlohami, ktoré
sme si predsavzali splniť v tomto roku. Pred niekoľkými dňami sme úspešne ukončili rekonštrukciu nášho kaštieľa,
ako súčasť investičného projektu „Európske hlavné mesto
kultúry – Košice 2013“. Proces riadenia rekonštrukcie
zverila mestská časť neziskovej organizácii Zachráňme
kaštieľ v Krásnej. Tá vás priebežne informovala nielen o napredovaní, ale aj o problémoch, s ktorými sa bolo potrebné popasovať. Je tu čas,
aby som sa celému tímu ne-

Pozvánka
Miestny úrad Košice-Krásna
vás pozýva na „Krásňansku
kvapku krvi“, ktorá sa
uskutoční dňa 17. októbra
2013, (vo štvrtok), opäť
v našom kultúrnom dome
so začiatkom o pol ôsmej

„Krásňanska
kvapka krvi“
hodine. Veríme, že aj na trinástej „kvapke“ preukážete
gesto ľudskej spolupatričnosti
a prispejete k záchrane ľudského života. Dúfame, že bokom neostanú ani naši mládežníci a prvodarcovia. O vaše
občerstvenie je postarané.
Tešíme sa na vás.
(MÚ)

ziskovej organizácie vo svojom mene, ale aj v mene obyvateľov našej mestskej časti, vrelo poďakoval správnej
rade a jej bývalému predsedovi vdp.Jurajovi Semivanovi, súčasnému predsedovi
vdp. Pavlovi Kaminskému,

časti sme na spolufinancovanie prispeli sumou 90 tisíc
eur. Priznávam, že niekedy
bolo ťažko rozhodnúť uvoľniť
financie, či určiť priority, lebo
vždy to znamenalo, uskromniť
sa a značne obmedziť činnosti, ktoré mala mestská časť

Pre spoloãné dobro
Ing. Vladimír S A X A

riaditeľovi n. o. JUDr. Marekovi
Kažimírovi, projektantovi Ing.
Petrovi Lopuchovskému, všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že dielo
je úspešne dokončené. Na
tom, že náš kaštieľ znovu ožil
sa podieľate všetci, pretože
zo spoločnej kasy mestskej

vo svojom programe. Ale
„človek nie vždy stráca, keď sa
niečoho zrieka“... Keď sa
kocháme pohľadom na kaštieľ,
ktorý patrí k dominantám
Krásnej vieme, že to boli dobre
investované prostriedky. Veď
ide o jeden z najstarších klasicistických kaštieľov na Slo-

vensku, súčasť nášho kultúrneho dedičstva. Projekt bude pokračovať organizovaním
výstav umeleckých diel, charitatívnych i kultúrno-spoločenských podujatí, na ktoré
sa osobne veľmi teším.
ďalšia činnosť úradu
bola popretkávaná radosťami i starosťami. Dôstojne sme oslávili sviatok sv.
Cyrila a Metoda, našu odpustovú slávnosť – tradičný Deň
Krásnej. Oslavy sme obohatili,
pretože tento rok je 870. výročím prvej písomnej zmienky
o našej obci. Program, ktorý
bol súčasťou celoslovenských
„matičných osláv“ bol skvelý.
V sobotu 6. júla pokračoval
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(Pokračovanie na 3. strane)

Slovo má nová riaditeºka ‰koly PaedDr. Veronika Becová
Milí Krásňania, stojíme
na prahu školského roka
2013/2014, preto dovoľte,
aby som vám našu Základnú
školu s materskou školou
sv. M. Križina, v krátkosti predstavila. Škola je plnoorganizovaná, má triedy od prvého
do deviateho ročníka. V tomto
školskom roku ju navštevuje
164 žiakov. Školský vzdelávací
program základnej školy umož-

školy. Súčasťou školy je školský
klub detí a centrum voľného času. Centrum voľného času navštevujú žiaci našej základnej
školy, ale je otvorené pre všetkých mladých ľudí v Krásnej nad
Hornádom do 25 rokov. V tomto
školskom roku sme po rokoch
obnovili činnosť folklórnej skupiny Sedmokráska, ktorú vedie
Mgr. Irena Feketeová. Ďalej
ponúkame prehĺbenie vedo-

Chápeme du‰u kaÏdého dieÈaÈa
ňuje žiakom vyučovanie jedného cudzieho jazyka – najväčší záujem je o anglický jazyk
– vyučovanie druhého cudzieho jazyka a to ruského a nemeckého jazyka. V škole máme
tri učebne informatiky a v rámci
projektu „Inovácia vzdelávania v ZŠ s materskou školou

sv. M. Križina“, sme získali
moderné učebné pomôcky,
ktoré používajú učitelia na vyučovacích predmetoch. Máme
odborné učebne chémie, fyziky, biológie a technickej výchovy. Telocvičňa je využívaná
na hodinách telesnej výchovy a pri športových aktivitách

mostí z matematiky a slovenského jazyka pre deviatakov,
dramatický krúžok, zborový
spev, mladý redaktor, tvorivá
dielňa, moderný tanec, knižný
klub v anglickom jazyku, stolnotenisový, futbalový a šachový
krúžok. Žiaci vytvorili v rámci
(Pokračovanie na 2. strane)

O b n o v e n ˘
Len málokto si nevšimne
aká krása sa objavila v Krásnej. Pozornému oku neujde vynovený Kaštieľ, ktorý dlhé roky
chátral a cítiace srdce mnohých ľudí bolo ubolené, keď videli
ako sa stráca historická budova,
ktorú dôverne poznali. Nadišiel
deň, v ktorom sa u niekoľkých

k a ‰ t i e º
sporne patrí. Nielen samotný
kaštieľ, ale aj okolité priestranstvo dotvára jeho krásu.
Vrelo ďakujem autorom myšlienky, reštaurátorom i stavebnej
firme za zrenovovaný objekt,
ktorý je ozdobou Krásnej. Jeho rekonštrukciou sa otvoril
nádherný priestor pred samot-

Ozdoba Krásnej

Chápeme du‰u kaÏdého dieÈaÈa
(Dokončenie z 1. strany)

krúžku moderná hudba svoje kapely, ktoré prezentujú našu školu. Školská jedáleň pripravuje stravu pre
základnú školu a materskú školu.
V materskej škole sú dve triedy,
ktoré navštevuje päťdesiat detí.
Základná škola a materská škola
postupuje podľa plánu práce, ktorý je ozaj bohatý, zahŕňa v sebe
vzdelávacie a výchovné aktivity
napr. deň otvorených dverí, Mikuláš,
jasličková pobožnosť, plavecký
výcvik pre tretiakov, svetový deň
výživy, exkurzia do Viedne a pod.
Uvedomujem si, že naša škola
nevyzerá zvonku lákavo, ale srdečne vás pozývam na návštevu do
jej interiéru. Čaká vás tu mladý kolektív, ktorý sa vie zodpovedne
postaviť k práci, analyzuje a chápe
dušu každého dieťaťa. Náš žiacky
a pedagogický kolektív nie je veľký,
ale o to milší a zodpovednejší.
Predstavila som vám školu,
ktorú od 1. augusta 2013 vediem

ako riaditeľka. Volám sa Veronika
Becová, bývam v Mestskej časti Vyšné Opátske a mám tri krásne dcéry. Vyštudovala som Pedagogickú fakultu v Prešove s aprobáciou ruský jazyk – zemepis
a neskôr som si rozšírila vzdelanie
o vyučovanie nemeckého jazyka.
Učila som na základnej aj strednej
škole. V rámci pracovných pozícií
v školstve som pracovala v štátnej
a verejnej službe. Počas môjho
pôsobenia som získala skúsenosti
v oblasti výchovno-vzdelávacieho
procesu, ale aj riadenia a školskej
legislatívy. K mojím záľubám patrí
domácnosť, záhrada, folklór. Celé
detstvo a mladosť som pôsobila
vo folklórnej skupine. Možno mi
neuveríte, ale teším sa na svoju
prácu, lebo prvý mesiac pôsobenia
v Krásnej, som stretla zodpovedných,
pracovitých a milých kolegov, slušné
a šikovné deti. Pochopiteľne, teším
sa aj na rodičov detí.

