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Nielen v ãase Vianoc by sme mali zapaºovaÈ svetlá…
spoluobčania, rok sa
V ážení
zišiel s rokom a opäť stojíme
na prahu najkrajších sviatkov –
Vianoc, na ktoré netrpezlivo čakáme. Ich čaro a výnimočnosť
nás napĺňa pocitom šťastia a harmónie. Vtedy dokorán otvárame
brány radosti a pokoju, intenzívnejšie si uvedomujeme silu
priateľstva, lásky a vzájomnej
úcty. Tento čas pre každého znamená zastavenie, obzretie sa
späť, hodnotenie, bilancovanie.
Dovoľte, aby som v krátkosti
priblížil dianie v našej mestskej
časti za ostatné mesiace končiaceho kalendárneho roka.
Aj v tomto období boli naše
aktivity rôznorodé a postupne
sa darilo napĺňať predsavzatia,
ktoré sme si stanovili. Neboli to
ľahké úlohy, ba niektoré aj také,
s ktorými sa nám nedarilo už
roky. Toto časové obdobie bolo
bohaté na udalosti, kultúru, duchovný život i dobročinnosť.

Podrobnejšie sa o nich dozviete
z článkov, ale tie najvýraznejšie,
ktoré ma obzvlášť tešia, spomeniem. Som rád, že sa dal do
užívania nový chodník smerujúci
k miestnemu úradu, ktorý roky
chýbal a rovnako i vynovený
chodník na Lackovej ulici. Po

dotáciou tritisíc eur. S „Vyšným
dvorom“ sa nám podarilo hádam nemožné. Kopy sute a iného odpadu sa pomaly strácajú
a určite nie je potrebné zdôrazňovať, koľko úsilia to vyžiadalo.
Vianočné osvetlenie zdobí ulice
aj v novej lokalite Na Hore.

Deºme sa o lásku a múdrosÈ
Ing. Vladimír S A X A

lokalite 1. mája pribudol ďalší
asfaltový koberec na Kertésovej
i Rehoľnej ulici. Začali sme prvú
etapu odvodňovacích prác na
Minskej ulici, budovať nové trativody a s ďalšími budeme pokračovať v nasledujúcom roku.
Spokojnosťou ma napĺňa skutočnosť, že naša škola začala po
rokoch čakania meniť svoju tvár.
Iste vám neuniklo, že v škole už
začali s montážou nových okien,
na ktoré mestská časť prispela

Podarilo sa nám zrealizovať aj
„novátorskú“ myšlienku, Symbolickú záhradku na miestnom
cintoríne. Sám som bol dojatý
a z výsledku milo prekvapený.
Moje dojmy potvrdili aj vaše pozitívne reakcie. Že toto nové
pietne miesto je milé nielen oku,
ale aj srdcu bude tým, že sa vytváralo s neskutočnou láskou,
zanietenosťou a patričnou úctou.
K sviatku Všetkých svätých sa
podarilo skompletizovať zoznam

občanov Krásnej, ktorí padli
v druhej svetovej vojne. Ich mená sú už tam, kde právom patria
– na pamätníku hrdinov, na našom novom „Námestí svätých
Cyrila a Metoda“.
eochabol ani spoločenský
a duchovný život. Je potešujúce, že v tomto roku už druhá
Krásňanska kvapka krvi mala
úctyhodný počet nezištných darcov. Pre našich najmenších sme
s kultúrnou komisiou a zamestnancami úradu pripravili mikulášsky podvečer s nádielkou
a občerstvením. Bohatá účasť
je pre organizátorov zadosťučinením za ich úsilie a obetavosť, vynaložené nad rámec
svojich bežných povinností. Nezabudnuteľnou a plnou dojmov
bola pre mňa aj púť v Litmanovej,
ktorú som s vami absolvoval. Aj
to ľudí zbližuje. Sám za seba
môžem smelo povedať, že čím

N

(Pokračovanie na 3. strane)

Nielen v ãase Vianoc by sme mali roztopiÈ ºady na‰ich s⁄dc
Už máte nakúpené? Navarené? Upratané...? Otázky
pripomínajúce tradičnú vianočnú atmosféru zaznievajú
s blížiacimi sa sviatkami
čoraz intenzívnejšie. Pritom
Vianoce sú spomienkou na
chudobných vydedencov.

rodencom, dobrosrdeční pastieri... Nebola však realita
predsa len o čosi dramatickejšia? Mladá žena, ktorá nedokáže prirodzeným spôsobom vysvetliť pôvod svojho
dieťaťa, odvracajúci sa pohľad
Betlehemčanov, pôrod v ne-

Vianoce z druhej strany
„...uložila ho do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta
v hostinci.“ Slová evanjelistu Lukáša zaznejú počas nasledujúcich dní niekoľkokrát.
Stvárnenie tejto udalosti v tradičných vianočných betlehemoch vyvoláva zdanie priam
romantickej idylky. Voňajúce
seno, šťastní rodičia s novo-

hygienických podmienkach
temnej maštale, číhajúci vladár... Vianoce nie sú dňami
prehýbajúcich sa stolov a vysmiatych tvárí. Tak ako pred
dvetisíc rokmi, aj dnes sú to
sviatky matiek, ktoré musia bojovať o život svojho dieťaťa;
otcov, ktorí sa musia „obracať“,
(Pokračovanie na 2. strane)

Všetkým
obyvateľom
Krásnej
vinšujem
veľa krásnych
chvíľ v príjemnej
atmosfére
požehnaného,
sebareflexného
času, keď dokorán
otvárame dvere
radosti, pokoju
a láske.
V Novom roku
2014 vám i vašim
najbližším
zo srdca žičím
pevné zdravie,
hojnosť šťastia
a vzájomnej úcty.
Váš starosta

Vianoce z druhej strany
(Dokončenie z 1. strany)

Dňa 29. 9. 2013, arcibiskup Mons. Bernard Bober slávnostne odhalil tabuľu
nášho nového „Námestia svätých Cyrila a Metoda“, za účasti duchovného
otca vdp. Pavla Kaminského a starostu Krásnej Vladimíra Saxu.
(mm)

aby ich rodiny netreli núdzu,
detí, ktoré pod stromčekom
nájdu darčeky, ale nie rodičov,
starnúcich ľudí, ktorí roky vytvárali pre svoje deti magické
sviatky a dnes im to nemá kto
vrátiť... Nie sú to ani dni vysvietených supermarketov, vianočných piesní, idylických
reklám...
K zostupu Boha na zem
došlo uprostred tichej, tmavej
noci. Tichá noc, svätá noc...

