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M sailí spoluobčania,
hlási čarovná jeseň,

NeísÈ dopredu, znamená krok späÈ

príroda hýri pestrými farbami
a na „prázdninové“ leto už len
s nostalgiou spomíname. Pre
miestnu samosprávu to však
nebolo leto oddychové, ak sa
poohliadneme a priblížime si
uplynulé obdobie, môžem ho
smelo nazvať „letom mimoriadnej aktivity“. Dovoľte mi niekoľko informácií, ktoré aspoň
čiastočne mapujú čo sa u nás
udialo, deje, čo bude slúžiť
v prospech občanov. Najviac
pozornosti sme venovali cestám a chodníkom, ktoré si to
právom zaslúžia. Patria totiž
k našim najboľavejším problémom. Riešili sme aspoň najakútnejšie. Určite sa javí aj vám,
že ulice Keldišová, 1.mája i pri
miestnom úrade, ktoré dostali nový asfaltový koberec, akoby odrazu ožili. Veľmi sa žiadala
oprava chodníka na Lackovej
ulici, ktorú v tom čase dokončujeme, priebežne opravujeme
výtlky na cestách, kde je to
najpotrebnejšie - naposledy

boli nevyhnutné a znamenajú
veľké plus pre zlepšenie životných podmienok našej mestskej časti. V rámci možností
sa snažíme podporovať všetky
aktivity, ktoré napomáhajú rozvoju mestskej časti. Kúpou pozemku pre výstavbu prístupového chodníka k lokalite IBV
Záhumnie z Prašnej ulice sme

investícia, ktorá sa osvedčila.
Na blízkom ihrisku sme osadili
basketbalové koše, čo znamená ďalšiu novú možnosť pre
aktívny relax. Denne koordinujeme čistenie obce a nemalé
úsilie vynakladáme aj na pravidelné kosenie verejného
priestranstva i nášho rozľahlého
cintorína. Nezaháľali sme ani

Skutky, nie slová
to bola Orná. Obyvateľom ulice sv. Gorazda už svietia nové
svetlá a výmenu svietidiel
sme zrealizovali na Kladenskej,
Ortoviskách, K majeru, Feketeovej pažiti, Smutnej, Prašnej,
Goldírovej. Zelenej, Baničovej,
Pasienkovej i Ornej, čo je estetickejšie, ale hlavne predpokladá reálnu ročnú úsporu okolo 700 Eur. Spomeniem ešte
opravu vstupu pri dolnej bráne cintorína i odvodnenie križovatky na Lackovej ulici do
jestvujúcich rigolov. Všetky práce

Ing. Vladimír S A X A

pomohli vyriešiť jeden z problémov občianskeho združenia.
S podporou mestskej časti sa
postupne vymieňajú okná
na tunajšej Základnej škole
s materskou školou. V oddychovej zóne za miestnym úradom
sme dokompletizovali altánok,
ktorý slúži verejnosti a mňa veľmi teší, že takmer nikdy nie je
opustený, ale naplno využívaný.
To ma utvrdzuje v presvedčení,
že to nebol zlý nápad, ale dobrá

v kultúrno-spoločenskom živote.
Leto sme začali veľkolepo –
Dňom Krásnej, ktorého priebeh je podľa vašich ohlasov
taký, aký má byť - čoraz lepší,
zaujímavejší, príťažlivejší. Prímestský detský letný tábor už
neodmysliteľne patrí k letným
podujatiam,v ktorých chceme
pokračovať. Podľa echa, ktoré
nám dávajú spokojní rodičia
pomôže to aj im, ale hodnotne
(Pokračovanie na 3. strane)

„Ty si sláva ná‰ho národa, ty si radosÈ ná‰ho ºudu“
V ostatnom čase sme viac
ako inokedy počuli slovo Sedembolestná Panna Mária,
pretože rok 2014 je venovaný
patrónke Slovenska, o čom
rozhodli na 76. plenárnom zasadnutí členovia Konferencie

venska pápežom Pavlom VI.
Cieľom mariánskeho roka je
bližšie sa primknúť k Ježišovi
spolu s Pannou Máriou.
V priebehu celého roka sme
počúvali množstvo príhovorov,
koncertov, videli veľa obrazov

Perla ‰a‰tínskej svätyne
biskupov Slovenska. Dôvodom vyhlásenia tematického
roka je 450. výročie od prvého zázraku na príhovor Panny
Márie v Šaštíne a 50. výročia
potvrdenia Sedembolestnej
Panny Márie za patrónku Slo-

na tému „Sedembolestná“,
a to nás nabádalo a formovalo
k úcte k Panne Márii. Zároveň
sme si pripomenuli tradíciu
našich predkov, ktorí sa k nej
utiekali modlitbou, piesňou
i vrúcnou láskou. Úcta k Se-

dembolestnej má svoju tradíciu a je stále aktuálna, lebo
nám pripomína, že Slovensko
má svoju patrónku, ochrankyňu, pomocníčku – starostlivú MATKU. My jej ochranu
potrebujeme a len od nás bude závisieť ako si úctu k nej

zachováme aj pre budúce pokolenia. „Kresťan, ktorý necíti ,
že Panna Mária je jeho matkou,
je sirota“ (Tvít pápeža Františka
z 2.septembra 2014).
Poézia, próza i oslavné piesne, venované Sedembolestnej Panne Márii sú bohatstvom
a nevyčerpateľným pokladom,
z ktorého môžeme čerpať silu
a povzbudenie v každom čase, teda aj v súčasnosti. „Chráň
svoje dietky Bolestivá, nech
slovenský rod nezhynie
a buď mu stále milostivá,
Perla šaštínskej svätyne“.
Mgr. Pavel Kaminský

Po ‰tyroch rokoch je Krásna e‰te kraj‰ia, príÈaÏlivej‰ia
Milí Krásňania, sme pred
záverom volebného obdobia
2010 – 2014 a tak je čas bilancovať, dať odpočet za dôveru,
ktorú ste mi dali. S podporou
a úzkou spoluprácou so zamestnancami miestneho úradu, poslancami MZ i odbornými komisiami, sme sa s plným
nasadením a veľkými predsavzatiami pustili do práce, majúc
na zreteli naše hlavné poslanie,
službu občanom. Verte, že to
som mal na mysli pri každej úlohe, pri riešení každého problému, či požiadavky. Nadviazali
sme na zabehnuté aktivity a museli sme prijať aj záväzok, zostatok úveru vo výške 277 tisíc Eur.
Prijali sme ozdravné opatrenia
a dohodli s bankou splátkový
kalendár. Napriek tomu, že sme
zápasili s finančnými ťažkosťami,
dokázali sme zabezpečiť chod
a rozvoj našej MČ, zadĺženosť

Rehoľná, Kertésova, Keldišova
i cesta pri úrade. Zriadili sme
tiež parkovisko pred miestnym
cintorínom i parkovanie miesta pred lekárňou. Na ul. sv. Gorazda sme namontovali nové
osvetlenie. Výmenu osvetlenia
sme za úspornejšie sme urobili

jinská). Keďže naša mestská
časť nemá vybudovanú kanalizáciu na odvod dažďovej vody,
postupne vykonávame odvodnenie na uliciach, kde sa to nevyhnutne vyžaduje – Za mostom, Minská, Opátska, Žiacka,
K majeru, Lacková, Kladenská,

nie verejného priestranstva,
vrátane cintorína a každoročne
v spolupráci s Rybárskym zväzom čistíme aj breh Hornádu.
MČ prijala opatrenie, týkajúce sa nových lokalít IBV v Krásnej, kde sa stavajú nové rodinné
domy. Spočíva v tom, že stavebná komisia MZ bude dbať,
aby nedochádzalo k nežiadúcim
zmenám územného plánu (zmena územia určeného pre občiansku vybavenosť, príp. zelene na
výstavbu rodinných domov), pozorne bude sledovať kvalitu prác
pri výstavbe ciest a chodníkov.
MZ prijalo uznesenie, ktoré stanovuje, že pred každým prevzatím komunikácií by ich nezávislá
expertízna inštitúcia posúdila,
čím by sme predišli prevzatiu
nekvalitných stavieb.

