
ilí spoluobčania, čo ne-
vidieť vstúpime do druhej 

polovice roka. Čaká nás leto, 
na ktoré sa všetci tešíme. Pre  
Krásňanov je slávnostnou uda-
losťou 5. júl , ktorý je nielen ce-
loslovenským sviatkom, ale aj 
naším Dňom Krásnej, ktorý kaž-
doročne prežívame spoločne 

v atmosfére a duchu Cyrilome-
todských tradícií.  

Teší ma, že dianie v obci sle-
dujete, vnímate všetko pozitívne 
i negatívne, prichádzate s návrh-
mi, pochvalami, ale i s kritikou, 
všetko s jediným cieľom, aby sa 
všetky podnety využili v pros-
pech života v našej mestskej 
časti. Dovoľte mi vrátiť sa tro-
chu späť a pripomenúť, že ani 

v uplynulom štvrťroku život u nás 
nezastal. Naopak, bol mimo-
riadne pracovne rušný a zároveň 
bohatý aj na radostné udalosti. 
Tie najvýraznejšie sú zdoku-
mentované v samostatných 
príspevkoch našich novín, ale  
ponúkam vám pohľad očami 
a srdcom vášho starostu. 

aše kultúrno-spoločenské 
podujatia sa síce každo-

ročne opakujú, ale stále na nich 
nachádzame čosi nové, ino-
vované, čo zvlášť poteší. Rád by 
som poďakoval kultúrnej komisii 
miestneho zastupiteľstva, ktorá 
nikdy nechýba pri organizačnom 
zabezpečení Dňa matiek i Dňa 
detí. Vďaka za aktívnu účasť 

a obohatenie slávností pedagó-
gom aj  deťom našej základnej 
školy i obidvoch materských 
škôl. Iste ste postrehli, že naši 
stále aktívni seniori mi prirástli 
k srdcu a nikdy nevynechám prí-
ležitosť stretnúť sa s nimi. Na-
posledy to bolo milé posedenie 
v letnej záhrade i na čajovom 

večierku. S mladšími rodinami 
s deťmi sme strávili príjemné po-
poludnie v areáli Bistra Včielka. 
Je cťou, že u nás neochabuje 
ani sociálne cítenie, čo sa potvr-
dilo hojnou účasťou na štrnás-
tej „Krásňanskej kvapke krvi“ 
a tiež pri nedávnej zbierke šat-
stva, ktorú sme zorganizovali 
v súčinnosti s farským úradom.

v roku Sedembolest-
nej Panny Márie slá-

vime našich patrónov svä-
tých Cyrila a Metoda.

Cyril (predtým Konštan-
tín) sa narodil v Solúne. 
V Carihrade dostal vynika-
júce vzdelanie. Spolu s bra-
tom Metodom prijal misiu 
zveľadiť katolícku vieru 
a zriadiť cirkevnú provinciu 
u Slovanov na Veľkej Mora-
ve. Svätí bratia preložili do 
staroslovienčiny Sväté pís-
mo a liturgické knihy. Za-
značili ich písmom, ktoré 
vynašiel Cyril. Pozvali ich 
do Ríma, aby podali správu 
o svojej apoštolskej činnosti. 
Hadrián II. potvrdil sloviensku 
reč za liturgickú. Cyril prijal 

v Ríme mníšske rúcho a tam 
aj zomrel 14. februára 869. 
Metoda vysvätili za bisku-
pa a pôsobil najprv v Panó-
nii, potom ako arcibiskup 

a apoštolský legát pro fide 
na Veľkej Morave. Veľa si vy-
trpel od neprajníkov, ale rím-
ski pápeži ho podporovali. 
Zomrel 6. apríla 885.

Pápež Ján Pavol II. vyhlá-
sil svätých bratov Cyrila 
a Metoda za spolupatrónov 
Európy 31. decembra 1980.

o slovienskeho Života 
Metoda v kňazskom 

breviári čítame: Keď sa na 
Kvetnú nedeľu zhromaždil 
všetok ľud, vošiel Metod do 
chrámu. Keďže bol chorý, 
vyslovil požehnanie nad ci-
sárom a kniežaťom, nad du-
chovenstvom i všetkým 
ľudom a povedal : „Opatrujte 
ma, deti moje, do tretieho 
dňa.“ Tak sa i stalo. Na tretí 
deň zavčas ráno povedal 
naposledy: „Do tvojich rúk, 
Pane, porúčam svoju dušu.“ 
A v rukách kňazov šiesteho 
dňa mesiaca apríla vydýchol. 
Jeho učeníci mu usporiadali 

Svätí Cyril a Metod, patróni Krásnej, orodujte za nás

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

j ú n  2 0 1 4

č í s l o  2R o č n í k  X I I .

Komunikácia a spolupráca, piliere napredovania

(Pokračovanie na 3. strane)

(Pokračovanie na 6. strane)

Solúnski bratia nám priniesli vieru, ktorá pomáha ÏiÈ

In‰piráciou sú ºudia a ich potreby
  Ing. Vladimír   S A X A
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MÚ MČ Košice-Krásna vás 
srdečne pozýva na tradičné 
oslavy„Dňa Krásnej“ v so-
botu, 5. júla 2014. Program 
začne v našom kostole sláv-
nostnou sv. omšou o 10.30 ho-
dine. Zábavná časť progra-
mu bude v areáli relaxačno-
oddychovej zóny za miestnym 

úradom. O 16. hodine na-
šim najmenším budú k dispo-
zícii skákacie hrady. O 17. ho-
dine začne hlavný kultúrny 
program, v ktorom vystú-
pi DFS Krasňanka, folklór-
ny súbor Košičan, tanečná 
skupina UNOSTAR a Klub 
Capoiera z Košíc. Nezabudli 
sme ani na občerstvenie. Vy-
vrcholením slávnosti bude 
tanečná zábava. Tešia sa na 
vás usporiadatelia.

„Deň Krásnej“ 

• Mgr. Pavel Kamins ký



Na základe požiadavky objednávateľa – Ministerstva 
životného prostredia a Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra, realizovala spoločnosť Pozemné stavby 
KOSPER a.s. – organizačná zložka SNV v polovici júna 
2014 subhorizontálne odvodňovacie vrty v lokalite Košice-
Krásna na ulici 1. mája. Išlo o vejár 5 vrtov dĺžky po 80 m 
(celkovo 400 m) so sklonom 17° - 20°. Vrtmi bola narazená 
zvodnená poloha v kritickom mieste zosuvného pásma. 
Po navŕtaní bola výdatnosť vrtov od 0,5 – 0,3 dl/sek.
(súčtová výdatnosť bola 5m /hod.). Úspešná realizácia 
týchto subhorizontálnych odvodňovacích vrtov výrazne 
zúžila riziko vzniku ďalšieho zosuvu v tejto oblasti, ale 
rovnako aj riziko zosuvov v „novopostavenej zástavbe na 
kopci“ nad touto oblasťou.Uvedené práce boli realizované 
v rámci riešenia geologickej úlohy Inžiniersko-geologický 
prieskum a sanácia zosuvov vo vybraných lokalitách 
Slovenskej republiky. Ide o 2. etapu a pri jej záverečnom 
vyhodnotení budú navrhnuté aj opatrenia do 3.etapy 
riešenia problematiky zosuvov na Slovensku.
 Ing. Igor Piovarčí, stavbyvedúci
 zodpovedný pracovník zhotoviteľa

O niekoľko dôležitých informá-
cií, týkajúcich sa plánovanej vý-
stavby rýchlostnej komunikácie 
R2, ktorá sa dotkne aj našej mest-
skej časti požiadal starosta mest-
skej časti Ing. Vladimír Saxa hovor-
cu Národnej diaľničnej spoločnosti  
Dr. Marcela Jánošíka:     

Predpokladané obdobie vý-
stavby  úseku v katastri MČ Koši-
ce-Krásna?

Predpoklad výstavby rýchlostnej 
cesty R2  Šaca – Košické Oľšany: 
06/2017 - 06/2020.

V súčasnosti prebieha pro-
ces prípravy stavby a získanie prá-
voplatného územného rozhodnutia 
do konca roku 2014.

Spôsob a predpokladaný ter-
mín vykupovania pozemkov od 
súčasných vlastníkov?

S vlastníkmi pozemkov sa uza-
tvoria k stavebnému povoleniu 
zmluvy o budúcich kúpnych zmlu-
vách a nájomné zmluvy pre dočasný 

a ročný záber. Po doručení zmlúv bu-
de v každom katastrálnom území 
zvolané rokovanie s vlastníkmi, kde 
sa oboznámia s obsahom zmluvy, 
cenou za m2, trasou cesty. Predpo-
kladaný termín oslovenia vlastníkov 
je I. štvrťrok 2015. 

Kritériá na určenie ceny za vy-
kupované pozemky a približná 
cena za m2?

Cena za vykupované pozemky 
bude stanovená znaleckým posud-

kom, ktorý vyhotoví znalec z odboru 
stavebníctvo, odvetvie odhad hod-
noty nehnuteľností, zapísaný v zo-
zname znalcov, tlmočníkov a prekla-
dateľov Ministerstva spravodli-
vosti SR (v zmysle Vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov). Cena za m2 
nie je stanovená, znalecké posud-

ky na jednotlivé zábery sa budú vy-
hotovovať v čase keď bude právo-
platné územné rozhodnutie na stav-
bu rýchlostnej cesty R2 Košice 
Šaca – Košické Oľšany. 

Ako budú riešené pozemky na 
dočasný záber  počas realizácie 
výstavby, bude to formou prenáj-
mu na určitý čas, resp. pred-
pokladaná cena za prenájom?

Na pozemky, ktoré budú po-
trebné na dočasný záber bude 

NDS uzatvárať nájomné zmluvy na 
dobu výstavby. Na pozemky, ktoré 
budú potrebné na ročný záber 
(prekládky inžinierskych sietí) bude 
NDS uzatvárať nájomné zmluvy na 
dobu prekládok inžinierskych sieti 
– na jeden rok. 

Neuvažuje diaľničná spoloč-
nosť s možnosťou, aby počas 
výstavby vytvorila dočasné pra-

covné príležitosti pre miestnych 
obyvateľov?

Pracovné príležitosti môže vy-
tvoriť hlavný zhotoviteľ stavby, pre 
ktorého môžu pracovať miestne 
firmy formou subdodávky.

Význam výstavby R2 pre 
mesto Košice?