Všetkým čitateľom, priateľom,
ktorých počas týchto dní osobne nestretnem, prajem tiché
a sväté dni. Len v takejto atmosfére neprepočujeme slová
anjela: „Zvestujem vám veľkú
radosť... Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ,
Kristus Pán.“ V týchto slovách
spočíva bohatstvo a radosť
Vianoc.
PaedDr. Peter Sabol

·ºachetnosÈ, cnosÈ a ºudskosÈ e‰te nevymreli
Pomoc druhým, ktorí vám
to nemôžu inak vynahradiť či
vrátiť je v dnešných dňoch veľmi zriedkavý a pozoruhodný
jav. Ponúkame vám príbeh, ktorý je obdobou „modrého z neba“, ale odohrali sme si ho tu,
u nás, v Krásnej. Hlavnými
aktérmi sú dve maloleté deti,
šesť a osemročné, ktorých otec
je bez vlastného domova a mama Katka v tomto roku podľahla ťažkej chorobe. Ale vďaka dobrým ľuďom tieto deti nezostali opustené. Už počas
matkinej choroby im všemožne
pomáhal aj náš úrad. Keďže
žili v nevyhovujúcich podmienkach, zháňali sme miesto v zariadeniach sociálnej starostli-

Do

Krásnej

Mons. Orazio Soricelli, arcibiskup Amalfi - Cava de’ Tirreni, Taliansko, v stredu 20. novembra 2013 ukončil oficiálnu návštevu Košickej arcidiecézy.
V nedeľu 17. novembra 2013,
podpísali s Mons. Bernardom
Boberom, Dohodu o Družbe
a Vyhlásenie o spolupráci medzi arcidiecézami, navštívil aj
ďalšie miesta arcidiecézy, me-
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vosti. Choroba sa však stupňovala, preto sa toto riešenie
časom stalo bezpredmetným.
A tak prehovorilo dobré srdce
susedy pani Gitky Matisovej
(Šľapkovej), ktorá rodinu na istý
čas prichýlila. Ťažké obdobie

vzala deti do pestúnskej starostlivosti. Právom si zaslúži náš
obdiv a úctu, veď detská duša
je vzácny poklad, pre ktorý sa
treba obetovať, ktorá si vyžaduje
veľa námahy a lásky. Pre ňu je
však prvoradý úsmev a objatie

Îijú medzi nami
prežili tieto nevinné deti, ktorých
po mamkinom „odchode“ čakal
pobyt v krízovom centre. Ale
v každom nešťastí je zárodok
budúcej radosti a tak sa podarilo, že detičky majú opäť domov – lepší, krajší, útulnejší,
no chýba v ňom mama. Jej úlohy sa od novembra ujala spomínaná, „dobrá suseda“, ktorá si

zavítal

Margarétky a Matúška, ktorých
nadovšetko ľúbi.
Ale tu príbeh ešte nekončí.
Bratov Slavomíra a Martina
Ducárových osud detí tak oslovil, že sa rozhodli, urobiť pre ne
niečo mimoriadne hodnotné,
na celý život. Postarali sa o dôstojnosť hrobu, kde pred časom pochovali ich mamičku.

arcibiskup

dzi nimi aj našu farnosť. V rámci
jubilea 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda navštívil aj krásňansky kostol sv.

z

litbe obrátil na Slovanských vierozvestov a prihovoril sa miestnym kňazom, veriacim aj žiakom
ZŠ sv. Marka Križina. Potom sa

Po stopách sv. Cyrila a Metoda
Cyrila a Metoda, kde ho privítal miestny farár Mgr.Pavel
Kaminský a starosta Ing. Vladimír Saxa. Arcibiskup sa v mod-

v í ť a z í ,

k e ď

v kaštieli uskutočnilo neformálne
stretnutie, počas ktorého bol
arcibiskupovi a jeho delegácii
predstavený zrekonštruovaný

d o b r í

n i č

Firma vyrobila a darovala žulový
pomník, ktorý šikovné ruky kamenára Milana Takáča ochotne inštalovali.
Prichádzajú dni, keď sa častejšie budú skloňovať slová
o porozumení, láske. O láske,
ktorá nie je iba pocitom, je to
predovšetkým konkrétny čin
a tým je aj nezištnosť. Albert
Eistein povedal, že „jedine život,
ktorý žijeme pre druhých stojí za
to“. A týmto múdrym výrokom
sa vo svojom živote riadia aj
hrdinovia nášho príbehu. Je veľmi dobré, že šľachetní, ľudomilní
cnostní ľudia ešte nevymreli.
A že takí žijú aj tu, medzi nami.
Mária Miľová

Talianska
kaštieľ v Krásnej a projekt „Kelti
a benediktíni v Krásnej“. Mons.
Orazio Soricelli a členovia delegácie ocenili veľké kultúrne
a umelecké dedičstvo v Krásnej,
srdečné prijatie a pohostinnosť.
Vyjadril nádej, že spolupráca
v duchovnej a pastoračnej činnosti, tiež v kultúrnej a turistickej
oblasti, napomôže k obohateniu
oboch arcidiecéz.
(ps)

n e s p r a v i a .