Spoloãne meníme jej kolorit
znížiť na 125 tis. Eur a zároveň
na rezervnom fonde usporiť 40
tisíc Eur, ktoré môžeme použiť
na rekonštrukciu ciest a chodníkov a rezervu pre prípadné živelné pohromy.
Život je ako koberec, popretkávaný obyčajnými a zlatými niťami. Tie sú obyčajné všedné,
bežné dni, úspešné sú tie zlaté.
Ťažko povedať, či bolo viac všedných, alebo úspešných dní.
Na úseku investičnom
a rozvoja mestskej časti –
v záujme vašej bezpečnosti sme
postavili nové chodníky na ulici K majeru a Ukrajinskej, zrekonštruovali na ulici Lackovej,
nové asfaltové koberce dostali ulice 1. mája, Benkova,
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Kladenskej, Ortoviskách, Feketeovej pažiti, Smutnej, Prašnej,
Goldírovej, Zelenej, Baničovej,
Pasienkovej, Ornej a Pri Hornáde. Nové osvetlenie sme inštalovali aj na cintoríne, kde sme

Bilancujeme
obnovili tiež vstupy – oporný múr
vedľa schodov, vstup do obradnej miestnosti, opravili sme strechu, zriadili symbolickú záhradku a vybudovali parkovisko s výsadbou zelene. Zrekonštruovali sme tiež priestory pošty s osadením nových
okien. Obyvateľom iste dobre
slúžia aj dve nové autobusové
zastávky (IBV Pri mlyne, Ukra-

Pasienková, Konopná, Ukrajinská, Štrková a iných. Za mimoriadne dôležité považujeme
protipovodňové opatrenia
a opatrenia proti zosuvu pôdy
v rizikových pásmach, kde
boli vykonané subhorizontálne odvodňovacie vrty, ktoré výrazne znížia riziko vzniku ďalšieho zosuvu v tejto oblasti.
V spolupráci s mestskou políciou
sme urobili rázne opatrenia na
Vyšnom dvore a týmto krokom
sme umožnili prinavrátiť zabraté
parcely ich pôvodným majiteľom.
Pre lepšie odhaľovania priestupkov sme rozšírili aj kamerový systém. Pokiaľ ide o čistotu a životné prostredie, pravidelne zabezpečujeme kose-

Pre športové aktivity, deti,
mládež sme vybudovali detské
ihrisko na Rehoľnej ulici, pre
deti a ich mamičky na materskej
dovolenke sme upravili priestory pre materské centrum Haliganda a v tom istom objekte
sme poskytli priestor aj na výučbu hry na akordeón, prenajali sme dlho nevyužívané, za-

Dopredu nás ženie túžba, naspäť už len sklamanie.

Po ‰tyroch rokoch je Krásna e‰te kraj‰ia, príÈaÏlivej‰ia
nedbané priestory bývalého
Domu služieb na 1. poschodí,
ktoré nájomca na vlastné náklady zrekonštruoval a zriadil
v nich špičkové fitnescentrum,
ktoré vedie majsterka sveta
a Európy vo fitnes Marietta Žigalová. Nevyužité priestranstvo
za miestnym úradom sme skultúrnili a vybudovali tam multifunkčnú hraciu plochu, ktorú
sme pomenovali relaxačným
centrom. MFK Krásna sme
poskytli dotáciu vyše 42 tis.
Eur. Verím, že sme pomohli nášmu futbalovému tímu, ktorý zápasil so „zdedeným“ dlhom 18 tis.
Eur. Moja vďaka patrí prezidentom, i všetkým funkcionárom, ktorí sa s veľkým
osobným nasadením dokázali
cez tieto ťažkosti preniesť
a situáciu úspešne zvládnuť.
Bohatú aktivitu sme vyvíjali
aj na úseku kultúrno-spoločenského života, kde sme
organizovali veľký počet podujatí, takých, ktoré sa už roky tradujú Deň Krásnej, Deň detí,
Mikuláš, Sami sebe, ples, folklórne slávnosti, púť k storočnému dubu, do Levoče, Litmanovej. Do života sme uviedli
i nové akcie – stavanie májov,
majáles, Čaj o piatej, súťaž
o najchutnejšiu krásňansku
klobásu, karneval na ľade, mariášový turnaj. Nedá mi nespomenúť našu folklórnu skupinu
Krásňanka, ale aj divadlo
Krasodiva, účinkovanie ktorých
prispieva k obohateniu nášho
kultúrneho života. Zároveň
chcem vyzdvihnúť mimoriadnu
aktivitu kultúrnej a športovej
komisie MZ, ktorá nechýba
na žiadnom kultúrnom, či
športovom podujatí.
Počas celého funkčného
obdobia sme podporovali a na-

pomáhali všetkým aktivitám,
ktoré akýmkoľvek spôsobom
prispievajú k rozvoju mestskej
časti i k spokojnosti občanov,
čo znamenalo aj isté finančné
nároky. Určiť priority nebolo
vždy jednoznačné a ľahké.
Vždy to znamenalo uskromniť
sa a obmedziť činnosti, ktoré

Záhumnie Krásna, kde sme
nápomocní pri vybavovaní stavebného povolenia i v hľadaní
dodávateľov inžinierskych sietí,
zakúpili sme pozemok v hodnote
8 tis. Eur, ktorý pomôže pri riešení inžinierskych sietí, tiež parcelu na výstavbu chodníka na
Prašnej ulici, vedúcej k lokalite

mala MČ vo svojom programe.
Z najvýraznejších spomeniem
podporu pri rekonštrukcii kaštieľa, kde MČ prispela sumou
110 tis. eur. Vítame aj iniciatívu
občianskeho združenia zabezpečujúceho projekt výstavby IBV

IBV, aj dotáciu vo výške 5 tisíc
Eur na vypracovanie projektovej
dokumentácie. S úctou a obdivom sledujem prácu nášho klubu seniorov. Ich aktívna činnosť
je pre mňa inšpirujúca a životné
skúsenosti bohatým zdrojom

informácií. Nevynechám žiadnu
príležitosť stretnúť sa s nimi.
Na činnosť klubu MČ prispieva
1500 Eur ročne. Evidentná je aj
pomoc našej základnej škole,
ktorej sme poskytli finančnú dotáciu na výmenu schátralých,
nefunkčných okien. Okrem toho
sa snažíme školám pomôcť aj
kosením, areálu školy cirkevnej
ale aj MŠ na Žiackej ulici.
Počas celého volebného
obdobia som citlivo vnímal vaše
požiadavky, ale aj potreby. Sila
vášho hlasu zavážila pri petícii
za zriadenie autobusového spojenia do nových lokalít linky č. 28,
ale hlavne pri petícii za zachovanie samosprávy našej mestskej časti. Petíciou ste nám
pomohli podporiť aj žiadosť
o opravu havarijného stavu cesty na Košickú Polianku. Aj na základe tejto Mesto Košice opravu prisľúbilo, avšak až v rokoch
2015-2016. Snažil som sa situáciu riešiť aj z pozície poslanca
KSK som veľmi rád, že aj mojou
zásluhou, Správa ciest KSK
opravuje výtlky aj na úseku, ktorý patrí Mestu Košice.
Detailný výpočet všetkého,
čo sa za štyri roky funkčného
obdobia udialo v našej mestskej časti by bol veľmi rozsiahly.
Napokon o všetkých významných
podujatiach sme vás priebežne
informovali v našich novinách.
Dovoľte mi preto poďakovať
poslancom MZ, kontrolórke,
zamestnancom úradu i šéfredaktorovi miestnych novín.
Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o to, aby
Krásna bola ešte krajšia, príťažlivejšia. Spoločnými silami
sa nám ju podarilo zviditeľniť, zdynamizovať jej rozvoj,
zmeniť život občanov k lepšiemu. Ing. Vladimír Saxa

Skutky, nie slová
(Dokončenie z prvej strany)

pripravený program bol zaiste
spestrením prázdninových dní
hlavných aktérov – vašich detí.
Duchovne sme sa povzbudili pri
spoločnom stretnutí troch susediacich mestských častí Krásnej, Jazera Vyšného Opátskeho
pri „storočnom dube“. Jeho význam a opodstatnenosť potvrdila tohtoročná účasť takmer štyroch stoviek prítomných.