Navrhovaný úsek rýchlostnej 
cesty R2 Šaca – Košické Oľšany 
bude po uvedení do prevádzky 
súčasťou juhovýchodného obchva-
tu mesta Košice a bude napojený 
na úsek D1 Budimír – Bidovce na 
smery Prešov a Michalovce. Zo zá-
padnej strany bude rýchlostná ces-
ta výhľadovo pokračovať v úseku 
R2 Včeláre – Košické Oľšany na 
Rožňavu a Miskolc. Aglomerácia 
mesta Košice je križovatkou cest-
ných komunikácií, z ktorých najvyš-
ší dopravný význam má diaľnica 
D1, ktorá je v súčasnosti prevádz-
kovaná v úseku Prešov – Budimír. 
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N i e  v ž d y  t e n ,  k t o  m á  a u t o r i t u ,  m á  a j  p r a v d u .•

OdvodÀovacie vrty

z  p r v e j  r u k y

Uznesenia zo XVII. zasadnutia MZ MČ 
Košice-Krásna, konaného dňa 16. 4. 2014

S c h v á l  i  l  o :
•   celoročné hospodárenie bez výhrad
•   plný pracovný úväzok starostu MČ Košice – Krásna  pre volebné 

obdobie r. 2014– 2018
•   zámer kúpy pozemku novovytvorenej parcely č. 10304/2, kat.

územie Krásna od rímsko- katolíckej cirkvi
•   zámer na rekonštrukciu a rozšírenie verejnej komunikácie  - Prašná 

ulica v zmysle regulatívov územného plánu – napojenie lokality   
IBV Záhumnie Krásna na cestu II. triedy ulicu Ukrajinskú

•   prevzatie do správy od mesta Košice parcelu registra „E“ 
č. 2002/501o výmere 1843 m2, parcelu registra „E“ č. 691/501o 
výmere 671 m2, parcelu registra „E“ č. 190, vedené na LV 
č. 3547 o výmere 178 m2 za účelom rekonštrukcie komunikácie 
ulica Prašná v zmysle regulatívov územného plánu – napojenie 
lokality IBV Záhumnie Krásna na cestu II. triedy ulicu Ukrajinskú

•   prevzatie pozemku do správy od mesta Košice, parcelu registra 
„E“ č. 225, vedenú na LV č. 3547 o výmere 1969 m2 za účelom 
výstavby chodníka na Mozartovej ulici

•   zámer predaja majetku MČ Košice – Krásna z dôvodu hodného  
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
a to parcelu registra „C“ parcelné č. 6831 – ostatné plochy vo 
výmere 156 m  k.ú. Krásna, zapísanú na LV 2287 a konštatuje, že 
pozemok sa nachádza v zátopovom pásme Hornádu, umiestnením 
je nepoužiteľný pre inú osobu ako pre vlastníka priľahlej 
nehnuteľnosti, ide o malú rozlohu s obmedzeným prístupom, 
pozemok je oplotený z troch strán, využívaný žiadateľmi

•   spôsob predaja majetku, parcelu registra „C“ p. č. 6831 – ostatné 
plochy vo výmere 156 m2, k.ú. Krásna, zapísanú na LV 2287, 
a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej 
hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 
Z.z. v platnom znení

•   sedem poslancov a jeden volebný obvod pre volebné obdobie 
r. 2014 – 2018

•   poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi trom žiadate-
ľom

•   miesto konania miestneho zastupiteľstva dňa 19. 6. 2014 v kaš-
tieli v Košiciach-Krásnej na Námestí sv. Cyrila a Metoda č. 2.

O v˘stavbe r˘chlostnej cesty R2Bude vás to zaujímať

(Pokračovanie na 3. strane)

Pri kontrole zosuvného územia na ulici 1. mája sme zastihli nášho 
starostu Ing. Vladimíra Saxu a predsedu stavebnej komisie pri 
miestnom úrade Ladislava Kočiša.



Pri osobnom rokovaní nášho starostu s pri-
mátorom mesta Košice Richardom Rašim, 
poprosili sme ho, aby nás informoval, kedy 
a v akom rozsahu je plánovaná oprava cesty 
vedúcej cez našu mestskú časť do obce 
Košická Polianka. Vzápätí sme dostali túto 
odpoveď:

„Cesta na Košickú Polianku sa rekon-
štruovať bude. Mesto Košice už začalo s prí-
pravou podkladov na rekonštrukciu tejto 

cesty. Boli zrealizované sondážne vrty a diagnostika komu-
nikácie. Tie budú podkladom pre vypracovanie projektovej do-
kumentácie, ale čo je podstatné, máme zabezpečené finan-
covanie tejto cesty. V tomto roku zabezpečíme projekty a ver-
ejné obstarávanie tak, aby sa mohla v roku 2015 celá zre-
konštruovať. Veľmi sa teším, že sa nám po rokoch podarilo 
nájsť finančné zdroje na opravu tejto cesty pre všetkých, ktorí 
ju denne využívajú. Vďaka nim ju dáme do dobrého stavu.“

plynulé obdobie však nebolo 
len o zábave, ale snažíme 

sa o skvalitňovanie vo všetkých 
oblastiach života obce. V nedáv-
nych dňoch som pri osobnom pra-
covnom rokovaní od primátora 
mesta prijal potešujúcu správu, 
že toľko urgovanú opravu úseku 
komunikácie z Krásnej do Košic-
kej Polianky mesto Košice defi-
nitívne pojalo do svojho programu 
s realizáciou v roku 2015. V réžii 
našej mestskej časti sme „natiahli“ 
asfaltový koberec na Benkovej uli-
ci a v najbližších mesiacoch hod-
láme vyasfaltovať aj ulicu Keldi-
šovú. Pre novú lokalitu budúcej  
IBV Predné Záhumnie sme od 
Rímsko-katolíckej cirkvi v Krásnej 
kúpili pozemok, vhodný na ulože-
nie inžinierskych sietí a reálne 
uvažujeme aj o zakúpení pozem-
ku pre rozšírenie Prašnej ulice. 
Mestská časť spolupracuje so 
zástupcami Národnej diaľničnej 
spoločnosti na príprave projek-
tu v súvislosti s plánovanou vý-
stavbou rýchlostnej komuniká-
cie R2. Po neblahých skúse-
nostiach s vodným živlom, ktorý 
zasiahol aj našu mestskú časť, 
som rád, že zdarne pokračujú 
práce na stabilizácii zosuvného 
územia na ulici 1. mája a  pocit 
spokojnosti mám aj z toho, 
že sa podarilo ukončiť proti-
povodňovú hrádzu pozdĺž kri-
tických úsekov rieky Hornád. 
Zároveň som rozhorčený nad 
tým, že niektorí nezodpovední 
jedinci nielenže dehonestujú 
prácu a úsilie iných, ale hlavne 

nedoceňujú jej význam a ničia 
ju svojimi motorovými vozidla-
mi. Rekonštrukcia osvetlenia 
výmena starých svietidiel za no-
vé, úspornejšie, bude vykonaná 
na Kladenskej, Ortoviská K maje-
ru, Feketeova pažiť, Smutná, Praš-
ná. Goldírova, Zelená a obyva-
teľov ulice sv. Gorazda iste poteší 
nové osvetlenie. Ďalšou dobrou 
správou je, že aj vďaka finančnej 
dotácii z našej mestskej časti, 
môže škola pokračovať vo výme-
ne okien, ktoré sú v dezolátnom 
stave. V relaxačnej zóne za na-
šim miestnym úradom pribudol 
altánok, kde ponúkame možnosť 
posedieť, pookriať a zároveň vy-
užiť možnosť zašportovať si na 
blízkom ihrisku. Priaznivcom bas-
ketbalu prezradím, že tam za-
krátko osadíme dva basketbalové 
koše.

očas letných prázdnin, už 
tradične organizujeme prí-

mestský detský tábor. Som vďač-
ný, že v našej mestskej časti sú 
ochotní mladí ľudia, ktorí sa do-
brovoľne ujímajú mimoriadne zod-
povednej úlohy animátora. Uve-
domujem si, že základným 
predpokladom pre správne 
napredovanie našej mestskej časti 
je komunikácia a spolupráca. 
Vždy si budem vážiť vašu dôveru, 
dobré a povzbudzujúce rady 
i toleranciu. 

Milí Krásňania, pred nami 
je čas prázdnin a dovoleniek. 
Želám vám i vašim rodinám, 
aby ste si prázdninové dni užili 
v zdraví a v pohode.

Cez mesto Košice prechádza v sú-
časnosti rýchlostná cesta R4 
v úseku Budimír – Barca, ktorej 
súčasťou sú mimoúrovňové križo-
vatky Dargovských hrdinov, Prešov-
ská – Sečovská a Južné nábre-
žie. Rýchlostná cesta R2 v súčas-
nosti prechádza Barcou a Šacou. 
Tieto úseky rýchlostných ciest sú 
dočasné do doby dobudovania siete 
rýchlostných ciest a sú situované v 
trase ciest I/68 a I/50. V súčasnosti 
celý  objem dopravy v záujmovom 
území  prechádza po komunikačnom 
systéme aglomerácie tvoreného 
sieťou rýchlostných ciest, ciest I., 
II. a III. Triedy, čo so sebou prináša 
všetky negatívne vplyvy cestnej do-
pravy na životné prostredie najmä 
v zastavanom území. Novovy-
budovaný juhovýchodný obchvat 
Košíc významne odľahčí napätú 
dopravnú situáciu v okresoch 

Košice I.–IV. a Košice – okolie, zá-
roveň zabezpečí kvalitne a kapa-
citne postačujúce napojenie mes-
ta a jeho mestských častí na me-
dzinárodnú cestnú sieť a umožní 
ďalší rozvoj regiónu. Navrhovaný 
úsek rýchlostnej cesty R2 Šaca 
– Košické Oľšany bude na komu-
nikačný systém napojený v pia-
tich mimoúrovňových križovat-
kách: Ludvíkov Dvor, Haniska, 
Košice-juh, Krásna, Hrašovík. Pre 

mesto Košice bude mať výstavba 
rýchlostnej cesty R2 význam aj rea-
lizáciou prestavby úrovňovej križo-
vatky ciest I/50 a III/050187 pri 
Ludvíkovom Dvore, ktorá je vedená 
ako opakovaná kritická nehodová 
lokalita. Ďalšia – novovzniknutá mi-
moúrovňová križovatka Haniska 
bude umiestnená do budúcej prie-
myselnej zóny, okrem vzájomného 

prepojenia rýchlostných ciest R2 
a R4 bude z nej napojený navrho-
vaný terminál intermodálnej pre-
pravy (TIP Košice), ako aj súčasné 
prekladisko Metrans a do budúcna 
plánovaný Globálny industriálny 
park (GLIP). Obidve plánované 
križovatky budú mať význam aj pre 
komfortné napojenie areálu spo-
ločnosti U.S. Steel Košice, hlavne 
vstupu nákladných áut do areálu 
cez bránu č.4. Mimoúrovňová 

križovatka Krásna zabezpečí pre-
pojenie rýchlostnej cesty R2 
s mestskou časťou Krásna a síd-
liskom Nad jazerom. Trasa rých-
lostnej cesty R2 rešpektuje v územ-
nom pláne navrhnutú zónu Ko-
šice-Východné mesto. Cez mimo-
úrovňovú križovatku Hrašovík sa 
rýchlostná cesta R2 napojí na diaľ-
nicu D1 Budimír-Bidovce s pláno-

vaným začiatkom výstavby v roku 
2015.