Cena predsedu KSK pre ‰éfredaktora novín KrasÀanãan Jána Biãko‰a
Dňa 11. októbra 2013 sa
v Štátnom divadle v Košiciach
konalo slávnostné zhromaždenie za prítomnosti poslancov Národnej rady SR, zástupcov diplomatických zborov,
štátnej správy, regionálnej
a miestnej samosprávy, cirkví,
akademických obcí a priemyselnej sféry, spojené s odovzdávaním verejných ocenení.
Cenou predsedu Košického samosprávneho kraja
bol poctený aj nominant Mestskej časti Košice-Krásna,
šéfredaktor miestnych novín
Krasňančan Ján Bičkoš. Aj
táto udalosť je pre mňa príležitosťou vyjadriť, ako veľmi si
ho vážim, nielen ako šéfre-

daktora, ale aj ako človeka,
priateľa, ktorý napriek zrelému veku, prekypuje vitalitou
a závideniahodným optimizmom. Ján Bičkoš pracuje
pri tvorbe našich novín od
roku 2006. Je novinárom telom i dušou a získané po-

dynamickejším zdrojom informovanosti. Oslovuje a prihovára sa ľuďom rôznych vekových kategórií a vzdelanostných skupín. Jeho osobné príspevky tak tematicky, ako aj
jazykovo, kultúrne, ba aj poeticky ladené vibrujú s udalos-

„Îivá kronika Krásnej“
znatky z novinárskej praxe
vekom zúročuje. S veľkým
oduševnením a so srdcom
lokálpatriota udržuje štandard
novín, aby tak plnili hlavné
poslanie – informovať, propagovať, ale aj motivovať a vychovávať. Hlavne vďaka nemu
sa náš Krasňančan stal naj-

ťami dneška, ale aj minulosti,
sú zrkadlom múdrosti života.
Echo o spokojnosti dostávam nielen od vás, miestnych
obyvateľov, ale tiež od vašich
príbuzných z rôznych kútov
Slovenska, ba aj zo zahraničia.
Nečudo, veď do nášho občasníka vkladá celú svoju energiu,

čas i nesporný novinársky talent. Vážim si u neho tiež vlastnosť vďačne pomôcť našim
prispievateľom, ale aj iným
mestským častiam, ktoré ho
o radu a pomoc požiadajú.
Plne sa stotožňujem s tým, čo
mi o ňom napísali: „Ján Bičkoš
je živou fotografiou, ale aj kronikou Krásnej“.
Za svoj diel práce na úseku kultúry, osvety, publicistiky
ktorý on sám vo svojej skromnosti považuje za prejav úcty
a vďačnosti, za príspevok
k účasti na živote vo svojom
rodisku – v Krásnej, si právom
zaslúži ocenenie a tiež poďakovanie nás všetkých.
Ing.Vladimír Saxa, starosta

Deºme sa o lásku a múdrosÈ
(Dokončenie z 1. strany)

viac ľudí bližšie spoznávam,
čím viac si ich uložím do svojho
srdca, o to viac je môj život
bohatší a šťastnejší. Poctou
pre našu mestskú časť bola
aj návšteva arcibiskupa Mons.
Orazia Soricelliho z Talianska,
ktorého sme vrelo prijali a na
jeho počesť pripravili recepciu
v reprezentačných priestoroch
nášho obnoveného kaštieľa.
sobne ďakujem za vašu
aktívnu účasť na verejnej
diskusii, cieľom ktorej bolo vypočuť si vaše názory a vyjadrenia k aktuálnej, veľmi diskutovanej téme zlučovania a budúcej
štruktúre košických mestských
častí i k ďalším zámerom ako
sú pripravované protipovodňové opatrenia, výstavba rýchlostnej komunikácie R2, spojená
s vykupovaním pozemkov. Vox
populi – hlas ľudu – má pre vedenie úradu veľký význam a váhu. Svojou účasťou i záujmom

O

•

o veci verejné ste dali najavo, že
smerovanie a život v mestskej
časti vám nie sú ľahostajné, že
tiež cítite spoluzodpovednosť.
Veď ľudí najviac spája úsilie
pre spoločnú vec, pre spoločné dobro. Naďalej teda hľadajme spoločné body, to čo nás
spája, navzájom si pomáhajme. Deľme sa o lásku, múdrosť,
skúsenosti, zážitky, buďme si
oporou.
a záver dovoľte mi touto
cestou poďakovať sa najbližším spolupracovníkom –
zamestnancom miestneho úradu, poslancom miestneho zastupiteľstva, všetkým, ktorí ste
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na živote a zveľaďovaní
našej mestskej časti. Ďakujem
aj za slová podpory a uznania,
ktoré mi dávajú novú silu i chuť
do života a pomáhajú prekonávať prekážky, ktoré nám prináša každodenný život.

N
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V Základnej ‰kole s materskou ‰kolou sv. Marka KriÏina

Dňa 28. novembra 2013
Základná škola s materskou
školou svätého Marka Križina
otvorila svoje dvere pre všetkých, ktorí chceli vidieť, čo sa
za nimi v jeden bežný školský
deň odohráva. Všetci záujem-

skúšať si nové moderné učebné pomôcky, o akých sa im
za ich školských čias ani len
nesnívalo. Tak napríklad, predstavili sme im ako funguje interaktívna tabuľa a čo všetko dokáže. Tento deň bol príleži-

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina
Rehoľná 2, Košice-Krásna

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

DeÀ otvoren˘ch dverí
covia, rodičia terajších i budúcich žiakov, si mohli zasadnúť
do školských lavíc a zúčastniť
sa dvoch vyučovacích hodín
v ľubovoľnej triede. Poobede
si mohli prezrieť priestory školy
v prehliadke spojenej s prezentáciami o výchovno-vzdelávacom procese, aktivitách
ale i mimoškolských činnostiach našej školy. Rodičom
sme ponúkli aj možnosť vy-