•
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Bol to iba strohý výpočet toho, čo sa v našej mestskej časti za ostatné mesiace udialo, no
je dobrým odrazovým mostíkom
poslednej štvrtiny roka, do ktorej vstúpime s predsavzatím
splniť všetko, čo je v našich silách a možnostiach pre skvalitnenie všetkých úsekov života obyvateľov Krásnej, pričom
nezabúdame, že neísť dopredu by znamenalo krok späť.
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Riport

Na pôde Krásnej pribudla nová predajÀa produktov „Premac“

Na slávnostné otvorenie
novej špecializovanej predajne,
ktoré sa uskutočnilo na sklonku mesiaca júla 2014 na Ukrajinskej ulici č 58 popri obchodných partneroch, zástupcoch
vrcholového manažmentu firmy
Premac a ďalších hostí, pozva-

skôr narodení Košičania, Krásňania, ale aj ďalší občania okolitých obcí, ktorí k nemu prichádzali za službami k terajšiemu
sídlisku Furča.
Po oficiálnych príhovoroch
a prestrihnutí symbolickej stuhy, centrom našej pozornosti

ëal‰ia sluÏba verejnosti
nie dostal aj náš starosta Ing.
Vladimír Saxa.
Na vkusne upravenej ploche niekdajšieho Štátneho majetku, neskôr Agrokombinátu
v Krásnej nad Hornádom, na
rozhraní sídliska Nad jazerom
a Krásnej ho privítal mladý, ambiciózny zriaďovateľ novej predajne Ing. Jozef Šablatúra, so svojím tímom spolupracovníkov,
kde nechýbali ani jeho rodičia.
A propos, ich syn šéf, je vnukom
niekdajšieho široko-ďaleko známeho majstra sklárskeho remesla Ignáca Šablatúru, ktorého si dobre pamätajú najmä

bytkoch, či záhradách. Dodajme, že na jednom mieste, takpovediac „pohromade“ si tieto
výrobky naživo možno ohmatať,
vybrať a vidieť v prirodzenom
priestore, v akom ich užívatelia
zrealizujú vo svojom prostredí
a budú ich mať stále na očiach.
Presvedčiť sa tiež môžu, aký
výrobok im bude pasovať a vyhovovať, a podľa slov „šéfa“

predajne poruke je tu vyškolený
tím pracovníkov, ktorý každému zákazníkovi ochotne, ale
aj odborne poradí pri výbere
správneho produktu.
Verme, že aj táto predajňa
na pôde Krásnej prinesie osoh
a spokojnosť všetkým, ktorí jej
služby skôr, či neskôr využijú.
Ján B i č k o š
Snímky: autor

sa stal precízne a dômyselne
upravený areál, exteriér, unikátny „show–room“, špecializovanej predajne betónových
výrobkov pod holým nebom.
Zaujalo nás množstvo všakovakých druhov zámkovej dlažby,
terasových platní, systémových
plotov, tvárnic, palisád, parkových i cestných obrubníkov
v rôznych farebných kombináciách, či variáciách so zelenou
trávou, farebnými kamienkami,
drevenou kôrou a mnoho ďalších výrobkov pre exteriérové
úpravy, ktoré môžu kupujúcim
slúžiť dlhé roky pri svojich prí-

Uznesenia z XVIII. zasadnutia MZ MČ Košice-Krásna, konaného dňa 19. júna 2014
S c h v á l i l o :
• Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
• I. úpravu programového rozpočtu na rok 2014 – navýšenie

príjmovej a výdavkovej časti o + 73 033 €
II. polrok 2014
• Zmeny a doplnky VZN č. 1/2012 o prevádzkovom poriadku

pohrebiska na území Mestskej časti Košice-Krásna a Cenníka
služieb na pohrebisku a v Dome nádeje,ktorý tvorí prílohu VZN
• Názvy nových ulíc – Nábrežná, Rybárska, Valalická, Bernátovská,
Na Banisegu, Štrkovecká (Pri štrkovisku – Ku štrkovisku)
• Predaj pozemku vedeného na LV 2287 KN „C“, č. parc. 6831,
ost. plochy, vo výmere 156 m2 priamym predajom pre p. Alžbetu
Sedlákovú a manž. Jozefa Sedláka, Košice Krásna, Pri Hornáde
18 za znalcom stanovenú cenu 12,43 €/m2 a náklady spojené
s prevodom.
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č l o v e k

dokumentácii pre územné rozhodnutie IBV – Pri ihrisku Krásna
• Žiadosť p. K. Šoltésovej o poskytnutie jednorázovej dávky

v hmotnej núdzi

• Plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady na

•K

• Žiadosť FC Lokomotíva Košice o stanovisko k projektovej

j e

• Odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Košice – Krásna na

LV 5285
„E“ KN parcela č. 691/502 – orná pôda o výmere 1240 m2,
LV 5285
„E“ KN parcela č. 691/504 - orná pôda o výmere 383 m2,
LV 5285.
Predmetné pozemky sú podľa LV 5285 v podielovom spoluvlastníctve osôb:
Ing. Peter Sekula a Anna Sekulová, rod. Popaďaková, Uralská
11, Košice v podiele ½, MVDr. Ivan Šefčík a Zuzana Šefčíková,
rod. Rybošová, Žilinská 14, Košice v podiele ½, do vlastníctva MČ
Košice – Krásna za cenu 1077,50 €.

a u t o r o m
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Cyrilometodské oslavy oãami ná‰ho hosÈa z „Jazera“

Keď som začiatkom júla
prechádzal ulicami Mestskej
časti Krásna, bolo cítiť, že všetci obyvatelia sa chystajú na
svoj sviatok. Všade sa kosila tráva, maľovali brány a vynovovali aj fasády. Náhodne
oslovený dedko mi s hrdosťou
potvrdil, že 5. júla majú svoj
najväčší sviatok – odpustovú
slávnosť sv. Cyrila a Metoda.
Nezabudol zdôrazniť, že málo

sviatku umocnil hlavný celebrant sv. omše dekan Mons.
František Šándor. Z jeho úst
sme veľmi pôsobivo počuli,
čo priniesli pre Slovákov, ale
aj pre iné slovanské krajiny
poslovia zo Solúna, sv. Cyril
a Metod. Zdôraznil, aby sme
ich poslanie šírili a boli hrdí na
to, aký dar sa nám dostal do
vienka. Nevídané divadlo „Dňa
Krásnej“ nastalo popoludní

tom ich partneriek zo súboru
Krásňanka, nálada postupne
gradovala. Nuž a potom mali
diváci možnosť „oči vyočiť“ na
exotických brušných tanečniciach, obdivovali rôzne iné

vytvorili malú zoologickú záhradku s hadmi, krokodílom,
korytnačkami, zajacami a inými zvieratkami. Množstvo stánkov poskytlo „všehochuť“ na
občerstvenie.