Ďalšie fakty, ktoré považujete   
za dôležité, čo sa týka podpo-
ry a úspešnej realizácie pro-
jektu a tiež, o čom by mali byť 
informovaní súčasní vlastníci  
pozemkov, s ktorými uvažuje 
projekt výstavby rýchlostnej 
komunikácie? 

Zaznamenali sme pokusy 
rôznych subjektov sprostredkovať 
odkúpenie pozemkov, na ktorých 
má byť vybudovaná stavba rých-
lostnej cesty R2 Košice Šaca – Ko-
šické Olšany. Dávame po pozor-
nosti, že NDS má uzatvorený kon-
trakt na majetkovoprávnu prípra-
vu a majetkovoprávne vysporia-
danie stavby R2 Košice Šaca – 
Košické Olšany so Združením 
ORIONICX, kde je vedúcim členom 
združenia GEODETICCA, s.r.o., 
a druhým členom združenia je 
PRODEX spol. s r.o.
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• V  p o d s t a t e  v z ť a h y  m e d z i  ľ u ď m i  d á v a j ú  ž i v o t u  c e n u .

(Dokončenie z 1. strany)

O v˘stavbe r˘chlostnej cesty R2Bude vás to zaujímať

(Dokončenie z druhej strany)

z  p r v e j  r u k y

Starosta MČ Ing. Vladimír Saxa a poslanec MZ Ľubomír Hake pri pra-
covnom rokovaní vo veci rýchlostnej cesty R2 so zástupcom Národnej 
diaľničnej spoločnosti Ing. P. Čiernym.                   Foto: NDS Prešov

In‰piráciou sú ºudia a ich potreby

P

U

Cestu na Ko‰ickú Polianku opravia tak, 
aby bola v dobrom stave



Určite to poznáte. Zopár dní 
ste to vydržali a stravovali ste 
sa zdravo a striedmo. Náhle sa 
vás však zmocní neodolateľná 
chuť hoci na kúsok čokolády. 
Odborníci majú na tento jav je-
diné vysvetlenie: neodolateľná 
chuť na nejakú konkrétnu po-
travinu je tajomným signálom 
ľudského organizmu, ktorý tým-
to spôsobom upozorňuje na 
nedostatok určitých dôležitých 
látok. Čo teda znamená, ak 
zrazu dostanete chuť na:
• maslo – vaše telo potrebuje 
viac nenasýtených mastných 
kyselín
• čokoládu – mozgu chýbajú 
určité aminokyseliny potrebné 
pri tvorbe “hormónov energie 
a šťastia”
• syr - trpíte nedostatkom fos-
foru a vápnika
• vajcia – svalom chýba protein
• steaky – v krvi mate málo že-
leza
• zmrzlina, uhorky – hladina 
cukru v krvi je prinízka
• soľ – môže signalizovať ne-
dostatok jódu
• mlieko – nervy potrebujú urči-
té látky na upokojenie

Realizácia projektu Základ-
nej školy s materskou školou 
sv. Marka Križina s názvom „Ino-
vácia vzdelávania v ZŠ s ma-
terskou školu sv. Marka Križi-
na“, ktorá trvá od septembra 
2012 sa dostáva do finálnej 
fázy.

Pedagógmi zapojenými do 
projektu boli vytvárané učebné 
materiály, pracovné listy, výstu-
py v programe Smart Notebook 
11, Power Point prezentácie, 
myšlienkové mapy aj s využitím 
programu iMindMap 6 a iné. 

Novovytvorené učebné mate-
riály boli overované v praxi pro-
stredníctvom odučených vyu-
čovacích hodín s využitím ino-
vatívnych metód a foriem ako aj 
moderných učebných a didak-
tických pomôcok. Zároveň pe-
dagógovia vytvorili 12 súborov 

v tlačenej a elektronickej 
podobe pre prácu a skvalitne-
nie výchovno-vzdelávacieho 
procesu: Prírodoveda, Sloven-
ský jazyk a literatúra pre pri-
márne vzdelávanie a nižšie se-
kundárne vzdelávanie, Mate-

matika pre primárne vzdeláva-
nie a nižšie sekundárne vzdelá-
vanie, Vlastiveda, Fyzika, Bioló-
gia, Geografia, Dejepis, Anglický 
jazyk, Ruský jazyk.

Projekt bol ukončený záve-
rečným odborným workshopom, 
ktorý priniesol výrazné skvalit-

nenie a zefektívnenie výchovno-
vzdelávacieho procesu a sku-
točnú premenu tradičnej školy 
na modernú.

Mgr. Monika Zreľáková,
koordinátor projektu

V dňoch 19. – 20. 5. 2014 
sa 41 žiakov 2. stupňa na-
šej školy pod vedením svo-
jich pedagógov zúčastnilo 
púte do Šaštína a exkurzie 
do Viedne. V prvý deň nás pri-
vítala naša národná svätyňa 
– šaštínska bazilika. Po pre-
hliadke baziliky a marián-
skeho múzea sme sa zúčast-
nili svätej omše, ktorú slúžil 
91-ročný saleziánsky kňaz, bý-
valý misionár don José. Ten 
nás prekvapil svojim entu-
ziazmom a nadchol homíliou 
adresovanou osobitne nám. 
V roku Sedembolestnej Panny 
Márie bola táto púť skutočným 

duchovným obohatením pre 
nás všetkých.

Na druhý deň naša cesta 
viedla do mesta valčíkov – 
rakúskej metropoly Viedne. 
Mesto nás očarilo svojou krá-
sou. Pod vedením sprievod-
kyne pani Jitky Hederovej 
sme prešli miestami, kadiaľ 
kráčala história. Navštívili 
sme centrum mesta, obzreli 
sme si Hofburg – zimné sídlo 
Habsburgovcov, vstúpili sme 
do Dómu sv. Štefana, po-
niektorí neobišli ani obchod-
né domy svetových značiek. 
Vyvrcholením exkurzie bola 
návšteva jednej z najkraj-

ších pamiatok mesta –zámku 
Schönbrunn. Počas prehliad-
ky zámku sme prechádzali 
miestnosťami, kde žila Mária 
Terézia a ďalší panovníci. Naj-
viac však tento zámok pre-
slávila cisárovná Sissi, ktorá 
sa na nás „pozerala“ na kaž-
dom kroku. Atmosféru dotvá-
ral zámocký park, fontány či 
koče s konskými záprahmi.  
Po naozaj vydarenom výlete  
sme sa všetci vrátili obohatení 
o pekné dojmy a zážitky, ale aj 
nové vedomosti.    

Mgr. Eva Timková
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina

Premena tradiãnej ‰koly na modernú
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I n o v á c i a  v z d e l á v a n i a  v  Z ·  s  M ·

Vážený pán Rajdug a pani 
Miluša Rajdugová, riaditeľ-
stvo Materskej školy Žiacka 
18, Košice – Krásna a rodi-
čovské združenie pri Mater-
skej škole Vám v mene ro-
dičov a detí ďakuje za hračky 
darované deťom našej školy. 

Mgr. Ľudmila Sedláková
riaditeľka školy

Výbor Pozemkového spo-
ločenstva urbariátu Košice 
–Krásna oznamuje svojim 
členom – podielnikom, že 
v druhej polovici septembra 
2014 sa uskutoční valné 
zhromaždenie s voľbou vý-
boru a dozornej rady. Kto 
chce kandidovať, nech sa 
prihlási osobne na výbore 
urbariátu, kde podpíše zá-
väzné prehlásenie o úmysle 
kandidovať za člena výbo-
ru, alebo člena dozornej ra-
dy. Informácie na telefón-
nom čísle: 0911/297121 
a 0949/287881.

Mikuláš Š k r a k

Ď a k u j e m e

Oznámenie

PúÈ a exkurzia ·a‰tín – ViedeÀ

Tajomné signály



Tradičnú akciu s humanit-
ným podtónom už po štrnásty 
krát po sebe zorganizoval náš 
miestny úrad v úzkej spolupráci 
s košickým pracoviskom Ná-
rodnej transfúznej služby SR, 
ale aj s Územným spolkom 

SČK Košice-mesto, menovite 
s jeho pracovníčkou Zuzkou 
Kravjanskou, ktorá sa ochot-
ne pridala k tým, ktorí ponúkali 
svoje ruky na odber krvi.

Napriek nestálemu aprílo-
vému počasiu, dvere odbernej 

miestnosti už od pol ôsmej ho-
diny otvárali nielen skalní dar-
covia, ale aj tí, ktorí sa na „sa-
maritánsky“ čin rozhodli po 
prvýkrát v živote. Neváhali, 
privstali si a prišli urobiť čosi 
pre dobro iných, dobrý sku-
tok, hodný uznania i nášho po-
ďakovania. Veď darovanie 
vzácnej tekutiny je vari tým naj-
ľudskejším spôsobom, akým 
sa dá pomôcť iným, neznámym 

ľuďom. A tak nie je od veci, ak 
uvediem mená tých, ktorí vy-
počuli našu výzvu a prišli pre-
javiť svoju šľachetnosť a spo-
lupatričnosť darovaním krvi 
tým, ktorí ju potrebujú pre zá-
chranu života. Peter Hiľovský,
Vladimír Padyšák, Marián Ta-
káč, Mikuláš Cúr, Jozef Štu-
denc, Regina Takáčová, Milan 
Takáč, Irena Knapová s deťmi 
Katarínou a Tomášom, Maroš 
Čekan, Vladimír Karabáš so 
synom Marošom, Peter Piet-

raszek, František Chovan, Lu-
káš Vozár, Jana Medvecová, 
Kristína Šoltésová, Zuzana 
Kravjanská, Martin Ducár, Mi-
riam Durbáková, bratia Matúš 
a Richard Balog a Miroslav 
Lacko.

Mal som pocit, že každý 
z tých, ktorí usadli do darcov-
ského kresla, sa zamýšľal nad 
tým, komu asi práve jeho kvap-
ky vzácneho moku pomôžu za-
chrániť život? Ako pozname-
nala jedna zo zdravotných ses-
tier „Cenná je každá kvapka 
krvi, ktorej nikdy nie je na-
dostač“.

Ani tentoraz nevynechá-
vame osádku pojazdnej či 
mobilnej transfúzky, ktorú vied-
la MUDr. Miroslava Miňová. 

Jej šesťčlenný tím do bodky 
splnil úlohy, ktoré mal pride-
lené. O evidenciu sa starala 
Katarína Krausová za pomo-
ci Mgr. Zoltána Nagya, vodi-
ča osádky, hemoglobín zis-
ťovala dipl. laborantka Erika 

Walková a dve odberné kreslá 
rutinovane a s úsmevom na 
tvári obsluhovali Mgr. Katarína 
Muchová a Darina Terifajová.

Ako vždy, vyvrcholením 
šľachetnej akcie bolo nefor-
málne a družné posedenie v na-
šom Rubíne, pravdaže pri 
chutnom guláši, čaši červe-
ného vína, či káve, ktoré nám 
prichystal kolektív reštaurácie 
pod vedením O. Jedináka. 

Text a foto: Ján  B i č k o š
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• Č o  d á v a  z m y s e l  ž i v o t u ,  d á v a  a j  s m r t i .