P o z n á m k a
Náš úrad v ostatnom
čase zamestnáva početná
korešpondencia, ktorá nikoho z nás neteší. Ide totiž
o listy plné ukrivdenosti,
neznášanlivosti, nelásky,
ktoré sú najmä z úseku
mimoriadne citlivého, susedských vzťahov. Aby nedošlo k omylu, nejde tu
o administratívny problém,
veď na to máme referenta,
dokonca komisiu, zloženú
z „miestnych“, ktorí nemajú ľahkú úlohu. Pri osobných šetreniach sú často
svedkami nielen nepríjemných, ale i obscénnych situácií. A pisateľovi sa tak
dostáva zadosťučinenie, že
sa jeho problémom zaoberá
miestna samospráva, hoci

•K t o
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Prešli rôčky, preš li dníčky,

tosťou pre všetkých, ktorí sa
chystajú zapísať svoje dieťa do
prvého ročníka. Chceli sme
im ukázať, že naše priestory aj
keď zvonku nie celkom vábne,
vo vnútri ponúkajú priestor na
plnohodnotné a kvalitné vzdelávanie obohatené o rozmer
rozvíjania osobnosti každého
dieťaťa.

už pôjdeme do školičky.
Do školičky zaránky,
máme ceruzky i písanky.
Volá na nás abeceda,
vitaj, vitaj prvá trieda.
Milí rodičia,
všetkých Vás a Vaš ich budúcich prváčikov srdečne pozývame
na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční
17. 1. 2014

14:00 – 18:00 hod.

18. 1. 2014

9:00 – 12:00 hod.

24. 1. 2014

14:00 – 17:00 hod.

v priestoroch ZŠ s MŠ sv. Marka Križina.
K zápisu je potrebný rodný list prváčika a občiansky preukaz rodiča.

PaedDr. Františka Fecková

Hºadajme v ºuìoch ão ich spája
často ide o banálny problém, s ktorým by si pri dobrej
vôli poradil aj sám, bez
asistencie úradu. Je zjavné, že prvotným dôvodom
susedských sporov nie je
problém, ktorý sa ocitol na
stole starostu a následne

visť a zlo nie sú dobrými
radcami. Pravé ľudské hodnoty sú láska, dobrota, odpustenie, hľadať v ľuďoch
dobro, čo ich spája, nie
rozdeľuje. Či nie je pri riešení
problémov jednoduchšie
použiť vlastný rozum a srd-

Zlo nie je dobr˘m radcom
zamestná celý rad ľudí, ale
stále sa z toho vykľuje, že
ide o odplatu za celkom inú
vec, či roky pretrvávajúci
úplne iný problém. A tak sa
pod rúškom malicherností,
zveličujú susedove drobné
prečiny, prehlbujú sa rozpory, vymýšľajú nové „hriechy“, rastie nenávisť, s ňou
ide ruka v ruke zlo. Nená-

ce, ako sa spoliehať iba na
úrad? Kto má s tým skúsenosť vie, že prvoradou úlohou a najväčším želaním
miestneho úradu je hlavne zmierenie. Ono je jediným predpokladom dobrého susedského spolunažívania. A keďže bez viny
nie je nik, skúsme prelomiť
svoje tvrdé zásady a po-

chystá zlo, sám sa zlého dožije.

• Ťažšie

kúsme sa zmeniť svoj prístup a zmýšľanie. Ako vraví
Seneca „Každý, kto odhodí
zrkadlo, aby sa zmenil, už sa
zmenil“. Blížiace sa Vianoce
sú príležitosťou k tomu, aby
sme sa vážne zamysleli, či
náhodou niekto nečaká
na naše zmierenie, odpustenie, objatie, alebo len
na obyčajné milé slovo.
Veď láskavé slová sú pre
každého posilou, povzbudením, nabádajú človeka
ku konaniu dobra, dokážu
prelomiť i ľad. Všetci chceme byť šťastní a spokojní.
Chceme vidieť svet, v ktorom sa pre každého nájde
porozumenie, kde si ľudia
navzájom pomáhajú a nejdú proti sebe.
M. Miľová

sú skutky, ako slová.

R epor táž

V druhej polovici októbra,
Miestny úrad v Krásnej v súčinnosti s Národnou transfúznou službou SR, pracovisko
v Košiciach opäť zorganizoval tradičnú, v poradí trinástu
„Krásňansku kvapku krvi“.
Dobrý skutok, darovať ničím nenahraditeľnú tekutinu,

Vzácny
zachraňujúcu ľudské životy,
sa tentoraz rozhodlo sedemnásť bezpríspevkových donorov s najušľachtilejším zámerom: pomôcť blížnym, neznámym prijímateľom. A tak –
nehľadiac na nepriazeň sychravého jesenného počasia –
k odberným kreslám v našom

Z trinástej „KrásÀanskej kvapky krvi“ dÀa 17. X. 2013

kultúrnom stánku zavčas rána
jeden po druhom otvárali dvere nielen stáli darcovia, ale aj
prvodarcovia cennej tekutiny.
Nebude od veci, ak vás s nimi
zoznámime. Sú to Ján Estočin,
Eduard Balogh, Slavomír
Ducár, Martin Ducár, Jozef
Vaško, Vladimír Saxa, Ľu-

dar

pre

bica Švajlenková, Vladimír
Karabáš, Maroš Karabáš,
Tomáš Olšavský, Vladimír
Paluf, Mária Ducárová, Marián
Takáč a štyria prvodarcovia
Henrieta Baranová, Soňa
Tomčíková, Silvia Pethöová
a Martina Fukszová. Ako pri
iných odberoch, aj pri októb-

Vedenie Mestskej časti Košice-Krásna
a Základná škola s materskou školou
svätého Marka Križina
vás srdečne pozývajú na tradičný

„KrásÀansky ples“,
ktorý sa uskutoční v sobotu dňa
22. februára 2014 v našom kultúrnom dome.
Ani tentoraz nebude chýbať
hodnotný kultúrny program, ba ani bohatá tombola.
Do tanca i na počúvanie vám zahrá „živá“ muzika.