tanečné produkcie a na záver sa mnohí potešili z výhry
v nezvyčajne bohatej tombole.
Oproti hlavnému javisku šantila mlaď na veľkom lezeckom
a šmýkacom hrade. Ale pre
náročnejších tam organizátori

Môj zážitok s deťmi aj vnúčatami z prežitého dňa v Krásnej doznieva veľmi dlho. Bol
naozaj pekný, neformálny a zblížil nielen domácich, ale aj návštevníkov zo širokého okolia.
Dr. Jozef P i k l a

Môj krásny deÀ v Krásnej
obcí sa môže pochváliť aj tým,
aby ich deň bol zároveň aj štátnym sviatkom
Prekrásne slnečné ráno
v okolí kostola v ten deň veľmi
ožilo. Vyrástlo tu nespočetné
množstvo púťových stánkov
a stále viac a viac sa malé námestie zapĺňalo sviatočne
vyobliekanými sláviacimi, ktorí
v prevažnej väčšine smerovali do tamojšieho kostola. Ten
bol naplnený do posledného
miesta. Duchovnú podstatu

•
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v novom športovom areáli za
miestnym úradom. Stretol som
tu mnohých priateľov, ktorí nemali čas na debaty, lebo boli
zodpovední za priebeh popoludnia a to malo dopriať všetkým návštevníkom pekné zážitky, čo sa aj stalo. Na čele
so starostom Ing. Vladimírom
Saxom všetci „šľapali na plné
obrátky“. To sme videli aj na
improvizovanom javisku. Keď
zazneli mohutné a svojské
krásňanske spevy mužov a po-

z r i e d k a

s a
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Na dvanástom stretnutí veriacich z Krásnej, Jazera a Vy‰ného Opátskeho
Prešlo dvanásť mesiacov
a ctitelia Panny Márie – Matky
ustavičnej pomoci, z troch najbližších častí metropoly východného Slovenska z Krásnej,
„Jazera“ a Vyšného Opátskeho,

sa v pondelok 15. septembra,
v deň osláv patrónky Slovenska,
opäť vydali na púť k svojej
Matke do lesíka, k jej kaplnke,
pri ktorej leží známy „storočný“
dub, aby jej vzdali úctu, spoločne poďakovali za všetky dobrodenia a predniesli jej svoje pros-

ší poslanci, starosta Vyšného
Opátskeho Viktor Mikluš,
prednostka miestneho úradu
Gabriela Mináriková s početnou skupinou Opátčanov, ku
ktorým neodmysliteľne patrí aj
manželka nebohého Miloša
Beca, (súčasná riaditeľka krás-

romantickom mieste na hranici
Krásnej a Opátskeho, kde pred
mnohými rokmi naši dedovia so
svojimi duchovnými pastiermi
vyprosovali zdravie a silu do
každodenného života svojich
rodín. Je len sympatické, že ich
nasledujeme aj v dnešných ča-

Vzdali úctu svojej ochrankyni
by za to, že nás učí veriť, dúfať,
milovať, že nám dáva nádej i útechu v ťažkých životných skúškach. A nezišlo sa ich tu málo.
Ako vždy, sprevádzali ich duchovní otcovia kapláni Peter
Sabol a Marcel Záleha, pričom
nechýbali ani čelní predstavitelia mestských časti – starosta
Krásnej Vladimír Saxa, jeho
zástupca František Jurčo a ďal-

ňanskej cirkevnej školy) Veronika Becová. Veď práve jej
manžel, dlhoročný starosta vo
Vyšnom Opátskom, sa veľkou
mierou pričinil o vytvorenie
ušľachtilej tradície, čo pri spomienke na neho patrične ocenilo bezmála štyristo účastníkov
stretnutia.
Áno, aj to bolo súčasťou modlitieb, piesní a prosieb na tomto

soch, keď zvádzame boj o dušu národa, keď pokračuje boj so
zlom. A tak sme aj v tento sviatočný deň predkladali Matke ustavičnej pomoci, svoje úpenlivé
prosby o útechu, ale aj zdravie,
pokoj a vnútornú silu pre seba,
svoje rodiny a najbližších.
Ján B i č k o š
Snímky: autor

Motto: „Aby sme mohli ohodnotiÈ cnosti ãloveka, netreba sa naÀ pozeraÈ pri veºk˘ch
udalostiach, ale pri kaÏdodennom Ïivote“
Čas vyvoláva spomienky
zvyčajne na ľudí, na ktorých
nechceme zabudnúť. Múdre
slová francúzskeho náboženského filozofa Blaise Pascala
sú v motte tohto príspevku
umiestnené úmyselne, aby nás
nabádali hlbšie sa zamyslieť
nad ich obsahom. Časom každý zistí, že oveľa vzácnejšími

obyvateľka Krásnej, zdravotná
sestra Annamária Matisová
(Rothmeierová).
Málokto si spočítal, že službe obyvateľom našej mestskej časti venovala 47 rokov
svojho života, keď po boku
miestnych lekárov pracovala
až do súčasných dní, do svojho zrelého veku. Jej každo-

Annemari, úprimne Ti ìakujeme
ako celebrity z televíznej obrazovky sú pre nás ľudia, s ktorými
sa kontaktujeme, stretávame
v každodennom živote, ktorí
nám pomáhajú žiť. Zvlášť citlivo vnímame ľudí, s ktorými sa
spája pojem zdravie – choroba
a sme radi, ak s nimi máme
len dobré skúsenosti. Medzi
také, ktoré si našu pozornosť
a vďačnosť zaslúžia patrí aj

•B
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dennú prítomnosť v krásňanskom zdravotníckom zariadení
sme vnímali s takou samozrejmosťou, že sme ani nebrali
na vedomie plynúci čas, lebo
ten sa pred ňou iste zastavil...
Ťažko bolo uveriť, že naša, vitalitou sršiaca pani sestrička, je
v skutočnosti vo veku, keď už
má plné právo rozhodnúť sa
kedykoľvek ukončiť svoje za-

l a h o s l a v e n ý

j e

mestnanie. A keďže sa tak
v tomto roku stalo, chceme
vysloviť úprimné poďakovanie
za jej mimoriadne dlhé pôsobenie v Krásnej, za náročnú
prácu - službu chorým, ktorú
vykonávala s ľudskosťou, ochotou, pochopením, stále s priateľským úsmevom. Vďaka i za jej
povzbudivé slová, ktoré človeku

č l o v e k ,

k t o r ý

v obavách o zdravie vlastné, či
svojich blízkych padnú mimoriadne dobre, pookrejú a pohladia dušu, upokoja.
S jej menom sa spája ešte
niečo. Mnohí, hlavne naši noví
a mladší obyvatelia netušia,
akým nádherným hlasom je
obdarená. Bez piesní „Bože
ktorý stav manželský...“, či
„Matička, ach...“ v jej podaní
sme si sobáše v kostole nevedeli
ani predstaviť. Jej zvonivý hlas
patril neodmysliteľne k pašiám,
či k iným kostolným spevom
a na to sa tiež nezabúda.
Teda, také sú naše dojmy
a budú aj spomienky na pani
Annemari, ktorú väčšina Krásňanov takto familiárne oslovuje.
Za všetko úprimne ďakujeme
a prajeme, nech jej naďalej
slúži zdravie, duševná pohoda
i vitalita.
Mária M i ľo v á

n a š i e l

m ú d r o s ť .

Viitaj medzi nami, Dávidko...