Na ‰trnástej „KrásÀanskej kvapke krvi“, v utorok dÀa 15. apríla 2014

Krvi nikdy nie je nadostaã

Do nášho stánku kultúry prišlo prejaviť dobrý skutok 
voči blížnym dvadsaťštyri dobrodincov • Čistých odberov 
vzácnej tekutiny bolo osemnásť, do odberových kresiel pre 
rôzne zdravotné príčiny nemohli zasadnúť šiesti • Medzi 
stálymi viacnásobnými bezpríspevkovými darcami sme 
uvítali štyroch prvodarcov • Zdravotníci mobilnej transfúzky 
si z Krásnej odviezli bezmála desať litrov krvi, ktorej nikdy 
nie je dostatok.



V skutočnosti nedochádzalo k tomu, žeby individuum vstupovalo 
do vzťahu k totalite bytia. Nejestvuje nijaký súhrn bytia, ale len 
nekonečné bytie v nekonečných javoch. Iba nekonečne malá 
časť bytia sa dostáva do mojej sféry pôsobnosti. Ostatná časť 
prechádza pomimo mňa ako vzdialené lode, ktoré nerozumejú 
mojim signálom. No tomu, čo sa dostane do mojej sféry a čo ma 
potrebuje, sa odovzdávam a uskutočňujem tak svoju duchovnú, 
vnútornú oddanosť nekonečnému bytiu, čím dávam svojej úbohej 
existencii zmysel a bohatstvo. Rieka si našla svoje more. 

(Albert Schweitzer)

Podľa knihy Modlitby, meditácie a spevy sveta pripravil: (bj)
(krátené)v dňoch 5. – 6. júla 2014

Potulky mestom Košice každý prvý víkend v mesiaci ukazujú 
Košičanom (i cezpoľným) to najzaujímavejšie z mesta. Každý mesiac 
je pripravená nová téma a zakaždým po inej trase. 
Vybrať si môžete z dvoch sprievodcov a 12 turnusov.
POZOR! Začiatok výnimočne pred kostolom v Krásnej.
Najstaršia písomka zmienka o východe Slovenska pochádza 
z Krásnej. Jeden z košických svätých mučeníkov žil v Krásnej. Čerstvo 
zreštaurovaný klasicistický kaštieľ zvonku i zvnútra.Kostol sv. Cyrila 
a Metoda od jedného z najslávnejších  architektov. Potulka práve 
počas odpustu v Krásnej. Lokalita benediktínskeho kláštora. Mal 
niečo spoločné spevák Karel Zich s Krásnou?

M. Kolcun začína svoje potulky v sobotu o 10:30, 12:00, 14:00, 15:30, 
17:00 a v nedeľu o 12:00, 14:00, 15:30 a 17:00. B. Czimová v nedeľu 
o 13:00 a 14:30 po slovensky, o 16:00 po maďarsky. Potulka je vhodná 
aj pre cyklistov a pre vozíčkarov. Pre menšie skupiny odporúčame o 12:00 
a 17:00 (Kolcun) alebo v nedeľu o 13:00 a 14:30 (Czimová), o 12:00 
a 17:00 (Kolcun).
Začiatok každej potulky je pred kostolom v Krásnej. Info a predpredaj 
(1,75 €): Informačné centrum MiC v OD Dargov, tel.: (055) 6230909, 
www.potulka.sk. Lístky sa dajú kúpiť aj na začiatku potulky priamo na 
mieste stretnutia za 2,99 €. Viac: www.potulka.sk

pohreb a vzdali mu dôstojné 
pocty. Obrady spievali po 
latinsky, po grécky a po 
starosloviensky a uložili 
ho na odpočinok v kate-
drálnom chráme. A ľud – 
zišiel sa nesčíselný zástup 
– odprevádzal ho so svie-
cami a oplakával dobrého 
učiteľa a pastiera. Teraz ty, 
svätá a ctihodná hlava, hľaď 
svojimi modlitbami z výšin 
na nás, ktorí túžime po te-
be; zbav svojich učeníkov 
všetkých nebezpečenstiev, 

rozširuj učenie a odstraňuj 
bludy, aby sme tu žili dô-
stojne, podľa svojho povo-
lania, a boli s tebou, tvoje 
stádo, postavení po pravici 
Krista, nášho Boha, a dostali 
od neho večný život. Lebo 
jeho je sláva a česť na veky 
vekov. Amen.

Vo svojich modlitbách sa 
neustále utiekajme k sv. Cyri-
lovi a Metodovi, k Sedembo-
lestnej Panne Márii a k svä-
tému Jánovi Pavlovi II.
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Potulky mestom Ko‰ice

z a ã n ú  v  K r á s n e j

Poãiatky bytia a podstaty sveta

Solúnski bratia nám priniesli
v i e ru ,  k torá  pomáha Ï i È

Na turičnú sobotu, dňa 7. júna 2014, udelil košický emeritný arcibis-
kup Mons. Alojz Tkáč sviatosť birmovania 49 mladým ľuďom z far-
nosti Košice-Krásna. Birmovanie je sviatosť, v ktorej sa udeľuje du-
chovná sila, ktorou sa birmovanec skrze vkladania rúk, mazania kriz-
mou a modlitby napĺňa Duchom Svätým k vnútornému posilneniu 
a odvážnemu vyznaniu viery.                         Text k foto: M.  M i ľo v á

Kaštieľ v Krásnej vás pozýva do kaviarne „MEŠKO CAFÉ“ na nedeľ-
ňajšie popoludnia so skladbami z gramofónových platní. V každú ne-
deľu si môžete prísť vypočuť obľúbené hity s LP platní. Začíname 
v nedeľu, 6. júla 2014.             Text a foto: JUDr. Marek  K a ž i m í r

(Dokončenie z 1. strany)

 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola beztvárna 
a pustá, tma bola priehlbinou a Duch Boží vznášal sa nad vo-
dami. Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo. Boh videl, že 
svetlo je dobré. Vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. Boh pomenoval 
svetlo dňom a tmu pomenoval nocou. A bol večer a bolo ráno: 
prvý deň.                                                                             (Genesis)

 Nebolo vtedy nebytie, nebolo ani bytie. Nebol vzduch, ani 
nebesá, ktoré sú nad ním. Čo prechádzalo sem a tam? Kde, 
pod čiou ochranou? Čo bola voda, hlboká a bezodná? Nebola 
vtedy smrť, nebolo nesmrteľné, nebolo ani rozdelenie noci 
a dňa. Jedno dýchlo zo seba samého, bez vzduchu. Nič iné 
ako toto nebolo. Tma bola na počiatku zakrytá tmou. Všetko 
bolo nerozoznateľnou vodou. To životaschopné, čo zakrývala 
prázdnota, to sa zrodilo ako Jedno, silou veľkého pokánia. Na 
začiatku bola túžba, ona bola prvým semenom mysle. Mudrci 
našli puto, ktoré spája bytie s nebytím.                      (Rgvéd)

Jorge Mario Bergoglio bol dňa 
13. marca 2013 zvolený za 266. 
pápeža. Prijal meno František. 
Erb z Buenos Aires si nechal pô-
vodný, ktorý používal ako arci-
biskup z Buenos Aires. Dodatkom 
sú len pápežské symboly – 
pozlátená mitra a skrížený zlatý 
a strieborný kľúč. Štít zobrazuje 
hviezdu, nardový kvet a slnko 
s Kristovým monogramom IHS. 
Symboly značia troch členov 
Svätej rodiny – Ježiša, Máriu 
a Jozefa.

✽  ✽  ✽



Každému z nás záleží, aby 
cintorín, miesto posledného 
odpočinku našich blízkych zo-
snulých, zvlášť, keď nás k ním 
viaže citový vzťah, bolo uprave-
né. Tí, ktorí ho navštevujú čas-
tejšie, určite vnímajú, že mest-
ská časť venuje nášmu cinto-
rínu pomerne veľká pozor-
nosť. Napriek tomu s výsledným 
efektom nie sme spokojní. 

Trápia nás vaše poznámky a pri-
pomienky, ktorými poukazuje-
te na to, že niekedy, (hlavne 
po nepriaznivom počasí) nie je  
pohľad na náš cintorín uteše-
ný. Vinu automaticky pripisu-
jete nám. Pretože to nie je tak,  
dovoľujeme si vám opätovne 
pripomenúť, že starostlivosť 
o cintorín sa zároveň týka  
všetkých, ktorí na ňom majú 
prenajaté hrobové miesta. Po-
vinnosťou nájomcu je to-
tiž na vlastné náklady za-
bezpečovať údržbu prena-
jatého hrobového miesta 

(§ 24 zákona č. 131/2010 Z.z. 
o pohrebníctve, aplikovaný 
v § 8 všeobecne záväzného 
nariadenia našej mestskej 
časti i v § 5 zmluvy o prenáj-
me hrobového miesta).

Správa nášho cintorína má 
v povinnostiach udržiavať voľ-
né priestranstvo i prístupo-
vé chodníčky medzi hrobami. 
V dnešnej uponáhľanej dobe 

je však času málo a  niekomu 
nedovoľuje starať sa o hrob jeho 
pracovné vyťaženie, zdravotné 
ťažkosti, či vzdialenosť. Máme 
pochopenie aj pre také prípady 
a naši „kosci“ nenechajú za-
rastený žiadny hrob. Iná vec je, 
že na to si už v Krásnej každý 
zvykol, takže sa to pokladá za 
samozrejmosť. Jediné čo od 
vás žiadame je, aby hrob bol 
bez sklenených lampášov, 
váz, či iných ozdôb, skrátka, 
aby bol voľný, prístupný.  
V opačnom prípade je kosenie 
obtiažne, priam nemožné – 

znehodnocuje sa výzdoba, 
znečisťuje sa priestranstvo 
cintorína, nehovoriac o tom, 
že pri kosení takého terénu 
často dochádza k poškodeniu 
kosačiek. Predpokladáme, 
že takto pripraviť hrob na po-
kosenie bude pre vás malič-
kosťou. Nezazlievajte nám, že 
sa bránime, veď sme kritizo-
vaní vlastne za to, čo robíme 

nad rámec, za iných. Čo sa tý-
ka výzdoby na cintoríne všeo-
becne, pri výbere a inštalovaní 
dekorácie dbajte na to, aby táto 
bola  stabilná proti vyvráteniu 
vetrom. Stáva sa totiž, že niekto 
s dobrým úmyslom vráti kytič-
ku  na nesprávny hrob a iste si 
dokážete predstaviť následky! 
Snažme sa, aby náš cintorín 
bol upravený a dôstojný nielen 
na „dušičky“, ale počas celého 
roka. Veď aj toto pietne miesto 
je našou vizitkou.

 Mária M i ľ o v á
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• B o l e s ť  n i k d y  n i e  j e  ď a l e k o  o d  l á s k y .