J e d n o

d o b r é

Ïivot

kov NTS pozostával zo šiestich
členov, ktorých viedla a usmerňovala rúča lekárka MUDr.
Katarína Strömplová. O evidenciu darcov sa staral Jozef
Mačala, hemoglobín a krvnú
skupinu orientačne zisťovala
laborantka Erika Walková
a samotný odber krvi pri

Postreh z volieb

Pozvánka

•

rovom, pre rôzne zdravotné príčiny, žiaľ traja zo sedemnástich nemohli prispieť svojimi
kvapkami života. (Vari sa tak
stane pri ďalšom odbere). Napriek tomu, vďaka a uznanie
patrí všetkým, ktorí prijali naše
pozvanie na ušľachtilú akciu.
Aj tentoraz tím zdravotní-

s l o v o

Malým oživením druhého
kola volieb predsedu KSK v našej volebnej miestnosti bolo milé
stretnutie „malého človiečika“

dvoch odberných kreslách
odborne a rutinovane zvládli zdravotné sestry Mgr. Judit
Palkó-Farkaš a Dipl. sestra
Dagmar Pasztorová. Svoj
diel práce odviedol aj vodič
mobilnej transfúzky Marián
Kučera, ktorý bezpečne priviezol a odviezol osádku do jej
sídla a s ňou aj sedem litrov krvi
zo štrnástich čistých odberov
krásňanských dobrodincov.
Ani tentoraz naši darcovia
neobišli naprázdno. O dobrú
pohodu a výdatné občerstvenie sa pričinilo vedenie miestneho úradu, pričom nechýbal
dobrý guláš, čaša červeného
vína, ba ani káva, čaj a ďalšie
pochutiny.
Ján Bičkoš, foto: autor

učiteľky. Rýchlo sa rozbehlo, aby
sa pritúlilo do jej otvorenej náruče.
Vzájomné objatia, láskavé slová
a pohladenia upútali pozornosť
a vyvolali úprimné úsmevy na
tvárach prítomných. Čo k tomu

Dojemné stretnutie
s členkou okrskovej volebnej
komisie Renátou Bačovou, učiteľkou materskej školy. Tá sa stala stredobodom pozornosti, keď
do miestnosti vstúpilo trojročné
dievčatko, bystrými očkami zaregistrovalo známu tvár svojej

h r e j e

n a

dodať? Niet pochýb, že táto pani
učiteľka má prácu s deťmi rada,
že by túto určite nevymenila za
nič na svete. Deti ju milujú a istoiste si ju zapamätajú na celý život,
ako naša malá Bianka.
(mm)

c e l ú

z i m u .
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Na Hore Zvir pútnici nachádzajú duchovn˘ a telesn˘ pokoj

Hora Zvir v Litmanovej a Ľutina patria medzi významné mariánske pútnické miesta na
Slovensku. Poslednú októbrovú
nedeľu sa veriaci z Krásnej, so
zanietením starostu Ing. Vladimíra Saxu, rozhodli zakončiť
ružencový mesiac na Hore

Božej Matky. Napokon zmyslom
putovania bolo načerpať Božiu
pomoc do nášho života a nájsť
stratený pokoj duše.
Na Horu Zvir putuje každý
mesiac tisíce pútnikov zo Slovenska i zo zahraničia. Konajú tu
vlastné pobožnosti a zúčastňujú

KrásÀania v Litmanovej
Modlitba na každý deň
Otvor, Pane, svoju náruč a prijmi ma k sebe v dnešný deň. Daj, nech mám
oči otvorené pre všetko krásne, srdce rozpálené láskou k blížnym. Nech moje
ruky nepoznajú v konaní dobra únavu. Nech moje nohy neustanú na Tvojich
cestách a moje pery nech neprestanú chváliť Tvoje meno. Nech každým
dobrým skutkom volám Tebe na slávu. Daj mi, Pane, síl, keď dnes ponesiem
svoj kríž. Prosím, pomôž mi vstať, keď sa potknem v dnešný deň. Daj mi dar
štedrosti, keď sa stretnem s chudobným. Daj mi dar úsmevu, keď sa stretnem
s nešťastným. Prosím o ducha pokoja, keď stretnem nervóznych v dnešný
deň. Daj mi dar pokory a poslušnosti, skromnosti, rozvážnosti, nech viem viac
počúvať a pochopiť iných a menej hovoriť o sebe v dnešný deň. Otvor dnes,
Pane, svoje štedré ruky, prijmi ma do nich takého, aký som. Ukáž mi cestu
a Ty ma veď dnešný deň k svätosti. Amen

Zvir v Litmanovej, kde sa mali
možnosť zúčastniť na svätej
omši a prijať sviatosť zmierenia.
V bazilike minor v Ľutine, miestny kaplán predstavil pútnikom
z Krásnej baziliku a jej okolie.
Na záver púte sa k prítomným
prihovoril kaplán z Krásnej,Peter
Sabol, ktorý sa v spoločnej
modlitbe poďakoval za blízkosť

sa na liturgických sláveniach.
Na toto miesto prichádzajú ľudia každý deň. Samotné prostredie Hory Zvir pozýva k stíšeniu
a k hlbokej modlitbe.Veľa pútnikov tu nachádza stratený duchovný i telesný pokoj. Viacerí
ľudia svedčia o duchovnom
obrátení a tiež o telesnom uzdravení.
(ps)

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)

Náv‰teva Baziliky v Poºsku
Vo štvrtok 7. novembra
2013 sme z Krásnej putovali
do Baziliky Matky Božej
Ludzmierskej v Poľsku uctiť si
relikviu blahoslaveného Jána
Pavla II., kde sa mi dostalo
veľkej cti a milosti slúžiť svätú
omšu. V nádhernej ružencovej

plastikou Matky Božej. Nazývajú
ju Gazdinou a Kráľovnou Podhalia. Dlhoročný Mariánsky kult
trvá od nepamäti. Jej plastika je
preslávená rozličnými zázrakmi
a priťahuje množstvo pútnikov.
Hodnota svätyne v Ludzmierzi neustále stúpa. Pápež