nadšencov zrodila myšlienka,
zachrániť ho a zachovať pre
budúce generácie. Určite bolo
veľa polemík, uvažovania... ako
na to, čo s tým? Dobrá myšlienka začala nadobúdať kontúry.
Znamenala však veľa rokovaní, času, obety – ale stálo to za
to. Nadšenci, ktorí vynaložili
nesmierne úsilie sa dnes právom tešia. Tešíme sa všetci,
lebo si vážime historické stavby a kaštieľ v Krásnej k pozoruhodným pamiatkam histórie ne-

ným kaštieľom a naším kostolom, takže je prirodzené, aby
toto priestranstvo nadobudlo
nový charakter – Námestie sv.
Cyrila a Metoda. Pri príležitosti
jubilejného roku 1150. výročia
príchodu solúnskych bratov
na naše územie, aj tento kúsok zeme v Krásnej nám bude
väčšmi pripomínať patrónov
krásňanskeho kostola sv. Cyrila
a Metoda.
Mgr. Pavel Kaminský

Pohľad na obnovený kaštieľ počas
slávnostného otvorenia 15. septembra 2013

Zachránen˘ ka‰tieº lahodí oãiam, pote‰uje srdce
Všetci radi snívame o príjemných veciach a určite všetci
sa tešíme z toho, keď sa tieto sny aj splnia. Niekedy k naplneniu sna stačí náhoda, väčšinou však je potrebná tvrdá
a namáhavá práca. Snívanie
o rekonštrukcii kaštieľa v roku
2003 išlo spoločne ruka v ruke
s realizáciou postupných krokov,

srdci Krásnej, sme po dohode
s pamiatkovým úradom mohli
pristúpiť k spracovaniu projektovej dokumentácie a k vybavovaniu stavebného povolenia.
Súčasne sme s našou rodáčkou
Ing. Teréziou Vysockou – hlavnou
manažérkou projektu – hľadali
cestičky k získaniu dostatočných
finančných prostriedkov na po-

nezisková organizácia Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o. ponúkla
mestu myšlienku rekonštrukcie
kaštieľa a ponúknuť jeho reprezentatívne priestory na obnovenie verejnej knižnice, zriadenie archeologickej expozície
a usporiadanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí.
Na obnovu kaštieľa a jeho cel-

Sen sa stal skutoãnosÈou
ktoré nás priviedli k vytúženému
cieľu. Najskôr bolo potrebné
s vlastníkom kaštieľa rokovať
o podmienkach dlhodobého
prenájmu, potom nasledovali časovo aj finančné náročné archeologické, architekto-historické
a reštaurátorské výskumy. Až
potom, keď sme vedeli v akom
stave sa nachádza náš kaštieľ,
ktorý bol doslova a do písmena
čiernou škvrnou v priamom
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krytie všetkých nákladov náročnej rekonštrukcie. Najskôr sme
uvažovali o výzvach podporujúcich cezhraničnú spoluprácu
Slovensko – Ukrajina, Slovensko
– Maďarsko a v tej súvislosti
sme začali aj rozbiehať prvú komunikáciu a stretnutia so starostami zahraničných obcí. V tom
čase, koncom roka 2008 mesto Košice získalo prestížny titul
Európske hlavné mesto kultúry a

a

i d e á l o v

kovú záchranu sme z prostriedkov Európskej únie a rozpočtu
Slovenskej republiky získali
viac ako milión tristo tisíc eur.
Stavebné práce boli ukončené
po necelom roku od odovzdania stavby zhotoviteľovi, ktorým
bola prešovská firma ROPO SK,
s.r.o. s firmou APS ALKON, a.s.
Sen sa v tomto prípade stal
skutočnosťou a náš kaštieľ je
zachránený. Snahou obidvoch

n e m o ž n o

b y ť

zakladateľov a vedenia neziskovej organizácie, ktorá má kaštieľ v prenájme na tridsať rokov
je, aby čo najdlhšie slúžil širokej
verejnosti a bol dôležitým kultúrnym bodom nielen Krásnej, ale
aj mesta Košice. Prial by som
si, aby kaštieľ v Krásnej bol takým kryštalizačným bodom cez,
ktorý sa bude exportovať kultúra z centra mesta aj do predmestí s cieľom posilnenia občianskej spolupatričnosti a spolupráce. Aj to, aby bol aj pomyselným mostom, ktorý cestou
kultúry a vzdelávacích aktivít
spojí starousadlíkov a nových
obyvateľov Krásnej. Či to však
bude iba mojím osobným prianím alebo záležitosťou celej
komunity záleží predovšetkým
od všetkých, ktorí v Krásnej
žijeme.
JUDr. Marek Kažimír,
riaditeľ

č l o v e k o m .

Okrem iných naliehavých prác v Krásnej na rad prišiel aj chodník na Opátskej ulici. Povedie od nášho miestneho úradu po odbočku na Horu.
Text a foto: (bič)

turnajom o pohár starostu
a v nedeľu kultúrnym podujatím na námestí pred kaštieľom
Čítanie v piesku času, ktorého
obsahom bolo čítanie príbehov z histórie nášho kaštieľa
i obce. Naše aktivity neustali
ani v čase dovoleniek. Ulica
1. mája dostala do vienka nový asfaltový koberec, a priebežne opravujeme výtlky na
ostatných komunikáciách. Nemalé starosti nám robia ces-

budne nový asfaltový koberec pri autobusovej zastávke
na Lackovej ulici. Našim mladým vďačíme za to, že na
ihrisko za úradom pribudli
workoutové prvky. V spolupráci s KDH sme boli spoluorganizátormi zájazdov za
kúpaním do Maďarska a podporili sme aj projekt našich
cyklistov BIKE 2013. V Krásnej prebieha plánovaná výmena plynového potrubia kto-

Pre spoloãné dobro
(Dokončenie z 1. strany)

ty v správe mesta Košice,
ktorému smerovalo viacero
našich žiadostí. Zatiaľ bola
akceptovaná len jedna požiadavka a začiatkom septembra bola vykonaná oprava komunikácie na moste
cez rieku Hornád. Podarilo
sa nám vymeniť okná a dvere na miestnej pošte, čo ocenia zamestnanci pošty, ale
hlavne početní zákazníci
(pamätalo sa tam aj na bezbariérový prístup). V týchto
dňoch realizujeme výstavbu
chodníka, vedúceho k miestnemu úradu a čoskoro pri-

rému už skončila životnosť,
pričom realizujúce firmy sa
snažia, aby z toho titulu boli
obyvatelia čo najmenej obmedzovaní. Oceňujem, že až na
pár výnimiek, máte porozumenie a trpezlivosť. Keďže je
to len o včasnom informovaní, dávam opäť do pozornosti
možnosť registrácie na našej webovej stránke www.
kosicekrasna.sk, takže vám
informácie budú priebežne
zasielané.
Ďalej hodláme pokračovať
v odvodnení ulíc a dopĺňaní
chýbajúceho verejného osvet-

Slávnostné otvorenie krásňanskeho kaštieľa dňa 15. septembra 2013
začalo prestrihávaním pásky čelnými predstaviteľmi mesta Košice a našej
mestskej časti.
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lenia. Do sviatku Všetkých
svätých chceme stihnúť opravu vstupu do Domu nádeje,
rozšírenie osvetlenia i vybudovanie „symbolickej záhradky“, ktorú v tento sviatok slávnostne otvoríme. Na posledné mesiace tohto roka pre
vás ešte pripravujeme aj veľa
kultúrnych a spoločenských
podujatí, o ktorých budeme priebežne informovať.
V Krásnej došlo ešte k jednej
významnej zmene. Od augusta
t.r. našu ZŠ s MŠ sv. Marka
Križina vedie nová riaditeľka
PaedDr. Veronika Becová,

ktorej prajem veľa zdravia,
síl, dobrých ľudí okolo seba,
veľa správnych rozhodnutí
a najmä, aby bola medzi Krásňanmi šťastná. Ukazuje sa,
že doterajšie výsledky nášho
spoločného úsilia sú rukolapné, čo dokazuje, že naša
mestská časť nestagnuje,
naopak, dynamicky napreduje.
Zaželajme si, aby sa nám do
konca roka podarilo splniť aj
ďalšie náročné predsavzatia,
smerujúce výlučne len a len
k vašej spokojnosti, k spoločnému dobru.