Takto vyzeral interiér krásňanskeho kostola svätých Cyrila a Metoda po maľbe v auguste 1982, teda pred 
tridsiatimidvoma rokmi. Vpravo: pohľad do vnútra nášho chrámu v roku 2005.                    Text k foto: (bj)

K 15. máju 2014 žije 
v našej mestskej časti 4485 
obyvateľov, z toho 2237 
mužov a 2248 žien. Detí do 
14 rokov je 914, od 15 do 
59 rokov 2766 a starších 
ako 59 rokov je 805 obča-
nov. V mesiacoch marec, 
apríl a máj 2014 sa narodilo 
sedemnásť detí a zomrelo 
jedenásť občanov. 

Mária  Š t u d e n c o v á

Košice – mestská časť 
Krás na leží 191 m nad 
mo rom. Naj star šia pí -
somná zmien ka je z roku 
1143, kedy bolo vysväte-
né 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  mí-
naných obcí v ro ku 1945. 
Súčasťou mes ta Košice 
sa stala v ro  ku 1976. He-
ral dická komi sia v roku 
1997 potvrdila Krás nej 
erb a zá  stavu.

Z histórie obce

Koľko nás je?

S t a r a ť  s a  o  h r o b y  j e  n a š a  p o v i n n o s ť

Úcta k zosnulým po celý rok



„Milé mamičky“, takto sa 
prihovárali moderátori Daniel 
Matta a Tomáš Takáč zo Zá-
kladnej školy s materskou ško-
lou sv. Marka Križina pri prí-
ležitosti osláv Dňa matiek, ktoré 
sa konali druhú májovú nedeľu 
v Kultúrnom dome v Krásnej. Po 
príhovore starostu MČ Košice 
– Krásna Ing. Vladimíra Saxu,  

program vďačnosti pre svoje 
mamky pripravili deti Materskej 
školy Žiacka 18, deti a žiaci Zá-
kladnej školy s materskou ško-
lou sv. Marka Križina, žiaci 
Základnej umeleckej školy, 
elokované pracovisko Krásna 
a deti FS Krasňanka. Slovami, 
hudbou, piesňou a tancom 
poďakovali mamkám za život, 
lásku a trpezlivosť.

Na záver tie najkrajšie vety:  
„Svoju mamku mám rád, lebo 
je moja. Mám ju najradšej na 
svete“.

PaedDr. Veronika Becová
riaditeľka ZŠ s MŠ sv. M. Križina

Ako každoročne, aj tentoraz 
náš miestny úrad v úzkej 
spolupráci  s kultúrnou komisiou 
miestneho zastupiteľstva  pre 
naše „najmilšie“ pripravil na ich 
„deň“ pestrý program. Deti sa 
vyšantili v rôznych súťažiach 
-  pri preťahovaní lanom, skoku 
vo vreci, jazde na kolobežke, 
hádzaní loptičkou, skákaní na 
švihadle... Odmenou im boli 
ako obvykle, krásňanské dolá-
re, ktoré si v provizórnom bufe-
te vymenili za výborné dobroty. 
Ani tohto roku nechýbali ha-
siči so svojou povestnou peno-
vou „šou“ a záchranári s ukáž-

kami prvej pomoci. Materské 
centrum Haliganda ponúklo 
atraktívne maľovanie na tvár 
a tiež rôzne zábavné súťaže. 
Poďakovať chceme aj touto ces-
tou firme PEVA, ktorá pre oži-
venie slávnosti poskytla vysu-
nutú plošinu, kde si deti mohli 
otestovať svoju odvahu. Na to-
horočných oslavách to bola 
jedna z najúžasnejších atrak-
cií, z ktorej si odniesli veľké zá-
žitky.

Zuzana  H a u s o v á , 
členka kultúrnej komisie MZ

Foto: Andrea D u c á r

D r u h ú  m á j o v ú  n e d e º u  s m e  o s l á v i l i  „ D e À  m a t i e k “
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Ú s m e v  j e  n a j k r a j š o u  p a m i a t k o u  p r e  t v o j e  s r d c e .•

Poìakovali 
s v o j i m 
m a m á m

Pestr˘ a vydaren˘ „DeÀ detí“



Milí priaznivci umenia, ra-
da by som Vás touto cestou 
pozvala na nevšednú výstavu 
mladého nádejného umelca, 
ktorý miluje nadovšetko históriu 
a umenie. Alexander Brindley 
pochádza z Nashvillu, štátu 
Tennessee, zo slnečného juhu 
Spojených štátov amerických. 
Vyštudoval históriu a francúz-
sky jazyk a posledné štyri roky 
strávil cestovaním po Európe. 
Po dvoch rokoch, ktoré prežil 
vo Francúzsku sa vrátil na kratší 
čas do USA, kde bol 
rok riaditeľom pre 
umeleckú nezávislú 
organizáciu a nakoniec sa roz-
hodol vrátiť naspäť do Európy, 
tentoraz na Slovensko. „Vyrastal 
som v umeleckom prostredí. 
Otec je úspešný profesionálny 
maliar a mama je tiež veľmi ta-
lentovaná, čo ma motivovalo vy-
dať sa cestou umenia.“ Alexan-
der objavil na Slovensku kaž-
dodennú inšpiráciu, ktorú vidí 
najmä v starej architektúre 
a krásnej slovenskej prírode. 
„Staré budovy, kostoly, hrady 
a zámky, ruiny roztrúsené poz-
dĺž celého Slovenska, to je to, 
čo ma fascinuje. Vždy som mi-

loval históriu a umenie, ktoré 
som prostredníctvom výtvar-
ného umenia dokázal spojiť.“ 

Mladý Američan sa v ostat-
ných rokoch venoval najmä 
štúdiám objektov, na ktoré na-
trafil počas ciest v Európe. 
„Prostredníctvom malieb sa 
snažím uchovať časť histórie, 
ktorá mizne pred našimi očami. 
Históriu, ktorá rozpráva mnoho 
príbehov, ktoré by človek obja-
vil, ak by sa na chvíľu zasta-
vil a počúval.“ Momentálne 

pracuje ako lektor 
angličtiny v Bratis-
lave, kde čaká na 

svoju slovenskú priateľku, kým 
doštuduje, aby mohli spo-
ločne odísť do USA. “Je to pre 
mňa výborná príležitosť bližšie 
spoznať slovenskú kultúru 
a tradície.” Na výstave je mož-
né uvidieť vyše sto kresieb 
a malieb zo strednej Európy 
a Francúzska, tiež diela z je-
ho rodnej zeme. Vernisáž sa 
uskutoční za prítomnosti 
umelca 5. júla o 18. hodine 
v krásňanskom kaštieli. Vý-
stava potrvá do 29. augus-
ta 2014.

Ing. Antónia Dudríková

Uplynulá divadelná sezó-
na ochotníckeho divadelného 
súboru KrasoDiva sa niesla 
v duchu zájazdov a hosťovaní. 
Naše aktivity sme zamerali 
predovšetkým na zviditeľnenie 
sa v neďalekých obciach a po-
darilo sa nám nadviazať spolu-
prácu so základnými a stred-
nými školami. Od roku 2008, 
kedy naše divadlo uzrelo svet-
lo sveta sa toho veľa zmenilo 

a dovolím si tvrdiť, že súčasná 
zostava je stabilná a dozrela 
aj po profesionálnej stránke. 
V tomto období má náš diva-
delný súbor 14 členov a stále 
funguje pod odborným vede-
ním Beátky Gogovej, členky 
Štátneho divadla Košice. Z náš-
ho repertoáru v uplynulom 
období ste mohli zhliadnuť 
niekoľkokrát reprízované pred-

stavenie divadelnej veselo-
hry J.G. Tajovského Ženský 
zákon, či rozprávku pre deti 
a dospelých Ako baba Jaga 
dcéru Nuršu vydávala. V tom-
to období intenzívne pripravu-
jeme premiéru slovenskej ve-
selohry Jána Palárika Inkog-
nito, s ktorou sa vám radi pred-
stavíme v premiére na jeseň 
tohto roku v divadelnej sále 
nášho kultúrneho domu.

Tonka  D u d r í k o v á
Foto: Tomáš M i h a l í k
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p o z v á n k a

V relaxačnej  zóne za naším miestnym úradom si môžete nielen za-
športovať, ale aj oddýchnuť v novopostavenom altánku.    Foto: (bič)

âo nového KrasoDiva?

S c h v á l  i  l  o :
•   Kúpu parcely parcelného čísla  10304/2 vo výmere 238 m2, 

k.ú. Krásna, okres Košice IV, obec  Košice-Krásna za kúpnu 
cenu 7854,00 € od Rímsko-katolíckej cirkvi, farnosť Krásna, so 
sídlom Žiacka 17, 040 18 Košice - Krásna za účelom umiestnenia 
podzemného VN  vedenia v lokalite IBV Záhumnie a zriadenia 
verejnej zelene. 

S ú h l  a s i  l  o :
•   So zriadením vecného bremena na parcele č. 7986/1 vo výmere 

363 m2 za jednorazovú náhradu vo výške 3100,02 € (8,54 €/m2) 
pre spoločnosť KOSIT a.s.  Rozsah vecného bremena je vyznačený 
v geometrickom pláne č. 141/2012, vyhotovený   GEODETIC spol. 
s.r.o. Dunajská 10, Košice a overený Správou katastra  Košice 
dňa 25. 06. 2013, pod č. 513/2013, na vyznačenie vecného 
bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí (horúco 
vodné potrubie) na parcele registra „C“ parcelné číslo 7986/1.

Uznesenia zo VI. mimoriadneho zasadnutia
MZ MČ Košice-Krásna, z 15. 5. 2014

Cestovateºské perspektívy



Kedy bola zriadená nová 
stanica a aké je jej poslanie, 
náplň?

Stanica MsP Nad jazerom 
bola slávnostne otvorená dňa 
31. 5. 2011. Jej príslušníci do-
hliadajú na verejný poriadok 
v mestských častiach Nad ja-
zerom, Vyšné Opátske a Krásna. 
V čase otvorenia mala stanica 
desať policajtov v priamom 
výkone služby a jedného velite-
ľa. Základnou úlohou prísluš-
níkov Mestskej polície Košice 
ako poriadkového útvaru mesta 
je zabezpečovanie verejného 

poriadku, čistoty a hygieny, 
ako aj ochrana života a zdra-
via obyvateľov a návštevníkov 
mesta. 

Ako zisťujeme, slúži pre 
tri mestské časti. Koľko má 
vyčlenených pre Krásnu?

V súčasnosti má stanica 
osemnásť príslušníkov vrátane 
veliteľa. Príslušníci vykonávajú 
kontrolnú činnosť vo všetkých 
mestských častiach v obvode 
stanice. Frekvencie kontrol v jed-
notlivých rajónoch závisia od spô-
sobu ich využitia, (obytná zóna, 
priemyselná zóna, rekreačná 
a oddychová zóna) aj od momen-
tálnej bezpečnostnej situácie. 
Podľa aktuálnej potreby hliadky 
operatívne zasahujú vo všetkých 
troch mestských častiach.

Sú nejaké špecifiká pre 
príslušné mestské časti, me-
novite pre Krásnu? 