Koľko nás je?
K 1. septembru 2014 žije v našej mestskej časti 4524
obyvateľov, z toho 2251 mužov a 2273 žien. Detí do 14 rokov
je 916, od 15 do 59 rokov 2788 a starších ako 59 rokov je 820
občanov. V mesiacoch jún, júl a august 2014 sa narodilo
štrnásť detí a zomrelo šesť občanov.
Mária Študencová

Z „Malého
lexikonu Biblie“
Ani najväčší básnik nenájde výraznejší a priliehavejší názov pre symbol ľudského šťasťass
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Nuž, vitaj medzi nami milý
chlapček. Nech z teba vyrastie
človek, akým bol tvoj patrón –
svätý Dávid. Mária Miľová

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.

Mária – variant hebrejského
mena Miriam v Biblii. V Novej
zmluve Ježišova matka (Panna
Mária). Všetky štyri evanjeliá (Matúš, Marek, Lukáš, Ján) ju uvádzajú ako Jozefovu snúbenicu
(manželku) a Ježišovu matku.
Ježiš na kríži zveril Máriu apoštolovi Jánovi (J 19, 26-27).
✽

✽

✽

Magnificat – (anima mea
Dominum) – velebí duša moja
Pána – začiatočné slovo chválospevu, ktorý uvádza Evanjelium
podľa Lukáša a ktorý predniesla
Mária z radosti zo svojho počatia.
Tradícia, ktorú zachováva aj katolícka liturgia Magnificat jednoznačne pripisuje Márii.

Osobnosti Krásnej nad Hornádom
Do našej publikácie
„Krásna“, ktorú sme vydali
v roku 2007 sa o našom
rodákovi Petrovi Bičkošovi
pre nedostatok miesta dostala iba jeho fotografia a strohá veta o tom, že sa narodil
v Krásnej a debutoval prózou
„Pred svitaním“. A tak, ako
o iných osobnostiach našej
obce, pridávame o ňom čosi
viac.
Narodil sa 1. júna 1911
v Krásnej nad Hornádom
v maloroľníckej rodine. Ešte
za prvej ČSR vyštudoval
obchodnú akadémiu v Košiciach a dvojročnú školu pre
dôstojníkov v Olomouci. Po
absolvovaní školy bol redaktorom nezávislého týždenníka „Košické noviny“.
V roku 1933 sa presťahoval
za prácou do Kráľovského
Chlmca, kde popri zamestnaní pôsobil ako redaktor
miestnych novín. Od roku
1935 pracoval ako odborný
pracovník v peňažných ústavoch. Začal v Prahe, neskôr
v Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove, Ružomberku a od
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roku 1949 v ŠBČS v Žiline (literárne tvoril všade, najviac
však v Žiline).
Už počas stredoškolských štúdií publikoval v študentskom časopise „Svojeť“
(viedol filiálnu redakciu v Košiciach), v „Almanachu“ tretej
literárnej generácie (1930)
a v ďalších časopisoch krat-

Peter

a príbehov z prostredia pôžičiek, vkladov, finančných
operácií a transakcií, ktoré
ako dlhoročný bankový pracovník dobre poznal). Ako
uvádza vydavateľ, jeho prózy
nepodľahli zvodom laxnosti.
„Ich ťažisko je v reprodukcii živých situácií, v ktorých
sa osvedčujú najmä mravné

B i ã k o ‰

(1. 6. 1911 – 30. 3. 2001)
šie i dlhšie prózy. Publikoval tiež v zborníkoch stredoslovenských autorov „Pribúdanie kruhov“ (1980) a „Variácie na život“ (1986).
V roku 1982 uviedla ČST
v Bratislave jeho inscenáciu „Otvorený účet“. Knižne
debutoval prózou „Pred
svitaním“ (1983). Dalšia bola „Dolárová story“ s tromi
prózami s kriminálnou zápletkou (1987). Do slovenskej
literatúry priniesol tak tematické nóvum (kontext postáv

p o k l a d o m

vlastnosti zúčastnených postáv.“
Je autorom televíznych
inscenácií, dramatizácií
pre rozhlas a troch knižných publikácií. Poviedkovou tvorbou sa často vracal do obdobia svojho
detstva, ktoré prežíval vo
svojej rodnej a milovanej
Krásnej, ku svojim najbližším. Strýko Peter svoju
životnú púť zavŕšil v Žiline
30. marca, teda pred trinástimi rokmi.
(bič)

s v o j e j
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Milí Krásňania, chcem sa
Vám pochváliť a zároveň poďakovať za prejavenú dôveru. Do
prvého ročníka Základnej školy
sv. Marka Križina nastúpilo 31
žiakov a Materskú školu navštevuje 50 detí, teda našu školu
v tomto školskom roku navštevuje 214 detí. V prvom ročníku
sme otvorili dve triedy a pre-

n o v ˘

‰ k o l s k ˘

Point a pod. V rámci projektu
„Digiškola“ sme získali nové
interaktívne tabule pre základnú
aj materskú školu. V tomto projekte sme pre ZŠ získali 20 tabletov, s ktorými začneme pracovať v tomto školskom roku.
V Materskej škole máme v obidvoch triedach interaktívne tabule, s ktorými deti môžu praco-

r o k

2 0 1 4 / 2 0 1 5

ných prostriedkov zabezpečili výmenu okien takmer na dvoch
pavilónoch školy, zakúpili sme
nové lavice pre druhákov a naďalej chceme v týchto aktivitách
pokračovať. Škola pripravuje
v školskej jedálni stravu pre detí,
žiakov a dospelých. Centrum
voľného času a j v tomto školskom roku ponúka krúžky ako

Rodiãia, va‰u dôveru nesklameme
vádzkujeme dve oddelenia Školského klubu detí. Teší nás aj tento maličký úspech. Na úseku výchovno-vzdelávacieho procesu
sa snažíme zachytiť trend rozvoja ako škola s kvalitným školským vzdelávacím programom
a najnovšími informačno-komunikačnými prostriedkami. V škole
máme tri učebne informatiky, kvalitné výukové softvéry, interaktívne tabule, využívame výučbové
prezentácie v programe Power-

vať. Naše učiteľky sa zúčastnia
vzdelávania pre prácu s interaktívnou tabuľou. Škola je zapojená do ďalších troch projektov
vyhlásených Ministerstvom
školstva vedy, výskumu a športu.
Našou snahou je zabezpečiť
kvalitný výchovno-vzdelávací
proces a zlepšenie materiálno
– technického zabezpečenia
školy. V uplynulom školskom roku sme za pomoci mestskej časti, sponzorov a vlastných finanč-

Florbal a iné loptové hry, zborový
spev, Sedmokráska – folklórny
krúžok, MatSlo, moderná hudba, literárno-dramatický krúžok,
tanečný krúžok, programovanie
a iné. V školskej kaplnke máme každú stredu svätú omšu.
Každé dieťa je pre nás osobnosťou, ktorú ste nám zverili do výchovy a my nechceme vašu
dôveru sklamať.
PaedDr. Veronika B e c o v á
riaditeľka školy

Láska k blížnym
Neodopieraj dobrodenie tomu,
kto ho potrebuje, ak je v tvojej
moci učiniť to. Nevrav svojmu
blížnemu: Choď a inokedy príď,
zajtra ti dám – ak to máš pri sebe. Nestroj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou
býva u teba. Nehádaj sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil
nič zlého.