âo ãu‰í‰…
Čo čušíš, čušíš, Slováku mužný?
Pretri si oči, sláva ťa zovrie, do boja v pole.
Striasť raz už putá dávnej nevole.
Čo čušíš, čušíš Slováku mužný. Či ešte žiješ,
či ešte čuješ?Tú divú kliatbu tie vzdychy ťažké?
Či ešte národ verne miluješ?
Čis´hotov odísť v boje víťazské.
Hriešniče veľký, vzmuž sa a tresni
jarmo o zem tú, nech minie mrak
nech svet ten vidí, nech svet ten čuje,
že žije Slovák, že je junák, že je junák
že žije Slovák – že je junák!
Viliam Paulíny-Tóth

Dňa 7. júla 2013 v rámci projektu Čítanie v piesku času DFS Krásňanka
opäť zažiarila. Okrem piesní pridala aj čítanie historických príbehov
a výňatky z histórie Krásnej a kaštieľa.
Foto: Nikola Kažimírová
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Jubilejné oslavy plné zábavy aj prekvapení
Tohtoročný Deň Krásnej
– 5. júl 2013 bol zase o čosi
krajší a zvláštnejší ako inokedy. Bola to jubilejná oslava –
870. výročie od prvej písomnej
zmienky o našej obci. Pri tejto príležitosti miestny úrad v súčinnosti s kultúrnou komisiou
i ďalšími ochotnými Krásňanmi
pripravili dôstojné oslavy – popoludnie plné zábavy a prekvapení. Mne pripadla milá povinnosť – rola konferenciera.
Priznám sa, že všetko, čo súvisí s kultúrou ma baví, preto
som sa na tento deň a svoje
poslanie veľmi tešil. Bolo to
úžasné popoludnie, ku ktorému sa v myšlienkach rád vraciam, preto ho veľmi rád priblížim aj tým, ktorí medzi nami
v tento deň neboli. V prvom

rade chcem vyzdvihnúť bohatý
kultúrny program. Okrem domácej Krásňanky, ktorá je
už tradične ozdobou takýchto podujatí, vystúpil Krásňanom už známy folklórny súbor
Omladina, brazílske bojové
umenie – kombináciu tanca,

i populárne „repeťácke“ melódie. Nezabudnuteľný kultúrny
zážitok nám pripravil hosťujúci
bulharský detský spevácky
súbor Milka Stoeva, ktorého
vystúpenie bolo také pôsobivé,
že u mnohých z nás vyvolalo
veľké emócie.

„DeÀ Krásnej“
oãami moderátora

netradičného boja a akrobacie nám predstavili chlapci
z Capoeiri. S rovnakým úžasom sme sledovali cvičenia
na hrazdách a bradlách chalanov z Workoutu. Nechýbala
ani naša „nová“ kapela Echo
Bang, ktorá odprezentovala
svoj repertoár – ľudovky, ale

Osobnosti Krásnej

Skákacie hrady pre deti,
vôňa domácej klobásy, gulášu,
langošov, cukrovej vaty, trdelníkov i stánky s rôznym občerstvením, dotvárali tú správnu
atmosféru, kde sa človek cítil
neskutočne uvoľnene, dobre.
Keďže ľudí rôznych vekových
kategórií tam bolo neúrekom,

nechýbali ani „vzácne“ stretnutia a rozhovory medzi známymi, no i neznámymi, ktoré
nemali konca. Som presvedčený, že nielen krásny program, ale hlavne dobrá nálada,
srdečnosť, priateľské stisky
rúk, úsmevy bolo tým čo dalo
slávnosti správny punc.
O večernú zábavu sa
postarala hudobná skupina
Samson, country skupina a DJ
Sharky. Za ich zvukov sa na
novom „ parkete“ ihriska za
miestnym úradom tancovalo
výborne. Dvojnásobnú radosť
prežívali výhercovia tomboly s hodnotnými cenami od
štedrých sponzorov podujatia.
Bola to super slávnosť a bolo
mi cťou ju odmoderovať.
Rastislav Balog

Hold patrónke Slovenska

Narodil sa v roku 1899 v Močidlanoch okres Prešov. Po
vysvätení do kňazského stavu 28. júla 1923 pôsobil ako
kaplán v obciach Veľký Šariš a Svinia, od roku 1924 ako
prefekt v slovenskom katolíckom konvikte v Košiciach.
Za duchovného správcu v Krásnej bol vymenovaný biskupským úradom 1. septembra 1928. Veľa svojho času
venoval výchove detí. Zakladal náboženské spolky a rozširoval náboženskú tlač. Výsledkom jeho pôsobenia bolo,

Michal Adam
(1899 – 1974)

že už v roku 1930 odchádzajú prvé dievčatá z Krásnej do
ženských reholí. Na štúdium teológie pripravil aj dvoch
chlapcov, z ktorých sa potom stali kňazi. Jeho pričinením
bol v októbri 1934 položený základný kameň nového kostola v Krásnej, ktorý je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi.
Bol dokončený a vysvätený 28.septembra 1935.V období
pred druhou svetovou vojnou, počas maďarskej okupácie
Košíc a Krásnej, odchádza 10. novembra 1938 pôsobiť do
Raslavíc. Od roku 1955 bol správcom farnosti v Bajerove, od
31. júla 1974 na dôchodku v rodných Močidlanoch. Zomrel
v Prešove 27. októbra 1974, pochovaný je v Močidlanoch.
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n a b e r á ,

Ako po iné roky, aj v nedeľu 15. septembra 2013, na sviatok
Sedembolestnej Panny Márie veriaci troch farností z Krásnej,
Vyšného Opátskeho a sídliska Nad jazerom sa stretli pri kaplnke
Panny Márie Ustavičnej pomoci v lesíku na hranici medzi Krásnou
a Vyšným Opátskym pri storočnom dube, na ktorom bol kedysi
pripevnený obraz Panny Márie. Svojimi piesňami a vrúcnymi
modlitbami vzdali hold našej nebeskej Matke. Na snímke takto
vyzeral sprievod krásňanskych veriacich ku kaplnke Panny Márie
pod vedením pána kaplána PaeDr. Petra Sabola.
(bj)

k t o

s a

u č í

b e z

k n í h .

Vedúca súboru ìakuje
Čo znamená v živote človeka pätnásť rokov? Je to veľa, či
málo ? Ak je reč o našej folklórnej skupine, je to obdobie náročnej a obetavej práce. Krásňanku tvorí skupina mužov
a žien, ktorých dobre poznáte
a máte možnosť ich vidieť na
rôznych vystúpeniach. Je mi
cťou pracovať s týmito ľuďmi,
tvoriť a vytvárať pásma. Spievať
piesne, ktoré sme zapísali
pred pár rokmi a naučiť sa ich.
Sú to návraty späť o niekoľko
rokov. Mojou úlohou je zachytiť
a zapísať od starších členov
súboru čo si ešte pamätajú,
aby sa nestratilo, zachovalo.
Jubileum našej Krásňanky
je vhodnou príležitosťou vyjad-

riť vrelé poďakovanie všetkým
členom – súčasným i bývalým. S hrdosťou môžem povedať, že v našom kolektíve sú
aj jednotlivci, ktorí svoju úlohu zvládajú na výbornú, a za
svoje výkony boli patrične ocenení v rámci regiónu. Osobne
je mi veľmi ťažko hodnotiť jednotlivcov, lebo všetci sú mi
rovnako vzácni. Vážim si ich
zanietenie, obetavosť ktoré
do našej spoločnej práce vkladajú. Veľkým zadosťučinením
pre nás však je, že sa nám
to vracia v podobe vďačnosti
za príjemné chvíle pohody
a neopakovateľných zážitkov.

V tomto školskom roku si v našej Haligande našlo miesto pre hru na
akordeóne 14 žiakov vo veku od 8 do 17 rokov z Krásnej a z Vyšnej
Hutky. Priestory im poskytla naša miestna časť. S láskou a trpezlivosťou
sa im venuje učiteľka košickej ZUŠ Bernolákova, Vierka Nagyová.
Foto: Ing. T. Olšavský, text: bič

Mgr. Irena Feketeová

Pozvanie na oslavy 15. v˘roãia vzniku „KrásÀanky“
Spev a tanec sú výrazom radosti z ľudského života. Lepší
dôkaz ako snaha uchovávania
a zároveň prezentovania ľudových
zvykov zo Siplaka členmi dedinskej folklórnej skupiny Krásňanka by ste nenašli. Múdri ľudia hovoria: „Dedičstvo otcov, zachovaj
nám, Pane“. Krásňanka láskou
k spevu a tancu prebúdza, oživuje a zachováva dedičstvo, zvy-

skupina nadšených ľudí, mužov
i žien, združená v Mestskej časti
Košice-Krásna, ktorá sa po prvý
krát verejnosti predstavila v roku
1998. Odvtedy až po súčasnosť
sa v nej členovia striedali. Pôsobili a pôsobia v nej ľudia, ktorí
s úctou pristupujú k tradíciám.
Veľkou mierou svojho nadšenia,
talentu, ale i veľkej pracovitosti
a zodpovednosti sa zaslúžili o vy-

me odprezentovania zvykov zo
Siplaka, alebo vo forme blokov
piesní. Je neúnavnou trénerkou, scénografkou, kostymérkou,
scénickou návrhárkou i administratívnou a technickou pracovníčkou v jednom. Ak hovoríme
o ľuďoch, ktorí za 15 rokov existencie zanechali stopu tvorivosti
a prínosu v Krásňanke, hovoríme tiež o akordeonistovi Matú-