Stredisko katolíckej kultúry
záhrade, ktorá sa nachádza za
Bazilikou, sme sa spoločne pomodlili ruženec a pred sochou
Jána Pavla II. korunku k Božiemu milosrdenstvu. Ludzmierz
je známe miesto pre katolíkov,
je to stredisko katolíckej kultúry
a pútnické miesto, známe v celom Poľsku, aj na Slovensku.
Gorali ho spájajú so zázračnou

•S
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l o v o

m á

Ján Pavol II. ju vyhlásil bazilikou
menšou. Jeho osobitný darček
k 40.výročiu korunovania zázračnej plastiky Matky Božej
Ludzmierskej je jeho solideo
(kňazská čiapočka, pozn. redakcie), ktoré je dôvodom jeho
lásky k tomuto miestu.
PaedDr. Peter S a b o l

ľ a h k o s ť

V zdraví, šťastí, láske a porozumení prežité vianočné sviatky,
tiež mnoho úspešných dní v nastávajúcom roku svojim čitateľom
a priaznivcom želajú členovia redakčnej rady, mediálnej
komisie a šéfredaktor Krasňančana.

v e t r a

a

s i l u

h r o m u .

Citáty a modlitby
významných osobností
Kto nikdy slzou neskropil
svoj chlieb,a nočný smútok zúfalého väzňa na loži
chmúrnom nepreležal bez
sna, o tebe nevie, tvrdý nebies sklep.
Ty bytie dávaš kráľom, žobrákom, a dívaš sa, keď po
ľudsky len hrešia, a trpíš,
človek vo víre keď klesá,
veď o pomstu hriech volá
k oblakom. (J. W. Goethe)
✽ ✽ ✽
Milostivý Ježiši Kriste, priťahuj nás slabých k sebe,
lebo Ťa nemôžeme nasledovať, ak nás nepriťahuješ
Ty. Daj myseľ udatnú, aby
bola hotová, a ak bude
telo slabé, svojou milosťou
predchádzaj, sprevádzaj
a nasleduj. Lebo bez Teba
nemôžeme urobiť nič a najmenej môžeme ísť kvôli
Tebe na krutú smrť. Daj ducha hotového, srdce nebojazlivé, vieru pravú, nádej
pevnú a lásku dokonalú,
aby sme pre Teba svoj život
nastavili v plnej trpezlivosti
a s radosťou. Amen.
(Jan Hus)
✽ ✽ ✽
K stretnutiu s Bohom nedochádza preto, aby sa človek
zaoberal Bohom, ale preto, aby vydával svedectvo
o svojom vzťahu k svetu.
Každé zjavenie je výzvou
a poslaním. (Martin Buber)
Mária

M i ľo v á

Koľko nás je?

Takýto je aktuálny pohľad na našu „Symbolickú záhradku“.

K 30. novembru 2013
žije v našej mestskej časti
4432 obyvateľov, z toho
2208 mužov a 2224 žien.
Detí do 14 rokov je 904,
od 15 do 59 rokov 2728
a starších ako 59 rokov je
800 občanov. V mesiacoch
september, október a november 2013 sa narodilo
štrnásť detí a zomrelo trinásť občanov.
Mária Študencová

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

KríÏ, symbol utrpenia, smrti i nádeje

Sviatok Všetkých svätých
a Pamiatka zosnulých sú dni,
kedy vládne atmosféra nostalgie a spomienok na našich blízkych, ktorí už opustili pozemský
život. V tom čase naše kroky vedú na cintoríny, ktoré sa menia na záhrady, vyčarené z rôznofarebných chryzantém a bli-

tomuto miestu potrebné venovať s blížiacimi sa dušičkami, aj
počas celého roka. Za to, že
sme si ho mohli znovu zveľadiť
a skrášliť vďačíme hlavne tým,
ktorí na výzvy o poplatkoch okamžite zareagovali. A tak sme mohli
renovovať Dom nádeje – opraviť
zatekajúcu strechu, vstupné

„Pamätník padlým hrdinom“ na
počesť občanom Krásnej, ktorí
zahynuli v druhej svetovej vojne.
Skvelí darcovia nielenže zhotovili a darovali obci pamätnú tabuľu s menami 23 padlých. Prisľúbili tiež, že ak bude potrebné,
radi ju doplnia menami ďalších
obetí druhej svetovej vojny.

S láskou sme spomínali
kotajúcich sviečok. Každý z hrobov ukrýva osud niekoho iného.
Na mieste odpočinku toho, ktorý
bol a je súčasťou nás a našej
minulosti, zapálime sviečku, položíme kvety, pomodlíme sa za
jeho dušu a možno sa nám pri
spomienke skotúľa aj slza po
tvári...
Aj tohto roku bol náš cintorín
nádherný. Len zainteresovaní
však vedia, akú starostlivosť je

•

Z e m

j e

schody, či odvod zrážkovej vody. Návštevníci cintorína iste
postrehli, že sa nám podarilo
zrealizovať myšlienku otvorenia
„Symbolickej záhradky“. Podpora tohto zámeru a pochopenie významu jasne signalizujú,
že v Krásnej rastieme aj na poli
uvedomelosti a pragmatickosti
myslenia.
V mestskej časti sme „vylepšili“ ešte jedno pietne miesto –

s p o l o č n o u

V „dušičkové dni“, viac
ako po iné všedné i sviatočné
dni, naše myšlienky blúdia
a uvažujú: Čo je smrť? Koniec
alebo začiatok? Pre veriacich
na tieto otázky dáva odpoveď
dominanta nášho cintorína –
kríž. Ten je symbolom utrpenia,
smrti, ale aj večného života.
Je povzbudením a nádejou, že
s našimi drahými sa vo večnosti
skôr či neskôr určite stretneme.

m a t k u

v š e t k é h o

Pamätník padlým hrdinom obohatený o mená tých, ktorí položili
životy za našu slobodu, na novom
„Námestí svätých Cyrila a Metoda“
pred obnoveným kaštieľom.

s m r t e ľ n é h o .
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Z osláv 15. výročia vzniku DFS Krásňanka dňa 20. októbra 2013

Snímky zo slávnostného programu nepotrebujú komentár, pretože ich „výpoveď“ je nadmieru zreteľná. O našej jubilantke sa verejnosť dozvedá
z početných článkov a fotografií priebežne v našich novinách, pričom je zmapované celé obdobie od jej zrodu v roku 1998 až po dnešok.
Text a snímky: J. Bičkoš

•Miluj
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p r a v d u , a l e o d p ú š ť a j o m y l y . •L á s k a v š e t k o p r e m á h a .