Samozrejme, nakoľko ide 
o mestskú časť (Krásna), kde 
sa nachádzajú hlavne rodinné 
domy a veľký intravilán obce, 
ktorou preteká aj Hornád. Špe-
cifiká sú najmä v riešení prie-
stupkov na úseku životného 
prostredia a to vytváraním čier-
nych skládok odpadov, nele-
gálnym výrubom stromov, ale 
aj na úseku verejného poriad-
ku čo sa týka požívania alko-
holických nápojov mládežou 
a niektorých podmienok vo-
denia psov na verejných prie-
stranstvách.   

Aký prínos má pre obča-
nov Krásnej vaše pôsobenie 
v jej teritóriu a na aké úseky 
sa zameriavate (čo zabez-
pečujete?)

Mestská polícia Košice je 
poriadkový útvar mesta, ktorý 
zabezpečuje verejný poriadok 

v obci, spolupôsobí pri ochrane 
jej obyvateľov a iných osôb pred 
ohrozením ich života, zdravia, 
ochrane majetku obce a obča-
nov, dbá o dodržiavanie čis-
toty na uliciach a ochranu ži-
votného prostredia v obci. Na-
ším prínosom pre občanov 
mestskej časti je pocit bezpečia, 
dobrých medziľudských vzťahov 
a vhodného životného prostredia 
k oddychu. 

Okrem stráženia poriadku, 
rozmáhajúcej sa kriminality, 
vandalizmu a ďalších nedu-
hoch sú aj ďalšie sféry  vášho 
pôsobenia?

Áno máte pravdu, okrem 
nášho pôsobenia na úseku ve-
rejného poriadku a kontrole 
bezpečnosti a plynulosti v cest-
nej premávke sa venujeme aj 
preventívnym aktivitám, najmä 
prednáškam a besedám so 
žiakmi základných a stredných 
škôl, kde sa zameriavame na 
kriminálnu prevenciu, preven-
ciu drogových závislostí a do-

pravnú výchovu. Taktiež vykoná-
vame besedy v centrách pre 
seniorov. Našou ďalšou čin-
nosťou v rámci preventívnych 
aktivít je ranná kontrola nad do-
držiavaním bezpečnosti a ply-
nulosti v cestnej premávke 
v blízkosti školských zariadení 
na priechodoch pre chodcov, 
pretože nie každý vodič reš-
pektuje povinnosť zastavenia 
motorového vozidla pred prie-
chodom pre chodcov, čím mô-
že ohroziť alebo dokonca zraziť 
deti, ktoré idú do školy. 

Ako čelíte situáciám, ktoré 
nastanú pri vašich pochôdz-
kach, cyklohliadkach, moni-
torovaní extravilánu obce – 
čierne skládky, nedovolené 
parkovanie, verejný poria-
dok, porušovanie zatvára-
cích hodín v našich reštaurač-
ných zariadeniach (pohostin-
stvách, pri kultúrno-spolo-
čenských a športových podu-
jatiach) – vandalizmus, rozkrá-
danie...?

Neustálym vzdelávaním 
a zdokonaľovaním našich prí-
slušníkov a to účasťou na rôz-
nych školeniach, napríklad: 
v komunikačných schopnos-
tiach, riešením konfliktných si-
tuácií, kurzami sebaobrany, 
taktiky a samozrejme aj nácvikmi 
streleckých zručnosti. 

Aké sú formy informo-
vanosti o aktuálnej situácii 
v Krásnej a spolupráca s ve-
dením MČ. Vaše odporúčanie 
pre zlepšenie ďalšej činnosti 
z hľadiska trvalej bezpečnosti 
obyvateľov Krásnej.

Formy informovanost i 
o aktuálnej situácii v Krásnej 
a spolupráca s vedením MČ, 
prebieha pravidelne formou po-
rád so starostom a pracovník-
mi MČ. Ďalej správami o čin-
nosti Mestskej polície Košice – 
stanice Nad jazerom, pre obec-
né zastupiteľstvo MČ Krásna 
a zúčastňovaním sa na komisii 
verejného poriadku v MČ.

Čo sa týka odporúčania 
pre zlepšenie v ďalšej činnosti, 
v prvom rade sa budeme snažiť 
o zlepšovanie komunikácie 
s občanmi, aby nadobudli pocit 
bezpečnosti a dôvery, aby sa  
nebáli s problémami obrátiť na 
našich príslušníkov.  

Aké ciele a zámery máte 
osobne ako veliteľ stanice pri 
optimálnom nastavení cieľov, 
ktorými by sme predchádzali 
nežiaducim javom? Váš apel 
na občanov (výzva pre ne-
spratníkov a iné živly, ktoré 
narúšajú verejný poriadok)

Ako veliteľ stanice Nad ja-
zerom chcem zvyšovať dôve-
ryhodnosť mestskej polície 
u občanov a zvyšovať profe-
sionálnosť príslušníkov stanice. 
Moja výzva alebo apel pre všet-
kých občanov, aj tých, ktorí po-
rušujú zákon je v tom, aby boli 
k sebe tolerantní, pomáhali si 
navzájom, dodržiavali zákony 
a v prípade problémov nás kon-
taktovali. 

Ako sa Vám darí napĺňať 
heslo „Pomáhať a chrániť“, sú 
to len pokuty, napomenutia, 
alebo aj rada a pomoc?

Pomáhať a chrániť je našou 
základnou prioritou a môžem 
potvrdiť, že niekoľkokrát denne 
nám občania volajú so žiadosťou 
o radu alebo pomoc. Môžu tak 
urobiť aj elektronickou formou.

Za rozhovor ďakuje: 
J.  B i č k o š

T a m ,  k d e  k a ž d ý  r o z k a z u j e ,  n i k t o  n e p o s l ú c h a .•
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Rozhovor s veliteºom stanice Mestskej polície Ko‰ice-Nad jazerom Ing. Miroslavom Fajãíkom

Počas stretnutia s našim starostom Ing. Vladimírom Saxom odchá-
dzajúci Juraj Komjaty a nový veliteľ Ing. Miroslav Fajčík (vľavo).

Vždy, keď je reč o prehreškoch, neduhoch, či nešvároch, 
s ktorými sa chtiac-nechtiac stretávame aj v našom okolí, 
rezonujú známe pojmy o nedodržiavaní verejného poriadku 
o „skazonosných“ rukopisoch vandalov a dlhoprstých, 
čiernych skládkach, túlavých psoch a rade ďalších 
priestupkoch, ktoré majú na svedomí nenapraviteľní jedinci, 
rozsievajúci „kúkoľ“ medzi poctivých občanov.

Kým odovzdám „slovo“ svojmu hosťovi, ktorý nám 
erudovane odpovie na tieto chúlostivé témy, dovoľte 
apel aj na vás, ktorých sa týkajú. Je načase, aby sme im 
čelili a nadobro odzvonili nežiaducim javom, ktoré nám 
znepríjemňujú život, ohrozujú našu bezpečnosť! Navyše 
kazia dobré meno našej obce, tlačia nás ku dnu! Mám za 
to, že by sme nemali iba čakať, čo má niekto urobiť pre nás, 
ale premýšľať o tom, čo máme urobiť my ?...

OdzvoÀme neduhom a ne‰várom 



Zurčiaca voda Hornádu, 
vôňa sviežej zelene, šum vetra, 
ale aj lúče jarného slniečka, to 
všetko charakterizovalo prostre-
die, v ktorom sme sa ocitli v prvú 
stredu mesiaca lásky, presnej-
šie dňa siedmeho mája 2014. 
Bolo v tzv. „Letnej záhradke“ na 

konci dnešnej ulice 1. mája, ale 
nám skôr narodeným známom 
ako „Údolie lásky“, ktoré bolo 
dostaveníčkom pre mladých aj 
starších Krásňanov, kde trávili 
pekné chvíle oddychu, zábavy 
i majálesov, v lone prekrásnej 
prírody. 

Áno, práve na tomto mieste 
si vedenie Klubu seniorov na 
čele s jeho dlhoročným pred-
sedom Jožkom Hegedüšom  
a jeho manželkou Marienkou 
zorganizovalo stretnutie, na kto-
ré zavítalo bezmála tridsať zná-
mych tvárí starších, ale vždy 
sviežich Krásňanov, ktorých 
sme často vídali na pravidel-
ných stredajších „sedeniach“ 
v našej zasadačke. Tentoraz jej 
dusno vymenili za prírodu, čer-

stvý vzduch, za iný pohľad a svet, 
kde je viac pohody a pookriatia 
na tele i na duši. A keď k tomu 
prirátame netradične skvelú zá-
bavu, čulú vravu, spev i muziku 
o ktorú sa postaral krásňansky 
hudobník Števo Kováč známymi 
ľudovkami, pri ktorých si účastní-

ci stretka pomaškrtili na dobrom 
kurati a bravčovom kolienku, to 
už stálo za to, nie? Pravdaže 
nechýbal ani štamperlík ostré-
ho, či decko vínečka, ba ani zá-
kusok, káva alebo čaj, podľa 
želania...

Ako inak, ani toto stretnutie 
si nenechal ujsť náš „mešťa-
nosta“. Veď ako mi naznačil 
cestou domov, v spoločnosti 
starších sa vždy cíti ako ryba vo 
vode. Zbaví sa stresov, uvoľní 
sa, ale netají, že aj „nazbiera“ 
čosi zo skúseností ľudí, ktorí 
už v živote čosi preskákali, uro-
bili. Vždy je dobre, ak si navzá-
jom vieme poradiť, a keď si to 
okolnosti vyžadujú, aj pomôcť. 
Pravda, nesmie chýbať dobrá 
vôľa a pochopenie. A ešte čosi 

som vycítil z jeho slov (a nech to 
nevyznie ako pochlebovanie). 
To, že centrom jeho pozornosti 
bol a zostáva človek, bez ohľa-
du na jeho vek, spoločenské 
postavenie, či iné rozdiely. Nuž, 
je to hrejivé poznanie vzájom-
ného porozumenia, znášanli-

vosti a ochoty pochopiť každé-
ho človeka. Napokon, všetci 
sa chceme v zdraví a spokoj-

nosti dožiť požehnanej staro-
by. Aj nám potom dobre padne 
úprimný prejav úcty od našich 
detí, vnukov, mladších priateľov 
a ostatných ľudí.

O vydarenom stretnutí na-
še seniorky, ale aj menšia 
časť mužského zastúpenia 
sa vyjadrila iba v superlatí-
voch, pričom nešetrili slo-
vami uznania a radi by si ho 
niekedy zopakovali. V „Letnej 
záhradke“ im totiž bolo fajn.