ňankou. Všetci dali jednotlivým
programovým pásmam podobu,
ako ju budeme mať možnosť vidieť
na predstavení, pripravovanom
pri príležitosti 15. výročia vzniku
Krásňanky. Jej priaznivci, obdivovatelia, milovníci folklóru, fanúšikovia, všetci, ktorí chcete vnímať autenticitu oprášených zvykov so všetkým čo k tomu patrí,
príjmite pozvanie na vystúpenie

Oživujú zvyky a obyčaje svojich predkov
ky a obyčaje svojich predkov
v duchu pokory a úcty k ľuďom,
ktorí si ich uchovali v pamäti.
Jej členovia sú nádhernými
vyslancami kultúry svojho regiónu. Krásňanka je reprezentantom
nesmierneho bohatstva, ľudovej
tradície, ktorá je premietnutá do
vytvorených pásiem, čím je zachovávaná originalita obradov pri
rôznych životných udalostiach.
Históriu Krásňanky začala písať

•

K t o

tvorenie krásneho svedectva
o regióne Siplaka. Dnes súbor tvorí
31 členov, ktorí iskria radosťou zo
života a spontánnym prejavom.
Vznik i existencia Krásňanky je
úzko spätá s osobnosťou vedúcej Mgr. Ireny Feketeovej. Jej
kreativita, nákazlivá vitalita a pre
ňu charakteristická invencia vytvarovala a stále tvaruje túto
skupinu. Vytvorila niekoľko programových pásiem či už vo for-

p r ú t i k

šovi Chovanovi, o akordeonistke
Vierke Nagyovej, ktorá sa stará
o hlasovú kultúru skupiny, ale
nemožno opomenúť ani ďalšie
osobnosti ako sú tanečný pedagóg, choreograf Bc. Ing. Slavomír
Ondejka, tanečná pedagogička,
choreografka Mgr. Marianna Svoreňová, či Bc. Jaroslav Bryndzák.
Sú to umelci, ktorí pôsobia v iných
folklórnych súboroch a skupinách,
ale aktívne spolupracujú aj s Krás-

n e o h ý b a ,

s t r o m

pri príležitosti 15. výročia jej
vzniku v kultúrnom dome Mestskej časti Košice-Krásna dňa
20. 10. 2013 o 15. hodine s hosťujúcimi súbormi. Vnímajme teda
spoločne nádheru života v zachovaných zvykoch a seba vnímajme ako ich súčasť. Tá krása
je ukrytá predovšetkým v ľuďoch
oddaných tejto vášni.
Ing. Oľga Lukáčová
členka DFS Krásňanka

ť a ž k o

o h n e .
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Uznesenia z XIII. zasadnutia MZ MČ
Košice-Krásna, konaného dňa 20. júna 2013
S c h v á l i l o :
• program rokovania a jeho doplnenie o bod 11a) - dotácia pre n.o.
Zachráňme kaštieľ v Krásnej, 15a) - Námestie sv. Cyrila a Metoda, 16a)
- jednorázová sociálna výpomoc
• plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013
• záverečný účet za rok 2012 bez výhrad
• rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2012 takto: rezervný fond
27 501,02 € sociálny fond 2 000 €
• I. úpravu programového rozpočtu na rok 2013 s úpravami
• dotáciu pre n.o. Zachráňme kaštieľ v Krásnej
• časový plán rokovaní MZ a Miestnej rady Košice-Krásna na 2. polrok
2013:
Miestna rada: 10. 09. 2013, 10. 12. 2013
Miestne zastupiteľstvo: 19. 09. 2013, 19. 12. 2013
• úpravu cenníka služieb vykonávaných na pohrebisku :
obnova prenájmu detského hrobového miesta o 10 rokov - 5 €
obnova prenájmu detského hrobového miesta o 20 rokov - 10 €
nájomné za miesto v symbolickej záhradke na 10 rokov 5€
• zoznam ulíc pre pôsobenie poslancov MZ
• poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi trom žiadateľom
• premenovanie lokality kostol–kaštieľ–park na Námestie sv. Cyrila
a Metoda
V z a l o n a v e d o m i e :
• kontrolu plnenia uznesení, správu veliteľa MP– stanica Košice-Nad
Jazerom, správy o činnosti starostu mestskej časti, poslanca mestského zastupiteľstva, kontrolóra MČ, stanovisko kontrolóra k záverečnému
účtu za rok 2012, správu nezávislého auditora o vykonanom audite za
rok 2012
N a v r h l o :
• žiadosť o dotáciu na opravu píšťalového organu prerokovať na najbližšom
riadnom zasadnutí MZ
• udelenie ceny predsedu Košického samosprávneho kraja Jánovi
Bičkošovi
Z a m i e t l o :
• jednu žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi

Aktuálna esej
Trúfam si povedať, že najväčším darom človeka je, že
dokáže milovať. Múdri tohto
sveta hovoria, že bez lásky sú
púšťou aj nebesá. Lamartine
zase tvrdí, že „Láska spraví
z neba nebo“ i to, že láska vie
z človeka vytvoriť anjela. Na
inom mieste sa dočítame, že
ľudí treba milovať takých, akí
sú. Aj tých, ktorí majú chyby,

pod jednou strechou! Stekel
vraví, že „Láska je súhlas s človekom bez ohľadu na jeho
hodnotu“. Z toho plynie, že
každý z nás potrebuje toho
druhého, chce, aby ho niekto
mal rád. Napokon, už aj malé
batoľa v kolíske si žiada, aby
ho milovali, láskali, čičíkali.
Navlas podobne je to aj s nami, dospelými, najmä v pokročilom veku, v jeseni života.
Iste to poznáte, že život člove-

Apel na vás, obãania
Ako vás priebežne aj cestou
nášho časopisu informujeme,
intenzívne sa snažíme o skrášlenie a zveľadenie nášho cintorína. Starosti nám však ešte
stále robia nezaplatené prenájmy. Postupne vyzývame,
pripomíname, telefonujeme
a neteší nás, že niektorí ste
voči týmto „signálom“ nevší-

nemá záujem, je možnosť
dať ho k dispozícii a požiadať
o umiestnenie kríža na nové
pietne miesto – do Symbolickej záhradky (o ktorej sme písali v predchádzajúcom čísle).
Miesto sme už začali pripravovať a slávnostne ju otvoríme na
sviatok Všetkých svätých. Bude
to rarita a mnohí sa na ňu veľmi

Z a n e d b a n é h ro b y
nie sú dobrou vizitkou!
maví. Najväčším problémom
sú neudržiavané a neidentifikované hrobové miesta. To
však môžeme riešiť výlučne
s vašou účinnou pomocou.
Teda, ak máte hrob, ku ktorému zájdete len na dušičky, vynasnažte sa vybaviť aj formálne náležitosti, ktoré k tomu
patria. Najmä hlinené hroby
v sektore 1 a 2 (napravo od
hlavnej brány poniže plota) pôsobia zanedbano, opustene,
nedôstojne. Neustále vám
ponúkame možnosti, ako dať
veci do náležitého poriadku,
stačí len chcieť. Ak nikto z blízkej rodiny o prenájom miesta

tešíme. Získané hrobové miesta sa môžu pripraviť pre nových záujemcov, čo bude efektívnejšie, racionálnejšie.
Opätovne apelujeme na
vás občanov, ktorých sa to týka, aby ste náš úrad čím skôr
kontaktovali. Ušetríte nám čas,
ktorý by sme mohli venovať
iným, prospešným veciam. Ak
vás ani táto naša výzva neosloví, pripravené máme aj krajné riešenia, ale verte, že chceme predísť tomu, aby vám vo
sviatočné „dušičkové“ dni svietili na hroboch žlté nálepky pripomínajúce vašu povinnosť.
Mária Miľová

lo svojho biznisu a svojho „ja“,
dokonca priznávajú, že ani
vlastný život ich nezaujíma,
tobôž nie život iného ! Pravdu
má Nietsche, keď konštatuje,
že „sú tvrdší než diamant, ktorý všetko škriabe, ale ich neškriabe nič!“. Ukazuje sa, že
ani v tejto prekotnej dobe,
keď jedna udalosť predháňa
druhú a každá z nich sa ženie
kamsi do neznáma, by sme
nemali ochabnúť v úsilí uka-