Hosťami slávnostného programu pri príležitosti 15.výročia vzniku Krásňanky boli aj Folklórna skupina „Orgonina“ z Vranova nad Topľou a mužská
spevácka skupina „Furmani“ z Trebišova. Bolo to skvelé ožívenie programu, za čo si vyslúžili obdiv a uznanie divákov. Vďaka.
Snímky: (bič)

Povedomie
Svetozár Hurban Vajanský

Ja som pyšný, že som Slovák:
moje plemä ladné
sto miliónov duší číta,
nad pol svetom vládne.
So slovenskou rečou prejdeš
štyri čiastky sveta:
jeden brat môj palmy sadí,
druhý večne vidí ľady,
tretí morom lieta!

Ja som pyšný, že som Slovák,
veď môj jazyk zuní,
ako hudba archanjelov.
Piesne naše: samá perla,
samý diamant jasný.
Naše báje tajné raje
z porekadiel múdrosť vlaje,
krása z našich básní.

Ja som pyšný, že som Slovák,
coky, kto ma haní !
Ktože zhasí blesky zore
ráno na svitaní?
Kto vyčerpá vody morské,
strhne hviezdy jasné?
Márna by to bola snaha:
no márnejšia túžba vraha,
že náš národ zhasne !

Súčasťou osláv 15. narodenín Krásňanky bola aj súťaž o najchutnejšiu
klobásku. Zo šiestich vzoriek, ktoré účastníkom osláv ponúkali naše
„hostesky“ pri vstupe do sály, najviac chutila klobása, ktorú vyrobil Mikuláš
Rjabinčák. Pravdaže, chutili nám aj od iných výrobcov.
Snímka: (bič)

Mikulášska slávnosť opäť na jedničku
Miestny úrad si zachováva
peknú tradíciu. V spolupráci
s kultúrnou komisiou miestneho zastupiteľstva každoročne organizuje pre všetky
deti mestskej časti „Mikuláša“ s nádielkou i povestným

•

V e ľ a

„detským“ punčom, ktorí ako
obvykle pre deti s láskou pripravujú zamestnanci úradu.
V tomto roku si deti v nádhernej sviatočnej atmosfére, ktorú dotváralo farebné osvetlenie, za zvukov priliehavo lade-

h o v o r i ť

a

v e ľ a

nej hudby zatancovali ako na
ozajstnej diskotéke. V rámci
programu vystúpili deti materských škôl. Program a diskotéku vtipnými vstupmi spestril
aj moderátor Rasťo, ktorý spolu
s deťmi privítal Mikuláša s jeho

p o v e d a ť ,

n i e

sprievodom. Pod osvetleným
stromčekom odznelo aj pár
pekných básničiek. Zatiaľ čo
deti popíjali teplučký punč, rodičia sa mohli občerstviť pri
„dospeláckom“ stánku.
(mm)

j e

t o

i s t é .
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V Krásnej pribudli nové chodníky a asfaltové koberce ciest

Nový chodník k miestnemu úradu, ktorý tu roky chýbal

Asfaltový koberec na našej Rehoľnej ulici

Archeologick˘ skvost z Krásnej
V utorok 12.novembra 2013
bola vo Vatikánskych múzeách
otvorená slovenská výstava
s názvom „Svätí Cyril a Metod
– patróni Európy“, čo má v čase
veľkého jubilea 1150. výročia
príchodu sv. Cyrila Metoda pre
všetkých obyvateľov Slovenska
veľký význam.

Na v˘stave vo Vatikáne

Takto vyzeralo asfaltovanie na Kertésovej ulici

KrásÀansky rezbár zomrel
Dňa 19. októbra 2013 sa
ukončila životná púť Krásňana,
umeleckého rezbára Ondreja
Gadžora. Jeho meno nájdete
medzi osobnosťami v knihe
„Krásna“, vydanej v roku 2007.

záštitou prezidenta SR, kde
prezentoval 80 figúr. Vytváral
malé plastiky do interiérov, ale
aj rozmerné exteriérové figúry.
Múzem V. Löfflera vlastní približne 200 jeho diel, môžu ich

Ondrej GadÏor
Umelecká práca ho bavila
už od detstva, no jeho talent rozvinul až sochár Vojtech Löffler.
Zo začiatku sa venoval reštaurovaniu umeleckých predmetov a od roku 1989 sa už
zúčastňoval sochárskych výstav. Jednou z najvýznamnejších
bola jeho prvá samostatná výstava v roku 1999 konaná pod

obdivovať aj v Los Angeles
a vo Vatikáne a jeho práce sú
majetkom viacerých súkromných zbierok.
Dobre využil svoj talent, ktorý
dostal ako dar od Boha. Verme,
že ho Pán do svojej radosti prijal ako „dobrého sluhu“ a že sa
tam s ním bude naveky radovať.
(mm)

Z otvorenia jednej z mnohých výstav v Múzeu Vojtecha Löfflera
v Košiciach, 2004 (prvý zľava krásňansky umelec Ondrej Gadžor).

•
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Všetko budúce je neisté.