Múdrosť
Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a muž, ktorý získal rozumnosť. Veď zisk z nej je
lepší ako zisk zo striebra a úžitok z nej je nad rýdze zlato. Je
cennejšia ako korále, nevyrovná sa jej nič z tvojich vzácností.
V jej pravici je dlhý vek, v jej
ľavici bohatstvo a česť. Jej cesty
sú utešené a všetky jej chodníky
sú samý blahobyt. Je strom života tým, ktorí ju uchopili, a blahoslavení tí, čo sa jej držia.(bj)

Mottom ná‰ho stretnutia bolo: „ P o s t o j c h v í º a , s i k r á s n a ! “
V krásne sobotné popoludnie dňa 20. júna 2014 sme
sa v krásňanskom Motoreste
pri Starom mlyne (u Farkaša)
stretli my, „absolventi ZDŠ“
v Krásnej nad Hornádom po
50-ich rokoch. V roku 1964 sme

Ako to už býva, pri stretnutí
dominovalo úprimné zvítanie,
slzy, úsmevy a nechýbali ani
otázky typu „Ty si kto?“. Áno,
už sme dedkovia a babičky, ale
na duchu určite nestarneme.
Sľúbili sme si, že ak nám to

„Stretko“ po 50-ich rokoch
zatvorili brány našej staručkej
školy, ktorá je v súčasnosti
krásne obnovená a nádherne
dotvára scenériu centra obce.
Užasli sme najmä my, ktorí už
nebývame v Krásnej a ani náš
triedny učiteľ Mgr. Mikuláš
Renčík pri vstupe do budovy
neutajil neistotu i zvedavosť.
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zdravie dovolí, o päť rokov sa
takto spoločne „možno“ všetci
stretneme. Za zorganizovanie
tohto milého „stretka“ patrí poďakovanie spolužiačkam Magde Szaboovej a Márii Bodnárovej.
Marta HegedüšováHybbenová, Ruskov

mnoho milujúcich rodičov, ale málo milujúcich detí.

V „triedach“, kde som kedysi uãila. Krása, krása!...
Deň 8. jún 2014 patrí k jednému z najkrajších v mojom
živote. Po mnohých rokoch
som sa vrátila na miesta, kde
som v roku 1960 začínala ako
mladá učiteľka – do starej
školy. Zásluhu na tom majú
dve moje bývalé žiačky –
Terezka Vargová a Jolanka
Bodová. Pri jednom stretnutí
v Košiciach mi sľúbili, že ak
sa naskytne príležitosť, pozvú
ma do Krásnej. A tá nastala
práve 8. júna. K pozvaniu mali
dva dôvody. Prvý – ukázať mi
vynovený kaštieľ a druhý – zúčastniť sa na koncerte v krásnej historickej budove.
Najprv sme sa porozprávali a zaspomínali si na dávne
časy v modernej reštaurácii
„Camellia“. Po ceste ku kaštieľu sme stretli niekoľko starších občanov, mojich bývalých
žiakov. Bolo milé pozdraviť sa
s nimi a prehovoriť pár viet.
Našou ďalšou zastávkou bol
kostol, veľmi krásny a udržiavaný, ktorý nám pán kostolník

Z vašich listov

Bývalé žiačky a sprievodkyne učiteľky Mgr. Marty Dulovičovej (vľavo)
Jolanka Bodová a Terezka Vargová s priateľkou pred Pizzeriou
Caméllia na našej Ukrajinskej ulici.
Foto: B. Jakubová

im veľká vďaka. A keď vojdeme dnu, aby sme si ho prezreli,
zatajím dych a nemôžem uveriť, že toto sú triedy, kde som
učila a kde bola aj riaditeľňa.
Krása! Krása!

Moje „Návraty“
ochotne otvoril (v čase môjho
pôsobenia v obci som ho z pochopiteľných dôvodov nemohla navštevovať).
A už sme na mieste starej
školy. Jej veľká časť je zbúraná
a prázdny priestor vyvoláva vo
mne smútok a mnohé nezabudnuteľné spomienky. Ale pohľad na vynovený kaštieľ je
úchvatný. Práca tých, čo sa o to
pričinili, má môj obdiv a patrí

Nevšedným zážitkom bol
pre mňa koncert sláčikového
kvarteta v záhrade kaštieľa pri
vôni líp a speve vtákov. Neskôr i hlahol zvonov, ale najmä úprimné stretnutia, objatia
a bozky s mnohými bývalými
žiakmi, ich rodinnými príslušníkmi a ďalšími známymi. Nechýbali pritom ani slzy. – Známa osobnosť súčasnej Krásnej,
JUDr. Marek Kažimír, o ktorom

som už veľa počula a čítala,
je synom mojej bývalej žiačky! – To bolo pre mňa veľkým
prekvapením! Svoju návštevu
som ukončila pri poháriku
a malom občerstvení v podzemí kaštieľa s milými hostiteľmi. Tento deň bol pohladením po mojej duši a veľkým
nezabudnuteľným zážitkom.
Ďakujem všetkým, ktorí túto
krásnu atmosféru vytvorili
a „svojej“ Krásnej prajem, aby
sa ďalej rozvíjala, aby v nej
vyrastali čestní a statoční ľudia! Svoj názov – meno si už
teraz zaslúži. (Dúfam, že čoskoro vyjdú pohľadnice a propagačný materiál k obnovenému kaštieľu).
Mgr. Marta Dulovičová

Vážená redakcia Krasňančana, prosím, ak uznáte
za vhodné, uverejnite vo vašom časopise môj príspevok
pod názvom „Návraty...“.
Váš časopis je vynikajúci
a pretože sa mi dostane do
rúk iba občas a to náhodne,
prosím vás, ak je to možné,
posielajte mi ho pravidelne.
Rada si prečítam novosti
z Krásnej, ku ktorej mám
blízky vzťah. A rada aj zaplatím. Prajem vám všetkým veľa úspechov v práci,
dobré pero a fotoaparát.
Srdečne zdraví
Marta D u l o v i č o v á

Povedali múdri
♣ Učiť možno slovami, vycho-

vávať len príkladom.
♣ Najlepšia časť vzdelania je

tá, ktorú človek získal sám.
♣ Prax je učiteľkou všetkých

vecí, učiteľom všetkého je
praktický život.
♣ Skutočnou veľkosťou je umenie ovládnuť sám seba.
♣ Ľudia pochybujú o tom, čo
hovoríte, ale neveria tomu, čo
robíte.
♣ Je zaslepenosť odsudzovať
to, čo nepoznáš.
♣ Prines svetlo, a tma zmizne
sama od seba.
♣ Byť dobrým človekom je viac,
než byť veľkým.
♣ Cnosť ako slnko žiari.

Stále sa uãíme

Súčasný pohľad na Základnú školu s materskou školou svätého Marka
Križina, ktorá po rokoch „ožíva“ nielen omladinou, ale aj vonkajším
vzhľadom. Najnovšie výmenou schátralých nefunkčných okien za nové,
modernejšie.
Foto: Vladimír Saxa

•
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Tentoraz sú to tzv. „Živé slová“
z latinského jazyka, s ktorými
sa často stretávame v bežnom, ale
aj v politickom a verejnom živote,
v rozhlase, televízii i v ostatných
médiách, no priznajme si, že nie
vždy im rozumieme. Pre dnešné
číslo sme pre vás vybrali tie najfrekventovanejšie, ktoré sme „zachytili“ v ostatnom čase. Eo ipso
znamená Práve preto, tým samým.
Memento mori – Pamätaj na
smrť! In memoriam – na pamäť,
Nota bene – Zapamätaj si dobre!
Carpe diem – Užívaj dnešného
dňa, Status quo – Faktický (skutočný stav), práve trvajúci. De

v y u č u j ú c ,

s a m i

facto – V skutočnosti, de iure
– Podľa práva. Dodám ešte, že
Honoris causa (h.c.) znamená
v preklade Pre česť, alebo aj Pre
poctu a Bona fide – V dobrej viere, pocitov s dobrým úmyslom. In
medias res – K jadru veci, ale aj
(z mosta do prosta, bez úvodu).
Možno, že na niektorej bráne domu nájdete takýto nápis: Cave
canem! – Pozor, zlý pes (Maj sa
na pozore pred psom).
Nuž, pre dnešok by to stačilo.
Upozorňujem len, že v latinčine
písmenko „C“ čítajte ako „K“, (teda
nie carpe, ale karpe a pod.).
Pripravil: (bj)

s a

u č í m e .
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Útulná herňa pôsobí domácky a podnecuje neformálne stretnutia rodičov. Vpravo Haliganda pozýva k zdravému vareniu rodičov, ale aj deti.