Poãúvajme hlas svojho srdca
ktorí robia prešľapy, pretože
inak by nebolo možné milovať
nikoho. Napokon, učili sme sa,
že milovať treba aj svojich neprajníkov i tých, ktorí nikdy s nikým nevedia nájsť spoločnú
reč, pretože sú našimi blížnymi.
Ako inak, veď bez slnečného
jasu lásky predsa nik nemôže
žiť!Tak či onak, pravdou ostáva,
že ľahko je milovať vtipných,
jemných, duševne vyrovnaných
i tých, ktorí sú od nás na míle
vzdialení, ale omnoho ťažšie
svojich susedov, ktorí žijú vedľa
nás, na jednej ulici, dokonca
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ka sa stáva ťarchou vo chvíli,
keď zistí, že ho už nikto nemiluje. Verte, že nič ho tak
neochromuje ako pocit, že už
nemá na svete nikoho, kto
s ním cíti, kto stráži jeho kroky,
keď nenachádza odpoveď
na otázky, či na jeho úsmev!
...Uznáte, že niet blaženejšieho
pocitu z toho, že máme ešte
niekoho, kto patrí k nám...
O to väčšmi znepokojuje,
že sú ľudia, ktorí v dnešnom
uponáhľanom svete nevedia, ba
ani nechcú pochopiť a milovať,
ktorí sa neustále krútia iba oko-

s v e t e

n á m

zovať cestu lásky ľuďom, ktorí
po nej tak málo chodia! Vari
aj počúvaním hlasu svojho
srdca, ktoré nám našepkáva,
aby sme nevytriezveli z lásky, nasledovali dobrých ľudí
a stáli na strane slabších, či
opustených... Náhlime sa, nestíhame, chýba nám čas. No
život má svoj vlastný rytmus.
Nečaká, neponáhľa sa, neúprosne plynie. Využime ho
teda v prospech svoj, ale aj
našich blížnych, kým na to máme čas !
Ján Bičkoš

n e p a t r í

n i č

Dňa 15. októbra 1967 bol
v Krásnej nad Hornádom
posvätený a umiestnený vo
veži kostola nový zvon, na
ktorom je nápis „Dedičstvo
otcov zachovaj nám Pane.
Zvon sv. Cyrila a Metoda
v Krásnej nad Hornádom
ulila Laetitia Dytrychová
1967“. Živých volá, mŕtvych
oplakáva, mračná rozháňa
(Vivos voco, mortuos plango,
fulmina frango).
(bj)

i b a

č a s .

Koľko nás je?
K 31. augustu 2013 žije
v našej mestskej časti 4415
obyvateľov, z toho 2206 mužov
a 2209 žien. Detí do 14 rokov
je 903, od 15 do 59 rokov
2714 a starších ako 59 rokov
je 798 občanov. V mesiacoch
jún, júl a august 2013 sa narodilo deväť detí a zomrelo
deväť občanov.
M. Študencová

Z histórie obce

Aj v neblahých časoch totality miestna Osvetová beseda v Krásnej nad Hornádom zorganizovala chrámový
koncert v našom kostole, na ktorom vystúpil Košický spevácky zbor učiteľov pod taktovkou niekdajšieho dirigenta
SĽUK-u Vojtecha Adamca, Košická filharmónia s dirigentom Bystríkom Řeřuchom a organista Ivan Sokol.

„Modlitby, meditácie a spevy sveta“
V septembrovom čísle vám prinášame niekoľko meditatívnych textov, ktoré vznikali
v rozličných dobách a svetadieloch – úvahy o živote , smrti a posledných veciach človeka,
ale aj o láske, radosti a utrpení, o milosrdenstve a odpúšťaní, o viere a nádeji. Tieto i ďalšie výroky mysliteľov vnímajú tento vzťah v perspektíve času odmeriavajúceho život a smrť
človeka, vždy však so zameraním na budúcnosť. V tom je ich pôvab a inšpirujúca sila
aj pre nás, súčasníkov. Robíme tak preto, lebo už v teraz intenzívnejšie myslíme na blížia-ce sa
sviatky Všetkých svätých a Pamiatku zosnulých, keď navštívime hroby svojich najbližších.
Prvou povinnosťou človeka je mať rád seba samého. Len tí,
ktorí majú radi seba, môžu mať radi druhých. Každý človek je
osou stvorenia. Táto prechádza jedným bodom – tým je moje
ja, a druhým ponechať svoju os a nezasahovať násilím do osí
iných. Prijať seba samého je prvá forma kresťanskej lásky. Je to
jediná cesta, ako pristupovať k ostatným bez túžby po odplate, po
vymáhaní niečoho... Treba tiež milovať ostatných ľudí, takých, akí
sú – nechcieť ich naprávať, alebo ich mať niekde inde. Ich os je
dobrá. Dobrá pre nich. Môžu dosiahnuť pokrok a je to žiadúce:
ale len ak pôjdu podľa svojej osi a nie podľa nejakej inej.
(André Ferriére)
✽

✽

✽

Pravdu nepotvrdzujem tak, že pôsobí bolesť inému, ale tým,
že ja trpím. Môže sa nám tyrania protiviť, no nemáme robiť
tyranovi zle, ale ho premáhať láskou. Miluj svojho blížneho
ako seba samého – všetko, čo žije, je tvojim blížnym. My
musíme sa učiť zahrňovať láskou všetko, čo žije a v tejto
láske spočíva naše poznanie Boha.
(M. K. Gándhí)
✽

✽

✽

Čo súdiš o tom, kto nazýva lžou náboženstvo? Je to ten, čo
sirotu odháňa a pre chudáka nie je jeho stôl. Beda tým, čo počas
modlenia o modlitbu svoju sa nestarajú, čo ukazovať sa nelenia,
no podporu dávať odmietajú.
(Korán, súra 107)
✽

✽

✽

Boh poskytuje bohatstvo a múdry človek ho zachováva.
Kto sa dokáže ovládať, má odmenu za všetky dobré rady.
Telom bez ducha je hlúpy syn, ktorého jeho otec riadne
nevychoval. Neviem, aká bude smrť a život zajtra. Ak zomrie
človek v polovici života, bol to úmysel boží.
(Zo staroegyptských papyrusov)
Pripravil: (bj)

•
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Košice – mestská časť Krásna leží 191 m nad morom.
Najstaršia písomná zmienka je z roku 1143, kedy bolo
vysvätené krásňanské opátstvo – benediktínsky kláštor
s patrocíniom P. Márie. Už
v čase jeho rozvoja tu vznikli dve samostatné dediny
Krásna a Opátska, v stredoveku známe vinohradníctvom. Krásna nad Hornádom vznikla spojením už
spomínaných obcí v roku
1945. Súčasťou mesta Košice
sa stala v roku 1976. Heraldická komisia v roku 1997
potvrdila Krásnej erb a zástavu.

Odpoãívaj v pokoji
(R.I.P.)
Dňa 15. augusta 2013 vo
veku nedožitých, úctyhodných
93 rokov sa ukončila pozemská
púť Michala Németa, ktorý nebol len radovým občanom našej obce. Skôr narodení Krásňania vieme, že bol
niekdajší predstaviteľ obce – predseda
Miestneho národného výboru. Na tomto
poste pôsobil vyše
tridsať rokov. Začiatky jeho „predsedovania“ sa počítajú už
od čias, keď tu ešte
stáli chatrče so slamou a až
postupne sa začínala meniť tvár
obce – postavil sa dom služieb,
základná škola, zdravotné stredisko, športové ihrisko, detské
jasle, požiarna zbrojnica, osvetová beseda. V pamäti mnohým
z nás iste utkvela aj milá spomienka na to, ako nás „ujo
Német“ sobášil, vítal naše deti
do života, odovzdával občianskej
preukazy...

i b a

s m r ť

Nebolo to ľahké obdobie!
Bolo potrebné podriaďovať
sa princípom vtedajšieho
spoločenského zriadenia. Pre
čelného predstaviteľa obce
bolo o to ťažšie, že v tomto
duchu musel konať,
rozhodovať, niekedy
povedať „nie“, či
obmedzovať vlastnýchspoluobčanov.
Sme presvedčení, že
aj za takýchto okolností a podmienok
robil všetko tak, ako
najlepšie vedel a cítil,
čo sa jednoducho dalo vyčítať
z jeho spokojnej, stále usmiatej
tváre.
Životy a príbehy ľudí začínajú aj končia. Ich koniec prináša žiaľ i smútok a jediný,
kto môže zmeniť bolesť je
čas. To je ten najlepší liečiteľ
i sudca… „Requiescat In Pace
– Odpočívaj v pokoji“.
Mária Miľová

n e p o d p l a t í t e .
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Retrospektíva