Text a foto: (bič)
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S t a r o b u  s i  t r e b a  c t i ť ,  m l a d o s ť  b r á n i ť .•

KrásÀanski seniori v „Údolí lásky“

V „Letnej záhradke“ na‰im seniorom bolo fajn

Hej, bystrý a smelý, šuhaju, šuhaju !
Povedz nám, kto si ty, ako ťa volajú ?
 Ja som šuhaj Slovák,v Tatrách mi deň svitol,
 mladosti mojej raj na Považí skvitol.
Zo slovenských predkov otec môj, mať moja,
na zdravom koreni od pamäti stoja.
 Bratov a rodákov mám hodných Slovákov,
 sestry a vlastenky mám švárne panenky.
Ostatná rodina široko po svete,
široko, ďaleko – čože viacej chcete ?
 Šuhaj som ! a časom vyrastiem chlapina, 
 že sa nezahanbí tá moja rodina !

Augustín Horislav Škultéty

Š u h a j  S l o v á k



A k t u á l n a  p o z n á m k a

Jedno latinské príslovie ho-
vorí: „Mýliť sa je ľudské“ – 
Erare humanum est... – Ale 
ono má aj takéto pokračova-
nie: „Ostávať v hriechu, je dia-
bolské!“ Je neodškriepiteľ-
né, že chyby robíme všetci bez 
rozdielu mladí, starší, vzdelaní 
i menej vzdelaní, nevynímajúc 
našich čelných predstaviteľov, 
funkcionárov v malej i veľkej 
politike. A propo, keď je reč 
o nich, tí ich „vyrábajú“ neúre-
kom,, najmä vo vrcholovej poli-
tike, čo je neodpustiteľné!...

„Chyby netreba robiť, ale 
im predchádzať.“ Múdre slo-
vá, ale my to často nerobíme. 
Ignorujeme túto pravdu, čo 

je velikánska chyba, najmä 
v dnešných časoch, kedy jed-
na udalosť predháňa druhú 
a všetky v nezvyčajnom tempe 
sa ženú kamsi do neznáma! 
Ono je to tak, že tí, čo chyby 
robia, nechápu, že čokoľvek 
je potrebné urobiť, majú urobiť 
dobre a správne už po prvé, nie 
po druhé, tretie, alebo nikdy! 
„Múdry človek sa učí z chýb 
druhých, nie z vlastných. Len 
hlupák odmieta a nechce sa 
učiť z chýb druhých! Radšej 
si ich „naseká“ celé pole a po-
tom sa z nich radostne a dlho 
učí...“ Asi tak charakterizuje vo 
svojej obsiahlej knihe „Neučte 
sa z vlastných chýb“ ekonóm, 
svetobežník profesor Milan 
Zelený, známa osobnosť sve-

tového formátu. Vraví aj to, že 
ešte „horšie je experimento-
vanie s ľudskými bytosťami“, čo 
je priezračné najmä vo vrchol-
nej politike. Priznajme, že sa to 
deje aj na nižších stupňoch ria-
denia, čo nám vrchovatou mie-
rou potvrdzuje súčasné dia-
nie. (Vynášať predčasné súdy 
nám, obyčajným smrteľníkom 
nad čímkoľvek neprislúcha 
a bolo by to naivné a bezvýz-
namné!). Isté je však jediné, 
to, čo môžeme urobiť pre seba 
a svoje okolie. Treba nám „do-
rastať“ do ľudských bytostí 
v rôznych sférach, napríklad 
aj vo vzťahoch medzi ľuďmi, 
ktoré v podstate dávajú živo-

tu cenu. Všetkým, najmä tým, 
ktorí majú slúžiť verejnosti, pre 
ktorých je občan a jeho po-
treby prvoradé, pre ľudí vo svo-
jom okolí bez ohľadu na ich 
postavenie. Totiž vedieť niečo, 
neznamená si len niečo prečí-
tať, niečo počuť, niečo napí-
sať! Jediným nemenných dô-
kazom znalosti je iba čin, sku-
tok, výsledok, či dosiahnutý 
cieľ. Teda „dorastajme“ všetci 
na miestach, kde sme. Nesnaž-
me sa uspokojovať s tým, čo 
vieme, čo sme dosiahli, nezni-
žujme sa a nemajme sklony 
k nihilizmu, teda k úplnému 
popieraniu ustálených mrav-
ných a spoločenských hodnôt 
a zásad. Opäť by to bola neod-
pustiteľná chyba!              (bič)

Krásna bola v minulosti sa-
mostatnou obcou s vlastným vý-
vinom, preto by sme mali byť hrdí 
na každú jej významnú osob-
nosť, ktorá sa v priebehu dejín 
zapísala do jej povedomia. Ta-
kouto osobou je bezpochyby aj 
významný rodák konca 18. sto-
ročia, ktorého pôsobenie presa-
huje náš región. Ide o hudobné-
ho skladateľa, autora operných 
a baletných diel, respektíve ora-
tórií, riaditeľa divadla.Narodil sa 
do rímskokatolíckej rodiny, rodi-
čom Andrejovi a Márii Bartayov-
com, dňa 4. júla 1799 v Krásnej 
(vtedy Széplak) v Abovskej župe 
v Uhorsku. Viacero 
lexikónov uvádza 
jeho krstné meno 
ako „András“ (Andrej), keďže 
na úradných dokumentoch da-
nej doby sa jeho meno uvádza-
lo v nemčine ako „Andreas“, no 
všetci jeho vrstovníci a priatelia 
ho volali „Endre“, čiže Ondrej. 

V rokoch 1821–1843 pô-
sobil ako úradník mesta Pešť 
(Budapešť). V roku 1829 vydá-
va viac zošitov, prvýkrát v Uhor-
sku s klavírnymi prepismi ľudo-
vých piesní a je jedným z ini-
ciátorov a zakladajúcich čle-
nov hudobnej školy v Pešti. Do 
roku 1834 zastáva post riadite-
ľa hudobnej školy v Pešti a píše 
prvú učebnicu hudby, hudob-
nej teórie v Uhorsku s názvom 
„Magyar Apollo“. O dva roky na 
to píše operu „Aurelia oder Das 
Weib am Konradstein“ (Aurélia 
alebo žena na Konradsteine), 

ktorá mala premiéru dňa 16. de-
cembra 1837. Roku 1839 pí-
še prvú veselohru v Uhorsku 
s názvom „Csel“ (Lesť), premié-
ru mala 29. apríla 1839. V ro-
koch 1843-1845 je najatým 
riaditeľom Národného Divadla 
(v Pešti), kedy vyhlasuje kon-
kurz na zhudobnenie diela 
„Szózat“ (Výzva), ďalej predsta-
vuje dielo dramatika a divadel-
ného režiséra Edmunda Szig-
ligetiho: „Szökött katona“ (Vo-
jenský zbeh). Vzniká tak uhor-
ské ľudové divadlo ako nový 
druh žánru. V roku 1844 vy-
hlasuje konkurz na zhudobne-

nie Hymny. Obja-
vuje talent hudob-
ného skladateľa, 

dirigenta a klavírneho virtuóza 
Ferenca Erkela. Zároveň do 
Národného divadla angažuje 
viacero hercov, medzi inými 
aj Sándora Petőfiho. 12. apríla 
1845 uvádza dielo Erkela: 
„Hunyadi László“ (Ladislav Hu-
ňady) a spisuje Szigligetiho 
dielo: ľudovú divadelnú hru 
s názvom „Gritti“, ktorá je popri 
hre Liliom (Ľalia) najúspešnej-
šou.So slovenským textom 
vydáva v úprave pre organ a zbor 
skladbu Josepha Haydna: 
„Sedem slov Ježiša Krista na 
Kríži“. V roku 1850 koncertu-
je v Paríži v Theatre Lyrique. 
Potom žije dva roky v Mainzi, 
viackrát hosťuje v Paríži. V roku 
1854 ochorie, zoslabne a umie-
ra v Mainzi vo veku 56 rokov.

 Mgr. Viktor  S z a b o

âo robíme, robme dobre… 
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N a j l e p š í  ž i v o t  n i e  j e  n a j d l h š í ,  a l e  n a j m r a v n e j š í .•

V máji sme za pomoci firiem z Krásnej zrekonštruovali Jakubovu stud-
ňu pred čerstvo zrekonštruovaným kaštieľom. Jej rekonštrukciu spon-
zorsky podporili ENVIRONCENTRUM s.r.o. v zastúpení MVDr. Ivanom 
Šefčíkom a firma HYDRO-EKO-STAV s.r.o. v zastúpení Ing. Rudolfom 
Ballaschom. Ďakujeme. Takými postupnými krokmi spoločne dotvá-
rame naše námestie a komunitný park pred kaštieľom.

Text a foto: JUDr. Marek  K a ž i m í r 

Na základe výzvy slovenskej neziskovej organizácie Pomocný anjel 
zorganizovala v dňoch 13. a 14. 6. 2014 naša mestská časť v súčin-
nosti s miestnym farským úradom zber obnoseného a nepotrebného 
šatstva, ktorý pomôže zabezpečiť šatstvo pre bezdomovcov i sociálne 
slabším občanov, odkázaným na pomoc. Na fotografii krásňanskí 
„dobrovoľníci“, ktorí sa tejto charitatívnej činnosti u nás zhostili.

Osobnosti Krásnej

Andrej Bartai (Bartay András)



13

K t o  s a  p r e j e  a l e b o  o p i j e ,  n e v i e  j e s ť  a n i  p i ť .•

Je nedeľa, dňa 15. júna 2014, 
krásne popoludnie. Bolo čosi 
po šestnástej hodine, keď dvere 
nášho kulturáku otvoril šéf Reš-
taurácie „Rubín“ Ondrej Jedinák. 
Cez ne ako prví si svoje švestky 
prenášali hudobníci seniorskej ka-
pely s priliehavým názvom Echo 
Beng „akože ozvena mladosti“, 

ktorú vyjadrujú hudbou a spe-
vom našich pamätníkov. Po nich 
v krátkych intervaloch podvečer 
prešlo bezmála  sedemdesiat po-
starších, pritom rúčich a vitálnych 
senioriek, ale aj šedovlasých se-
niorov, chlopov, niektorých aj so 
svojimi polovičkami. Prišli na tra-
dičný „Čaj o piatej“, aby si pobe-
sedovali na rôzne témy, možno aj 
o „boľačkách“, ktoré ich sužujú, 

ale hlavne, aby sa rozptýlili a po-
bavili v kruhu svojich rovesníkov. 
Všetky stoly boli obsadené a ne-
zívali prázdnotou, pretože popri 
dobrom vínečku, osviežujúcich 
nealkoholických nápojoch tu ne-
chýbalo ani trvanlivé pečivo, či 
dobroty, ktoré si ženičky priniesli 
zo svojich domovov – orechovní-

ky, makovníky, aj tortové rezy a iné 
pochutiny. Pravdaže medzi stolu-
júcimi a tancujúcimi nechýbal ani 
starosta Vlado Saxa, no a jeho 
pozvanie som neodmietol ani ja 
s manželkou, tiež rodáčkou z Krás-
nej. „Verdikt“ znel, aby sa tu stretla 
so svojimi konškoláčkami a kama-
rátkami, s ktorými chodila do ško-
ly... Tak sa aj stalo a spomienkam 
na „mládí“ nebolo konca-kraja, čo 

teší nielen ju, ale aj mňa. Dokonca 
aj mňa, okrem fotografovania „vy-
tiahli“ spoza stola na valčík, vraj 
„sólo pre nášho šéfredaktora“, čo 
majú na svedomí naši hudobníci 
Jančo Boda a Feri Matik, speváci 
a „dychovkári“. Tí vhodne dopĺňa-
jú o čosi mladšiu speváčku zná-

mych, starších evergrínov, ktoré 
sú stále v živej pamäti... 