â o

p o n ú k a

Krásňanska pobočka Materského centra Haliganda
nemala síce prázdniny, ale po
letnom režime sa vždy v septembri nanovo rozbieha so svojou ponukou. Pre rodičov s deťmi
do troch rokov je otvorená každý
pracovný deň od 9. do 12.30
hodiny a popoludní od 15. do
18.30 hodiny. Raz mesačne sa
tu opäť stretávajú dojčiace mamy

k r á s À a n s k a

druhy úväzov vhodné pre rôzny
vek a pohodlie detí. Budúce mamičky tam získajú viac sebaistoty v tom, čo ich čaká a tiež
nejednu vzácnu radu, čo sa týka
pôrodu, pobytu v pôrodnici,
rozvoja laktácie v šestonedelí
a ako sa čo najskôr zotaviť po
cisárskom reze. To všetko je náplňou podporných skupín dojčenia.

H a l i g a n d a ?

a pomôcok, ktoré slúžia na cibrenie motoriky, koordinácie,
zmyslov, priestorového videnia
a fantázie pre deti od 18 mesiacov. Keďže náš Montessori klub
Haliganda je na opačnom konci mesta a je neprenosný, pokúšame sa deťom v Krásnej a okolí
prostredníctvom týchto aktivít
ukázať, na čo všetko slúžia aj
jednoduchšie pomôcky, mate-

Novinky pre rodiãov s deÈmi
a budúce mamičky na podpornej skupine pod vedením Diany.
Jej cieľom je neformálne stretnutie, kde si navzájom odovzdajú
svoje skúsenosti s dojčením
a príkrmami, pomáhajú si pri
riešení drobných ťažkostí ako
tzv. „slabé mlieko“, ragády, nesprávne prisatie, časté prikladanie, nočné kŕmenie a podobne. Mamičky takisto zaujíma
nosenie detí v šatkách a rôzne

Novinkou v krásňanskej
pobočke je otvorenie kurzov
Hudobnej školy Yamaha. V ponuke sú kurzy pre deti od 4 mesiacov. Doteraz bolo potrebné
za kurzami dochádzať do pobočiek na Jazere alebo na KVP.
Pre najmenšie deti je v rámci
vstupného do herne pripravená
raz mesačne Halidžaba. Ako
už z názvu vyplýva – ide o dielne s rôznym druhom materiálov

Ukážky oslobodenia Krásnej, ktoré sa uskutočnili v sobotu dňa
13. septembra 2014, prilákali na protipovodňovú hrádzu nadšencov
histórie, ktorých neodradilo ani nepriaznivé počasie. Boje Červenej
armády a nemeckej pechoty, legendárny tank T 34, nemecký obrnený transportér a vzdušné súboje lietadiel vyzerali autenticky a stáli
za to. Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore ministerstva kultúry,
ministerstva obrany a mesta Košice. Ďakujem aj všetkým domácim
podnikateľom, ktorí ukážky bojov druhej svetovej vojny finančne alebo materiálne podporili.

•
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riály a činnosti. Viac z nich rodičia nájdu v našom klube v pobočke na sídlisku KVP alebo
v našej Montessori škôlke
Haliganda, ktorú sme otvorili
v septembri. Kombinovanou ponukou pre malých aj veľkých
bývajú v Haligande Dopoludnia
s angličtinou. V rámci vstupného sa deti s lektorkou učia
rôzne básničky a pesničky a rodičia majú možnosť konver-

zovať v angličtine s lektorkou
alebo medzi sebou. Pravidelnú programovú ponuku na každý mesiac uzatvárajú obľúbené Rýchle a zdravé recepty
s Ivanou. Opäť sa v rámci vstupného možno dozvedieť ako inak
spracovať ovocie, zeleninu, strukoviny, cestoviny či iné potraviny
tak, aby bola ich príprava časovo
nenáročná, ale zároveň zdravá,
vhodná pre deti a bez používania
polotovarov. Varenie sa končí
ochutnávkou a receptom, ktorý
každá mama dostane domov.
Ponuka podujatí sa bude
rozširovať a meniť podľa záujmu
rodičov. Preto pozývame mamy,
ale aj otcov a starých rodičov na
návštevu s deťmi do Haligandy.
Radi uvítame aj ich tipy a podnety. Vaše deti si zaslúžia kvalitný
program v príjemnom prostredí
a medzi ochotnými ľuďmi.
Mgr. Silvia Sorgerová,
OZ Haliganda

Prvé výročie obnoveného
kaštieľa sa nieslo v rôznych
hudobných štýloch. Jedným zo zlatých klincov programu boli aj vystúpenia
country speváka Allana
Mikušeka (na obr.) a komorného sláčikového koncertu v podaní komorného orchestra MUSICA
CASSOVIA. Zaujímavým
bolo aj vystúpenie Eda
Klena z Prešova a kynologické ukážky Jozefa Porubana. Vyvrcholením celého podujatia a osláv bol
večerný ohňostroj na skladbu ruského skladateľa Stravinského Ohňostroj.
Texty k fotografiám:
Marek K a ž i m í r ,
riaditeľ – kaštieľ Krásna

j e

v

r u k á c h

m a t i e k .

Prvé miesto v regionálnej súÈaÏi „·pivaneãky mojo“ patrí skupine „Siplacke hlopi“
Každý človek okrem potreby
vzdelávať sa, má tendencie kultúrne a spoločensky rásť. Hodnoverný odraz kvality a úrovne
rozvoja osobnostného, kultúrneho a umeleckého v živote
jednotlivca, ale i folklórnych
skupín našich regiónov, umožňuje práve folklór. Ten sa zároveň podieľa na udržiavaní
a reprodukovaní folklórnych
tradícií. Jednou z možností odprezentovania snahy, úsilia, ale
i srdcu milej práce sú súťaže
a stretnutia folklóristov.
K takým nepochybne patrí
už niekoľko rokov regionálna
súťaž „Špivanečky mojo“.
Okrem stretnutia ľudí, ktorí milujú folklórnu pieseň, ponúka
prehľad a prezentáciu folklórnych skupín, súborov, obcí činných v oblasti folklóru na re-

s domácou folklórnou skupinou
Orešnica. Výnimkou nebol ani
tento rok. Súťažnej prehliadky
sa 26. 7. 2014 zúčastnilo 6 sólistov a 14 speváckych skupín,
z toho 9 ženských a 5 mužských. Boli to skupiny z obcí
Trstené pri Hornáde, Valaliky,
Čaňa, Geča, Ruskov, Slanské

Gratulujeme k víÈazstvu
gionálnej úrovni. Je vizitkou lásky k ľudovej piesni a spevu,
k tradíciám, ktoré tvorili prirodzenú a samozrejmú súčasť
každodenného i sviatočného
života našich rodičov, prarodičov. Obdivuhodné je, že sú
medzi nami ľudia, ktorí majú
záujem a snažia sa zachytiť
kultúrnu identitu regiónov v čo
najreálnejšej podobe. A je
krásne hovoriť o tom, že to funguje, že hodnoty našich predkov
nezostali v zabudnutí, práve
naopak, že sú a budú zachované
pre ďalšie generácie.
Usporiadateľom súťaže
„Špivanečky mojo“ je každoročne obec Slanec v spolupráci