Kultúrno-osvetová práca

ktorá sa diala v niekdajších priestoroch krásňanskeho kaštieľa
Kto, kde, kedy a prečo? To sú
otázky, na ktoré odpovedám po
istom odstupe času. Z čias, keď
som vykonával dobrovoľného
a neskôr profesionálneho predsedu Osvetovej besedy v Krásnej nad Hornádom. Reč je o kultúre a osvete vo všetkých jej
odnožiach, o kultúrno-osvetovej,
výchovnej, vzdelávacej, záujmovo-umeleckej, ale aj mimoškolskej výchovy mládeže i dospelých v Krásnej nad Hornádom v päťdesiatych až sedemdesiatych rokov.
Áno, práve tam sme s hŕstkou
nadšencov, skôr milovníkov divadla, hudby, či spevu, začali
„vyorávať prvú brázdu“ na duchovnom poli. Medzi najväčšie
opory v Rade osvetovej besedy
nesporne patril mjr. P. Takáč
(na obrázku).
Ochotne a nezištne pomáhal pri obstarávaní dychových nástrojov,
opisovaní partitúr, najmä pri
cvičení požiarnikov a pri nábore
bezpríspevkových darcov krvi.
Od roku 1957 do roku 1965 síce amatérsky, a teda bez akejkoľvek úplaty, nanajvýš za tisíckorúnovú ročnú odmenu, zato
s veľkým elánom a entuziazmom. Bol to čas hľadania, ale aj
nachádzania spoločného jazyka
s miestnymi funkcionármi, učiteľmi i tými, ktorí mali aký-taký
vzťah k zmene, či pretváraniu
myslenia a konania ľudí. Pomaly
a isto, krok za krokom sme

naše sny začali premieňať na
skutky až vtedy, keď sme našli
pôdu pod nohami a aspoň náznak pochopenia a priaznivej
spoločenskej atmosféry, bez
ktorej nebolo možné vytvárať
žiadne aktivity.
Keď Krásna medzi prvými
v okrese 1. 12. 1965 dostala do
vienka „menovací dekrét“ profesionálneho osvetového pracovníka, nastal pravý čas, aby
sme cieľavedomejšie napĺňali

S

nice, kurzovej miestnosti a zrekonštruovali sme aj miestnosť
pre tanečné zábavy. Tam, kde
kedysi bývali mníšky, zriadili
sme klub mladých, vrátane tmavej komory a miestnosti pre
športové aktivity mládeže. Samozrejme, postarali sme sa aj
o najkrajšiu sobášnu sieň
v okrese, v ktorej sa popri sobášnych aktoch konali uvítania
detí do života, pozdravenia starších občanov a jubilantov, roz-

ľu ďm i

kultúrno-spoločenský život. S nevšedným nadšením sme nacvičovali divadelné a estrádne
programy, naplno sa rozozvučal
miestny rozhlas, nácvik dychovej hudby, spevokolu a ďalšie
aktivity.
Bol to impulz a motivácia pre
uvádzanie do života osvetovej
práce, pričom sme nespúšťali
zo zreteľa jediné: aby naše snaženie bolo harmonicky späté
s dianím v obci, s ľuďmi a ich
potrebami na poli duchovného
obohacovania. Totiž, že racionálne využijeme danosť chvíle,
aby sme odovzdali „balíček
dobra“ a urobili čosi užitočného
pre súčasné i budúce generácie
Krásňanov. Bola to mravčia
práca s ľuďmi a pre ľudí.
Najprv v Dome služieb a po
ukončení 27 triednej školy,
v uvoľnených priestoroch starej, sme sa pustili do zriaďovania, a materiálno-technického
zabezpečenia osvetovej besedy
s rozhlasovou ústredňou, kniž-

a

V kine Hornád sme premietali
trikrát v týždni celovečerné
filmy a nedeľné popoludňajšie
predstavenia boli určené pre
deti.
Mladých, najmä však starších občanov sme najviac „oslovovali“ divadelnými predstaveniami, ktoré nesmeli chýbať
na Vianoce, Nový rok, Veľkú
noc, či Turice. Boli to úžasné
stretnutia pri nácvikoch, na ktorých sme utužovali priateľské

p r e

lúčky s brancami, odovzdávanie
občianskych preukazov a ďalšie
významné vzorové podujatia.
Nádvorie starej školy slúžilo na
koncertné vystúpenia domácich

ľu d í

zväzky. To isté možno tvrdiť aj
o estrádnych vystúpeniach. Po
niekoľkých reprízach na domácej pôde, nasledovali zájazdy do okolitých obcí, ba aj za

Takto vyzeralo jedno z mnohých aktov „Vítanie detí do života“

aj profesionálnych súborov,
dožinkové slávnosti, tiež na každoročné filmové festivaly širokouhlých farebných filmov.

hranice okresu. Náš mužský
spevácky zbor popri účinkovaní v kostole, nechýbal
ani na domácich oslavách

V tom čase najkrajšej sobášnej sieni v okrese Košice-vidiek pulzoval život na plné obrátky – sobáše, vítania novorodencov do života, odovzdávanie
občianskych preukazov, pozdravovanie jubilantov, rozlúčky s odvedencami, udeľovanie Janského plakiet viacnásobným darcom krvi a rad ďalších
podujatí, pri ktorých nikdy nechýbal bohatý kultúrny program, poézia, tance a spevy.

•Ž i
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v Krásnej nad Hornádom v rokoch 1957 – 1971,
a podujatiach. Neoddeliteľnou
súčasťou miestnej kultúry bola dychová hudba, tanečná
skupina, zameraná na ukrajinské tance pod vedením Jozefa
Komára, päťčlenná skupina
„Romens“, či tanečná hudba,
ktorú viedol Ján Boda. Všetky
spríjemňovali mladým i starším
chvíle oddychu. Rovnako sa tešili aj z početných vystúpení
profesionálnych súborov, ľudových rozprávačov a hercov,
ktorých sme do obce prizývali.
Okrem iných boli to Janka
Guzová, Fero Dibarbora, Janko
Švec, Samuel Adamčík, Helena
Vodráčková, Peter Spálený,
Elemír Erby, Prešovské ukrajinské divadlo, Čarnica, Železiar,
Košický spevácky zbor učiteľov
a ďalší poprední umelci a súbo-

Snímka z pozdravenia jubilantov,
menovite Imricha Katinu s manželkou, za účasti najbližšej rodiny
a účinkujúcich.

ry. Raritou v obci, ale aj v širokom
okolí boli tzv. „Krojované tanečné zábavy“ so zámerom uchovať cenné kultúrne dedičstvo aj
na tomto úseku. Živý ohlas u ľudí
vzbudzovali pravidelné nedeľné
relácie pod názvom „Nedeľa na
priedomí“, v rámci nej aj relácia
„Hráme jubilantom“.
Naplno sa rozprúdila kurzová činnosť – kurzy varenia, pečenia, strihov a šitia, vyšívania,
spoločenského správania pre
cigánskych spoluobčanov,
hudobná výchova, najmä hra
na klavír, harmoniku, gitaru, všetko v kooperácii s Domom kultúry
a vzdelávania v Košiciach, Akadémiou vzdelávania, či Ľudovou školou umenia v Košiciach
a Jednotou SD z hľadiska zabezpečovania učiteľov hudby,
inštruktorky na kurzy varenia

•

Na margo vekového zloženia
našich vtedajších súborov –
spevokolu a dychovky, ktoré
tvorili prevažne starší, hodno
dodať, že malo svoj zmysel. Bol
to pre nich zdroj nádherného
pocitu sebarealizácie a užitočnosti. Navyše, pri piesňach,
vyjadrujúcich radosť i žiaľ, vzbudzujúcich národnú hrdosť, všetkých čo sme ich počúvali spájali jediným cieľom: Spevom
k srdcu a srdcom k národu.
A tak i tento náš skromný diel
práce s nimi považujeme za
istý prejav úcty a vďačnosti,
za náš príspevok k ich účasti
„V dobrom i v zlom, spoločne životom“. Také bolo motto na čelnej stene
našej „sobášky“. Fotografia je z obradu civilného sobáša.