Vládla tu naozaj pekná, tak-
mer rodinná pohoda a vôbec ma 
neprekvapilo, čo som počul z úst 
mnohých účastníčok, že „to bolo 
lepšie ako na veľkom bále, abo na 
plese“.                                        (bič)

„Lep‰ie ako na bále“

za našou poštou vám ponúka príjem-
né posedenie na letnej terase. Od 
pondelka do soboty sme vám k dis-
pozícii od 10. do 22. hodiny a v ne-
deľu od 10. do 21.30 hodiny. V sobo-
tu si môžete posedieť pri počúvaní živej 
hudby skupiny „Lawrence“. Pre deti je 
k dispozícií trampolína, hojdačky a šmý-
kačka. Na osvieženie ponúkame zmrz-
linu, ľadovú drť, nealkoholické nápoje, 
ale aj lahodné vína a čapované svetlé, 
tmavé i medové pivo. Je tu možnosť 
objednať si varenie gulášu, grilova-
nie klobások a iných špecialít.

Teší sa na vás kolektív 
„Bistra Včielka“

„Bistro Vãielka“



Slovensko je typické svo-
jím bohatým a rôznorodým fol-
klórom. Jednou z jeho častí je 
aj ľudový odev – kroj. Začal sa 
objavovať pred 200 rokmi. 
V súčasnosti rozlišujeme 60 
hlavných krojových variantov. 
Tieto sa ďalej členili a môže-
me povedať, že v súčasnosti 
platí „iná dedina, iný kroj“. 
Dnes vám predstavíme kroj, 
aký kedysi nosievali krásňan-
ske ženy i muži.

Mužský kroj je jednoduchší. 
Košeľa bola biela s vyšším golie-
rom a zapínala sa na gombíky. 
Na košeli nosili muži oblečené 
sako – gerok, tak ako ho po-
známe aj v súčasnosti. Nohavi-
ce boli tmavých farieb, pri kole-
nách rozšírené. Nazývali sa pri-
če. Na nohách sa nosili čierne 
kožené čižmy a na hlave klobúk 
– kalap.Ženský kroj je zložitejší 
a bohatší na výzdobu. Spodná 
sukňa – spodnička bola z fla-
nelu alebo krepu. Flanelová 
bola hrubšia, nosila sa v zime 
a krepová sa nosila v lete. Na 
spodičku si ženy obliekali 4 – 6 
bielych sukien – bele šicovo 
kabati. Nazývajú sa tak preto, 
že zo spodu boli obšité made-
rou – šicom. Museli byť poriad-
ne naškrobené – nakrohmaľe-
ne, aby držali tvar. Vrchná sukňa 
bola rôznofarebná, z rôznych 
materiálov a bohato zdobená. 
Na bežné nosenie sa nosili pis-
movo kabati. V nedeľu sa no-
sili silónové – pokurčeny si-
lon, skľenkovo dzerkovane, 
nedzerkovane, perlovo, tri-
skačovo, matlasovo, hrube 
hadbavne, baršoňovo (starý 

názov pľišovo) – zamatové. 
Tieto vrchné sukne sa podší-
vali podšívkou – blechom. Na 
vrchnú časť sa prišívali rôzne 
čipky – cenke silonovo, cver-
novo, pavučinovo, triskačo-
vo, hrube gaľerikovo a v sú-

časnosti vyšívaný tyl. Na vrchnú 
sukňu si ženy pripásali zásteru 
– fartuh. Doma sa nosili kar-
tonovo so zubkami. V nedeľu 
sa nosili ťažké dubovo fartuhy 
zo saténu. Boli rôznych farieb, 
tak aby pasovali k vrchnej sukni, 
napríklad beli, ružovi, ňebovo, 
drapovi, kavejovi, čarni. Boli 
šité do polkruhu – ukosu. Na 

vrchu mal zamky, pod tým 2–3 
fodry, a pod nimi malé zúbky – 
kačaci pisk. Celkom dole bol 
obšitý čipkou. V súčasnosti sa 
nosia čierne čipkované zástery.
Ženy nosili biele pančuchy do 
pol stehien – štremfľe, prichy-

tené hrubou gumou – štrom-
padľou. V lete sa nosili čier-
ne topánky na viazanie alebo 
s prackou. Postupne sa začali 
šiť lagovo topánky a sandále, 
neskôr aj korkovo – korkački. 
V zime sa nosili čižmy. Vrchnú 
časť ženského odevu tvorila 
bluza do pasu alebo brušľik. 
Blúzy boli v lete z tenkého ma-
teriálu – anďelkovo, vajcovo, 
v zime boli hrubšie. Neskôr sa 
už nosili čipkované. Brušľiky boli 
baršoňovo, hrube hadbavne 
alebo zo zavesovini a pripa-
sované k sukniam. Na spodku 
mohli byť prišité klapty. Brušľi-
ky boli bohato zdobené bielou 
niťou, tenšou - dutinkou alebo 
hrubšou - šujtašom.

Slobodné dievčatá nosili 
vlasy zapletené do vrkoča – var-
koč. V hornej časti vrkoča mali 
sponku – harpinu do ktorej sa 

uväzovali mašle – pantľiki. Vy-
daté ženy nosili vlasy stočené 
pod konťou. Konťa bola hruba 
hadbavna a červenej farby. 
Na konťu si ženy dávali šatku 
– grenadirovo hustečki ale-
bo štofki. Doma nosili šatky 
deľinki. V súčasnosti už ženy 
nenosia konťe, len hustečky 
a už z modernejších materiálov 
ako napríklad lurex, mušelín, 
tesil. V zime sa na blúze nosil 
bundičkovi lemberčik do 
pásu alebo baršoňovo bujbeli, 
ktoré sú už nahradené kabátom 
– gerokom. V zime sa nenosili 
hustečky, ale hrubšie rojtoški. 
V tuhých zimách a pri silnom vet-
re ženy ešte aj teraz nosia hrubé 
hustky – cicošky. 

Dňa 4. októbra 2014 bu-
dú členovia našej DFS Kras-
ňanka spolu s FS Košičan na-
hrávať v kaštieli tradičnú svad-
bu v Krásnej. Toto nahrávanie 
bude určené aj pre širokú ve-
rejnosť. Kto by mal záujem 
zúčastniť sa svadby aj ako 
účinkujúci, môže sa prihlásiť 
každý utorok od 19. hodiny 
v zasadačke miestneho úra-
du na tréningoch Krasňanky. 
V súvislosti s touto akciou sa 
budeme v budúcom čísle ve-
novať práve svadobným zvy-
kom a obyčajom v Krásnej.
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Č l o v e k  m á  d ú f a ť  v o  v š e t k o ,  k ý m  ž i j e .•

N á v r a t y  v  ã a s e

Kroje a obleãenie KrásÀanov

Neviem, aká to bola udalosť a kde sa udiala, zato však dobre pozná-
me tváre našich ženičiek (aj vtedajšieho pána farára Dr. V. Šuhaja 
1939–1952). Všimnime si aspoň rôznorodé kroje, aké si v čase asi 
pred 65. rokmi obliekali Krásňanky.                               Text k foto: (bj)

Vo sviatočnom dobovom kroji vám tentoraz predstavujeme Annu 
Angyalovú na fotografii z marca 1942. Vpravo o čosi staršiu „modelku“ 
na našej historickej „Hore“ vidíme v kroji, aký naše nevesty a ženičky 
v zrelom veku nosievali vo všedné dni pred sedemdesiatimi rokmi. 
Za zmienku stojí, že vtedy mal náš kostol iba sedem rokov. Hrdo sa 
vypína nad domcami a do dnešných dní nám pripomína, „aby sme 
žili, pracovali a nezabúdali na to, čo je hore...“             Text k foto: (bj)

Táto snímka nám približuje svia-
točný kroj, ktorý Krásňania nosili 
pred sedemdesiatimi rokmi. 

P o z v á n k a 
pre seniorov, zdravotne postihnutých, 

osamelých rodičov s deťmi do maďarského 
Tiszaújvárosu na kúpalisko vo štvrtok 10. júla 

a dňa 17. júla 2014. Cena 2 € na osobu. 
Informácie: Meško Café, kaštieľ v Krásnej.

Matúš  T o m k o
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NÁVRAT Y  DO DEDOVIZNEFotoreportáž Fotoreportáž 

Aj takúto podobu mal oltár nášho kostola pred 56. rokmi (1958). S prvoprijímajúcimi deťmi vdp. farár Vincent Kováč, ktorý v Krásnej pôsobil 
v rokoch 1953 až 1960. Vpravo: Táto fotografia má  už rovnú päťdesiatku. Za chrbtami vtedajších  školákov ZDŠ Š. Goldíra, J. Martináska 
a M. Škraka je zadný trakt ešte zachovalého kaštieľa, v ktorom popri vyučovaní na plné obrátky fungovala kultúrno-osvetová činnosť. 
O.i. v týchto priestoroch nacvičovala dychovka, miešaný vokálny zbor, ale aj divadlá, estrády, tiež tanečníci aj naša estrádna skupina „Romens“.

Tento obrázok z roku 1938 nám približuje ako sa  obliekali krásňanski „chlopi“ v pracovných dňoch pred 76. rokmi (priče, čižmy, kalapy). 
Vpravo: Žiaľ, už ani táto známa „trojka“ krásňanskych chlopov, ktorých sme často vídali pospolu nie je medzi živými. Skôr narodeným vari 
ani nie je potrebné uvádzať priezviská, pretože ich poznajú ako Miža-funkcionára, Imra ako povozníka a milovníka koní a ďalšieho Miža ako 
strážnika na niekdajšom Jednotnom roľníckom družstve v Krásnej nad Hornádom.

Texty k dobovým fotografiám napísal a na ďalšie zaujímavé 
snímky z čias našich predkov sa teší:             šéfredaktor

S n a ž te  s a  ž i ť  t a k ,  a b y  a ž  t u  n e b u d e m e ,  p l a ka l  n a  n a š o m  p o h r e b e  i  h r o b á r.•

Nádejami krásňanskeho futbalu v sezóne 1967, teda pred 47. rokmi 
boli hráči: zľava J. Slezák (vedúci mužstva), J. Lacko, M. Škrak, 
F. Fraňo, I. Hajduk (funkcionár), K. Bialko, J. Čontoš, F. Hajduk, 
J. Kováč (tréner), M. Šoltés, J. Šalamon, F. Tóth, J. Tóth (funkcionár),
I. Šoltés, M. Kiráľ, L. Gorej (funkcionár), J. Grác, I. Petruš, F. Bičkoš, 
O. Brugoš, P. Škrak a J. Čontoš.

✽  ✽  ✽
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