Teší nás, že jeden z exponátov je rannostredoveký železný
meč z druhej polovice 10. a začiatku 11. storočia, nájdený na
štrkovisku v Krásnej v roku 1967.
Meč odovzdal Ladislav Pancurák
do zbierok Slovenského národného múzea v Bratislave. Ide
o nález najzachovalejšieho me-

•

Výstavou, pozostávajúcou
z viac ako 320 artefaktov Slovenská republika prezentuje
toto historické a kultúrne bohatstvo svetovej verejnosti.
Práve exponáty, ktoré sú predstavené vo Vatikánskych múzeách jednoznačne dokumentujú, že Slovensko je absolútnou súčasťou európskej a kresťanskej kultúry.

ča, ktorý sa považuje za európsky archeologický skvost východného Slovenska. Podľa bádateľov, ktorý sa mečom zaoberali detailnejšie, patrí k jednému
z piatich doteraz známych mečov
tohto typu v Európe. O tom, že
je hodnotný svedčí fakt, že má
svoje umiestnenie v klenotnici
na bratislavskom hrade.
Pavol Hake

Ak sa milujú dvaja ľudia, neznamená to, že sa ich dva subjekty
rozpúšťajú, rozplývajú jeden v druhom, že sa odvracajú od
všetkého ostatného, a tak vidia svoj jediný objekt jeden
v druhom. Milovať sa, to naopak znamená, že sa milujúci
navzájom tak zblížia, že obaja majú rovnakú perspektívu.
Milovať sa neznamená vzájomne hľadieť na seba, ale znamená
to hľadieť spolu tým istým smerom.
(Jean Lacroix)

Prednedávnom sa po polstoročí stretli niekdajší žiaci, ktorí v školskom
roku 1962/63 opustili lavice krásňanskej školy. Na zašlé roky strávené
v škole i mimo nej si zaspomínali v jednom z našich reštauračných
zariadení dnes už šesťdesiatpäťroční pamätníci.
Foto: (bič)

Každý je kováčom svojho osudu.

Fotorepor tá

ž

N Á V R A T Y D O D E D OV I Z N E

Fotorepor tá

ž

Tentoraz sa vám predstavujú niekdajší krásňanski školáci, ktorí v školskom roku 1959/60 navštevovali šiesty ročník s triednou učiteľkou Máriou
Kuncovou. Na zábere vpravo žiaci deviateho ročníka so svojou triednou učiteľkou Máriou Peťovskou a riaditeľom školy Jánom Mitríkom. Oživte si
pamäť dospeláci, ktorým milosrdný čas dožičil túto chvíľu na spomienky.

Ďalšia snímka je tiež z objektu starej školy a približuje nám tváre žiakov ôsmej B v školskom roku 1961/62 s triednou učiteľkou Máriou Kajdovou.
Vpravo je obrázok, ktorý nám poskytla čitateľka Krasňančana P. Pôbišová. Pred päťdesiatimištyrmi rokmi žiaci v susednej dedine Nižná Hutka až po
piaty ročník navštevovali viacúčelovú budovu v obci, odkiaľ je nás záber s učiteľom Pavlom Mattom. Od VI. ročníka chodili do Krásnej.

Na schodoch nášho kaštieľa bolo miesto, na ktorom sa „zvečňovali“
nielen účastníci rôznych kultúrnych podujatí, ktoré sa odohrávali vo
vtedajšej sobášnej sieni. Slúžili aj pre spevácke zbory, tanečníkov
a divadelníkov. Náš záber je z roku 1979 a približuje nám svadobčanov
po civilnom sobáši Marianny Bugošovej.

Takto vyzeral interiér nášho kostola tesne pred jeho obnovou. Ešte bez
sôch patrónov chrámu svätých Cyrila a Metoda a prestavby sanktuária.
Z tohto obdobia je aj druhá dobová fotografia, ktorú sme vyhotovili počas
vianočných sviatkov.
Texty napísal: (bič)

•

K e ď r á n o v s t a n e š , p o ďa k u j s a z a r a n n é s v e t l o , z a s v o j ž i v o t a s v o j u s i l u .
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V konečnej tabuľke naši dorastenci na šiestom mieste
Družstvo dorastencov je od
nového súťažného ročníka
2013/2014 účastníkom III. ligy
v skupine Košicko-Gemerskej.
V rámci jesennej časti tohto
súťažného ročníka odohralo

a v konečnej tabuľke jesennej časti súťažného ročníka
2012/2013 sa umiestnilo na
šiestom mieste. Toto umiestnenie, však mohlo byť aj lepšie,
nebyť prehratých stretnutí na

Získali dvadsať bodov
trinásť majstrovských stretnutí,
z ktorých šesť vyhralo, dve remizovalo a päť prehralo. Družstvo, tak získalo celkom dvadsať bodov, skóre 33:24 gólov

domácom ihrisku so Svinicou
2:3, so Sokoľanmi 2:3 s Krásnohorským Podhradím 2:3
a jednej remízy s Malou Idou
2:2, pretože na súperových

ihriskách družstvo vyhralo v Geči 0:3 v Šaci 2:4 v Ruskove
0:4 a remizovalo v Poproči
1:1. Družstvo dorastencov už
predohralo aj dve majstrovské
stretnutia z jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014. V Medzeve prehralo 2:1 a doma
vyhralo s Gečou 7:0. Súčasný

káder družstva dorastencov
tvorí 19 hráčov: M. Morávek,
M. Takáč, M. Berezňák, J. Olajoš,
T. Timko, M. Hrebeňár, A. Tovt,
D. Ondrej, M. Milanič, A. Šaroch,
J. Pachinger, S.Takáč, T. Bičkoš, J. Timko, A. Bodnár,
B. Ondrej, D. Mišenda, R. Vasilev, R. Gyorgy. Štefan Hoza

Afoh˘rizmy
✽
✽
✽
✽
✽

Pracujem hlavou. Na všetko prikývnem.
Nebol odborníkom, preto sa hodil na všetko.
Tí, čo nič nevedia, aspoň sa v ničom nepomýlia.
Má štátnu chorobu – myslí po novom, ale robiť sa mu nechce.
Ťažkosti, ktoré neviem prekonať, nazývame objektívnymi.
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