a tiež lektorov na besedy so
spisovateľmi, o knihách a významných osobnostiach –
M. R. Štefánik, P. O. Hviezdoslav,
A. Sládkovič. Výpožičky literatúry – krásnej, odbornej, mládežníckej a s tým spojené podujatia besedy, výstavky mali
„pod rukou“ Mária Bičkošová,
Magda Ballaschová a Viera
Jánošíková, ktoré sa veľkou
mierou pričinili o vyššiu vzdelanostnú úroveň obyvateľstva.
Nedá mi nespomenúť jedno
z významných podujatí v obci
(v zlých časoch totality) – chrámový koncert, na ktorom vystúpil sedemdesiatčlenný Košický
spevácky zbor učiteľov pod
vedením dirigenta Vojtecha
Adamca, Košická filharmónia
s dirigentom Bystríkom Řežuchom a majster – organista, slovenská kapacita Ivan Sokol.
Odznelo v ňom rad sakrálnych

vokálnych zborov svetových
skladateľov, ktoré v ľuďoch zanechali hlboký umelecký zážitok. Popri vydávaní miestnych
novín „Krásňanske zvesti“,
organizovaní vzorových podujatí,
na ktoré prichádzali pracovníci
kultúry z ostatných strediskových
obcí na skusy, naplno žili aj spoločenské organizácie, požiarnici, jednotári, červeno-križiaci,
mládežníci, zväzarmovci aj odbojári. Všetci prispeli k rozvoju
bohatého kultúrno-spoločenského života v obci. Navyše
bolo množstvo výletov, odber
najcennejšej tekutiny, ale aj
starostlivosť o hroby padlých
v druhej svetovej vojne. Vari aj
to prispelo k tomu, že v rozpätí
spomínaných rokov okresné
orgány zhodnotili našu kultúrno-osvetovú inštitúciu ako
najkonsolidovanejšiu v okrese
Košice-vidiek.

Na verejných podujatiach nikdy nechýbal ani náš mužský spevácky zbor,
ktorý tvorili prevažne seniori. Bol to pre nich zdroj nádherného pocitu
sebarealizácie, najmä pri verejných vystúpeniach. Snímka je z dožiniek
v roku 1964 na miestnom ihrisku.

Pri výchove budúcich vojakov,
brancov, sa najviac osvedčil
inštruktor ZO Zväzarmu Ján
Bubenko (v podrepe prvý zľava).

na živote, aj k medziľudským
a medzigeneračným vzťahom
v Krásnej nad Hornádom.
Po odstupe niekoľkých rokov zisťujem, že náš čas a vynaložené úsilie venované ozdraveniu a obrode ľudovej kultúry
v obci nebolo márne. Totiž Krásňania nevypustili zo svojho srdca
írečité slovenské tance, piesne,
nezabudli na svoje zvyky, kroje, výšivky a nevzdali sa svojho
duševného bohatstva. Dôkazom toho je náš FS „Krásňanka“,
ochotnícke divadlo „Krasodiva“,
ale aj „vzkriesená“ hudobná
skupina (z opisovaného obdobia v pôvodnom zložení) s modernejším názvom „Senior Bang
Krásna“ .
Roky letia, generácie prichádzajú a odchádzajú, ale krása
a hrdosť našich perál nesmie
ostať v zabudnutí. Rozhodne
nie v obci s honosným názvom
„Krásna“...
Ján Bičkoš

Ak poznáš tvár človeka, neznamená to, že poznáš jeho srdce.
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Foto: František Škrak
Na tento rok si naša mestská časť naplánovala viacero opráv miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré boli v žalostnom stave. Opravy
týchto sme rozdelili do dvoch etáp. Prvú sme zrealizovali už v prvom polroku 2013, pričom sme sa zamerali na opravu havarijného
stavu cesty na ulici Prvého mája, kde sme položili nový asfaltový koberec v dĺžke 410 metrov (obr. vľavo). Po nej nasledovala oprava
chodníka na Žiackej ulici(obr. vpravo). Na ulici K majeru pri oprave a čistení odvodňovacieho žľabu, sme vytvorili provizórny chodník
z panelov s cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov na tomto úseku. V druhom polroku pri oprave ciest a chodníkov nás zabrzdila
výmena plynovodných prípojok, kvôli čomu sme boli nútení prerušiť ich realizáciu. Po uložení plynovodného potrubia, sme neodkladne
pokračovali s rekonštrukciou chodníka, menovite na Opátskej a Lackovej ulici.
Ing. Tomáš Olšavský

Projekt BIKE 2013 zav⁄‰ili cyklopotulkou
V máji tohto roku sme odštartovali prvý ročník projektu BIKE
2013, počas ktorého sme spolu
na bicykli prešli viac ako 4500 kilometrov a každý z nás má za sebou takmer 900 kilometrov spoznávania krás našej krajiny. Na
bicykli sme strávili viac ako 90 hodín a nastúpali sme vyše 6200 výškových metrov, čo by sme mohli
prirovnať k výške troch Gerlachov.
Počas leta sme z Krásnej navštívili
veľa zaujímavých miest, najväčší
kaňon na Slovensku – Zádielskú
tiesňavu, najnižšie položené miesto na Slovensku v Kline nad Bodrogom pri maďarských hraniciach či
vzácny unikát východného Slovenska – Herliansky gejzír, tiež čarokrásny maďarský hrad Füzer či
miesto tragédie slovenského vojenského špeciálu pri dedinke
Hejce na severe Maďarska. Prebicyklovali sme okolo Bukovca,
Ružína, navštívili jazero Izra a okú-

pali sa na termálnom kúpalisku
v Sárospataku.
Rozhodli sme sa, že ako sme
projekt v máji odštartovali, tak ho
na začiatku septembra ukončíme,
teda cyklopotulkou. Na prvej zastávke sme si posvietili na tajomný
tunel, ktorý má podľa starších
obyvateľov viesť až pod Slanský
hrad či do Vyšnej Myšle. Na druhej zastávke sme spomenuli prvý
autobus MHD či železničnú trať,
ktorá prechádza Krásnou. Treťou
zastávkou bola ulica 1.mája, kde
sme si spomenuli na jednu z najväčších tragédií, ktorá sa odohrala v Krásnej. Od štvrtej popoludní sa v priestoroch kultúrneho
domu rozbehol hlavný program
Zatváracieho ceremoniálu. V programe sme odprezentovali všetky
naše letné cesty, návštevníci si
mohli vypočuť unikátne hudobné
spojenie gitary a saxofónu v podaní Silvii Takáčovej a Tomáša

Falata. Navštívili nás aj zaujímaví
ľudia zo sveta cyklistiky – chalani,
ktorí prešli na bicykli naprieč Slovenskom a dokonca cyklisti z Prešova, ktorí prešli 5 000 kilometrov,
aby sa dostali až do horúceho
Španielska, na pútnickú cestu
Camino de Santiago. Ďakujeme

všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o organizáciu
Zatváracieho ceremoniálu, najmä
starostovi MČ Ing. Vladimírovi
Saxovi za výraznú pomoc pri organizácii a iným partnerom, bez ktorých by sa toto podujatie nemohlo
konať.
Ondrej Behún

POZORUHODNÉ VÝROKY
✽ A riekol Majster: Bez ľudskosti nemožno znášať ani šťastie ani nešťastie.
Kto je ľudský, tomu jeho ľudskosť prináša mier mysle! Preto: Svoju
múdrosť zakladajte na ľudskosti!
(Konfucius)
✽ „Iné je dobro a iné je blaho, obe vás pútajú s rozličným cieľom. Ten dobre
činí, kto volí dobro. Kto blaho zvolí, nedôjde k cieľu. Dobro a blaho stoja
pred človekom. Oboje rozlišiac delí ich múdry. Dobru dá múdry prednosť
pred blahom a blázon – ten si opatruje blaho“.
(Katha-upanišáda)
✽ ...Tak zbohom veciam tým, čo kedy ľudské boli, tojo je moja cesta posledná. Ty sa vráť domov, neblúď po okolí, blesk udrie do tmy, zapáli ohne dňa.
Nech sa ľud k môjmu hrobu stále vracia, v mohutnej pochovaj ma mohyle,
nie nebude to márna práca, láska tá udržiava pri sile...
(Z Keltskej piesne)

Pred časom sa Mestská časť Košice – Krásna postarala aj o výmenu okien
a dverí na našej pošte. Tie spĺňajú všetky bezpečnostné a ergonomické
podmienky vrátane bezbariérového prístupu.
Foto: Ing. T. Olšavský
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✽ „O nadnebeských končinách dosiaľ nijaký básnik nenapísal hymnus,
ktorý by bol hodný týchto končín, ani nenapíš. Vec sa má totiž tak, že toto
miesto náleží skutočnosti, ktorá je vskutku bez farby i tvaru a nemožno sa
jej dotýkať a zbadať ju môže len rozum, ktorý vládne v duši, pretože je to
kráľovstvo pravých znalostí...“
(Platón)

č l o v e k o m

j e

u m e n i e .

Fotorepor tá

ž

N Á V R A T Y D O D E D OV I Z N E

Fotorepor tá

ž

Pred sedemdesiatimi rokmi vznikla v Krásnej nad Hornádom prvá dychová hudba pod vedením Michala Müllera. Od tých čias nechýbala na žiadnom
významnom podujatí v obci (dožinky, oslavy sviatku prácu, pohreby, otvorenie zdravotného strediska), nevynímajúc cirkevné sviatky (Vzkriesenie,
Božieho tela ) a ďalších oslavách, čím sa stala neoddeliteľnou súčasťou života Krásňanov.

„Navždy sa zachová v pamäti ...“ Nie, nie stužková, ako ju poznáme. V našom prípade v živej pamäti ostanú krásne spomienky vtedajších deviatakov
– dnes už seniorov – ktoré prežili v školských laviciach v starej škole, odkiaľ je náš záber z roku 1965 s triednou učiteľkou M. Peťovskou (vľavo).
Rovnako nezabudnuteľné sú aj chvíle strávené v tanečnom krúžku pod vedením učiteľky M. Papcuňárovej.

Skôr narodení mi potvrdia, že takto sa žalo a mlátilo obilie pred polstoročím
v krásňanskom chotári. Keď klasy pšenice, jačmeňa, či žita oťaželi a svoje
hlávky skláňali k zemi, kosci si naklepali a nabrúsili kosy a pustili sa do
zberu nového chleba. Najväčšie starosti im spôsoboval poľahnutý porast,
čo prezrádza aj fotografia z parcely neďaleko starého mlyna. Zviazané
snopy skladali do krížov (maradekov), neskôr ich zvážali do stohov, kde
sa už k „slovu“ dostali mláťačky Františka Bialku.

✽

✽

✽

Texty k dnešným „Návratom...“ aj tentoraz napísal a na ďalšie snímky
z čias života, práce, ale aj oddychu či zábavy, sa úprimne teší: šéfredaktor.
Opäť pripomínam, že fotografia, ktorá nie je popísaná textom k tej-ktorej
udalosti nám neprezradí takmer nič. Teda napíšte kto, alebo čo je na nej,
kde a kedy sa stala tá či oná udalosť a mená ľudí, ktorí sú na snímkach.
Ďakujeme za spoluprácu.

•

Národ, ktorý si neváži svoje dejiny, nemá budúcnosť.
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Víťazom turnaja o ,,Pohár starostu“ mužstvo „Rizky“

Víťaz turnaja – mužstvo „Rizky“

Dňa 6. 7. 2013 sa konal
siedmy ročník turnaja o „Pohár
starostu“ Krásnej a memoriál
Františka Klika.“ Tento turnaj sa
pravidelne teší krásnemu letnému počasiu a inak tomu nebolo
ani teraz. Tento rok však bola
jedna menšia zmena. Keďže
sobotný deň nasledoval po
„Dni Krásnej“, väčšina hráčov
potrebovala trošku času na rekonvalescenciu. Turnaj sa začal
v poobedňajších hodinách
a program zápasov bol urobený
tak, aby sa semifinálové a finálové zápasy konali pod umelým osvetlením. Aj toto prispelo
k tomu, že sa tieto hrali vo výbornej atmosfére. Kvalita a obsadenie turnaja neustále stúpa.
Na turnaj sa hlásilo až 15 muž-

Kubo Team

stiev, ale jednodňový turnaj nám
nedovoľoval viac ako 12 účastníkov, čo bolo maximum. Preferovali sme mužstvá, v ktorých
na súpiskách nechýbali hráči
z Krásnej. Mužstvá boli rozdelené
do troch skupín po štyroch,
z ktorých postupovali dvaja najlepší a osmičku doplnili dve najlepšie mužstvá z tretích miest.
O tom, že tento turnaj bol nesmierne vyrovnaný svedčí, že
najlepšie družstvo po odohraní
základných skupín „Gloria Palac“
neprešlo cez štvrťfinále, aj to, že
mužstvo „Rizky“, ktoré turnaj
vyhralo skončilo v skupine až tretie
a s odretými ušami postúpilo
do štvrťfinále. Mužstvo „Rizky“
si vybralo športové šťastie aj
v semifinále, v ktorom po jede-

nástkach postúpilo do finále
a v napínavom zápase vyradilo
mužstvo „Juniori“. V ďalšom semifinále na seba narazili minuloročný obhajca tretieho miesta,
mužstvo „Bachari“ a minuloročný
víťaz turnaja „Kubo Team“.
Mužstvo „Bachari“ mali v bránke
skvelého brankára Marána
Kella, čo bolo vidieť aj na počte
inkasovaných gólov. Na celom
turnaji inkasovali jediný gól
o ktorý sa postaral Ján Estočin
a týmto zabezpečil postup do
finále obhajcovi prvenstva „Kubo
Team“. V súboji o tretie miesto si
„Bachari“ bez problémov poradili s „Juniori“ a obhájili už po
tretíkrát tretie miesto. Finále bolo
napínavé a lepšie vyvrcholenie
sme si ani nemohli želať. Mužstvo

„Rizky“ si aj do tretice vybralo
športové šťastie a v jedenástkach
zdolalo obhajcu prvenstva „Kuboteam“.Semifinále: Rizky–Juniori
2:2, na jedenástky postup
Rizky, Kubo Team–Bachari
1:0, postup Kubo Team, o tretie
miesto: Bachari–Juniori 3:0.
Finále: Rízky–Kubo Team 3:3
na jedenástky Rízky. Konečné
poradie: 1. Rizky, 2. Kubo
Team, 3. Bachari, 4. Juniori
Čo dodať na záver? Turnaj
bol krásnym ukončením osláv
„Dňa Krásnej“, mal vysokú
športovú úroveň, tiež hudobnú
podporu. Potvrdilo, že ľudia
v Krásnej majú radi futbal, radi
športujú aj to, že sponzori sú
ochotní prispieť na dobrú vec.
František Klik

Radosť nám robí „B“ mužstvo mužov, „A“ mužstvo sklamanie
Jeseň sa k nám nezadržateľne priblížila a aj v jednotlivých
súťažiach našich mužstiev sa
už odohrala tretina zápasov.
S účinkovaním jednotlivých mužstiev vládne polovičná spokojnosť. „B“ mužstvo mužov vedie
tabuľku skupiny VI.ligy košicko-gemerskej a robí nám radosť
tým, že je jedným z horúcich
ašpirantov na postup. Naopak
účinkovanie „A“ mužstva mužov v IV. lige východ je zatiaľ
veľkým sklamaním, pretože je
v jeho silách byť minimálne do
tretieho miesta a v skutočnosti

po siedmom kole sme na jedenástom mieste. V tomto týždni
bolo v kabíne dosť horúco a veríme, že naši chlapci sa spamätajú a úspešne zabojujú o postup do tretej ligy, čo je naším
jednoznačným cieľom. Mužstvo
dorastencov sa značne omladilo a tak v podstate tohto roku
určite nepôjde o nejaké umiestnenie v prvej trojke, skôr o skonsolidovanie kádra s trénerom
Š. Hozom. Veľkú radosť nám robia
žiačikovia pod vedením M. Beregsásziho. Z čoho sa momentálne tešíme, je kompletná rekonštrukcia všetkých šatní (obrázok vľavo), v podstate skoro po
tridsiatich rokoch, čím sa maximálne skultúrnilo prostredie.
Veríme, že sa nám za prispenia
mestskej časti a tiež eventuálnych sponzorov, podarí zrekonštruovať aj sociálne zariadenia
a postupom času dôjde aj k vý-

mene kotla a samotnej prestavby kotolne, ktorá je tiež v nevyhovujúcom stave. Boli by sme
radi, keby ste v jesennej časti
ešte viac podporili naše mužstvá
svojimi hlasivkami, aby sme sa
prebojovali k určeným cieľom

v jednotlivých súťažiach. Jednou
z noviniek je aj účinkovanie našich bývalých hráčov v mužstve
mužov v mestskej súťaží, kde
nás zatiaľ tak isto reprezentujú so
cťou a sú v popredí tabuľky.
Ing. Marcel Alexander

Naša mestská časť materiálne podporila myšlienku partie mladých chalanov, ktorí sa rozhodli postaviť svojpomocne v relaxačnej zóne za
miestnym úradom workautové ihrisko. Na náradí sa dá cvičiť vlastnou
váhou tela a tak vlastne rozvíjať celé svalstvo. Chcú motívovať čo najviac
mladých ľudí, aby si prišli zacvičiť, vytvoriť nové kamarátstva, niečo sa
naučiť, ale hlavne spraviť niečo pre svoje zdravie.
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