Aktuálna poznámka
Z času na čas sa k nám
donesie nie veľmi lichotivá
správa od jednotlivcov, ktorým akosi v našom občasníku
prekáža závan „duchovna“.
Ako spolutvorca našich novín a zároveň ako rodená
Krásňanka, dovolím si preto
stručnú reakciu. Naše noviny
sa snažíme zostavovať tak,
aby oslovili všetky vekové kategórie i vzdelanostné skupiny, aby slúžili nielen ako
„informátor“, ktorý za krátky
čas stratí na aktuálnosti, ale
majú aj úlohu motivačnú i výchovnú. Je to práve vďaka tým

•
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Nové Mesto, Skároš, Košický
Klečenov, Slanec a KošiceKrásna. Výber piesní, súhru
a celkový dojem hodnotila
porota v zložení: Eva Sokoliová
– niekoľkonásobná víťazka
Dargovskej ruže, laureátka Makovickej struny, Juraj Parnai –
spevák sólista, ktorý pôsobil
v súbore Dargov a Ladislav Vasiľ, bývalý zamestnanec odboru
kultúry košického Magistrátu
a dlhoročný vedúci hudobnej
skupiny Blak And Waith.
Milej aktivity, oznámenia
týchto skutočností som sa ujala
preto, že patrím k ľuďom, ktorým už pri prvých nádherných
tónoch akordeónu, huslí, ale aj
myšlienkam a častiam „naviac“, ku ktorým sa môžeme
aj po dlhšom čase, ba i po rokoch vracať, pretože tie zostanú stále aktuálne. Sme
radi, že ich v takej podobe
pozitívne vníma a tento názor
s nami zdieľa väčšina našich

spevu bez doprovodu hudobného nástroja, prebehnú zimomriavky po tele, ktorí aj slzu
vyronia z precítenia zvláštnej
a neopísateľnej radosti, šťastia, ktorým sa aj srdce rozbúši
pri znení nádherných ľudových
piesní. Je to nepochybne aj
preto, že tí, ktorí boli za svoju
pilnú a neúnavnú prácu ocenení odbornou folklórnou verejnosťou, môžu byť príkladom
a vzorom svojim blízkym, aj
širokej verejnosti. Hovoríme
o „Siplackych hlopoch“,
ktorí reprezentovali folklórnu
skupinu „Krásňanka“ tak
úžasne, že si z nej priniesli
prvé miesto v kategórii mužských skupín. Porota ich ocenila a v záverečnom zhodnotení
priebehu súťaže ich prejav vysoko vyzdvihla. Napriek tomu,
že konkurencia bola silná,
„Siplacke hlopi“ svoje schopnosti a danosti perfektným
prejavom ustáli, začo im patrí
obdiv a uznanie. Gratulujeme
k víťazstvu!

n i č o m u

n e v e r í ,

„Siplacke hlopi“
opäÈ zaujali
z Krásnej, kariéru Krásňanky
sledujem od jej začiatku, preto ma veľmi potešilo, že svoj
jednoduchý, pritom prekrásny slovenský folklór predviedli párkrát už aj divákom za
hranicami našej vlasti – v Poľsku i v Chorvátsku. Táto sympatická skupina je vo folklórnej „obci“ veľmi uznávaná a renomé si dokázala vybudovať aj medzi ostatnými
folklórnymi súbormi. Krásňanke želám, nech sa jej darí
pri vystúpeniach doma i za
hranicami, nech úspešne prezentuje lásku k našej bohatej
ľudovej histórii a kultúre slovenského národa.
Viktor O n d e r k o ,
Nižná Hutka

Ing. Oľga L u k á č o v á
z nás je prirodzené žiť živú vieru, ktorú nám odovzdali naši
rodičia, ku ktorej my vedieme
svoje deti a pevne veríme, že
tak to bude pokračovať vždy
v presvedčení, že pravé náboženstvo nie je folklór, ani fanatizmus, ale návod ako správne

Prekroãme svoj tieÀ
čitateľov. Krasňančan v prvom
rade dokumentuje všetko,
čo sa u nás udialo, či udeje,
mapuje všetky úseky života.
A keďže Krásna je kresťanská
obec, nevynímajúc ani život
duchovný. Nemalo by teda nikoho prekvapiť, že pre väčšinu

Prednedávnom som sa
zúčastnil tretieho ročníka folklórneho festivalu v Haniske.
Bolo tam veľa pekných vystúpení, ktoré mi utkveli v pamäti. Jedným z tých, ktoré ma
zvlášť zaujali bolo vystúpenie
folklórneho súboru Krásňanka z Mestskej časti KošiceKrásna, ktorú reprezentovala
jej zložka „Siplacke hlopi“.
Títo opäť potvrdili svoju kvalitu prednesom pekného, čistého spevu. Keďže som hudobník a inklinujem k ľudovej hudbe, naviac aj rodák

žiť a stať sa lepším človekom.
V tom smere máme vždy čo
zdokonaľovať, preto duchovné
témy vítame aj na stránkach
nášho časopisu.
Okrem toho, naše noviny
vychádzajú práve v čase príprav sviatkov, ktorými žije svet,

t o m u

a n i

j a

ktorých sú plné noviny, televízia – pred Vianocami, Veľkou
nocou, pred Cyrilom (zároveň
naším Dňom Krásnej), v septembri zase dominujú mariánske sviatky. Prečo by Krásna
mala byť o dojmy z ich prežívania a ponímania ochudobnená? Ak vám niektorá naša
téma „nereže“, nevynechajte
ju, prekročte svoj tieň a možno časom osloví aj vás. Zlaté
pravidlo pre spokojný život
s ľuďmi, s ktorými ste sa rozhodli žiť v jednej komunite je
len a len tolerancia a vzájomné prispôsobovanie sa.
Mária M i ľo v á

n i č

n e v e r í m .
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Fotoriport

âím Ïije Krásna v t˘chto dÀoch

Ako je známe, už dlho žiadame Mesto Košice o opravu cesty na Košickú Polianku, no doteraz sme sa pomoci nedočkali. Vďaka interpelácii nášho
starostu Ing.V.Saxu z postu poslanca Košického samosprávneho kraja, opravu cesty (aj úseku, ktorý patrí mestu Košice) v týchto dňoch už začala
realizovať Správa ciest Košického samosprávneho kraja. Vpravo montáž stĺpov verejného osvetlenia na ul. sv. Gorazda. Marek Rusnák pri práci
prijíma pokyny poslancov miestneho zastupiteľstva Imricha Hakeho a Františka Jurča.
Text a foto: Slavomír Ducár a Vladimír Saxa

Po ulici Prvého mája, Benkovej, Rehoľnej, Kertésovej a cesty pri našom
miestnom úrade, asfaltový koberec pribudol aj na Keldišovej ulici, ktorá
dostala celkom novú tvár, akoby ožila. Aj to patrí k premenám obce.

Krásňanski seniori sa pravidelne schádzajú vo svojom klube, aby sa
navzájom potešili, povzbudili, pripravovali spoločné podujatia. V letných
mesiacoch využívali možnosť spájať príjemné s užitočným v našom
novom altánku. Záber je z nácviku ľudových piesní s hudobným doprovodom a pod odborným vedením miestneho hudobníka a speváka
Štefana Kováča. Veríme, že si na prehliadke seniorskych zborov,
vyslúžia veľké sympatie publika.
Snímka: V. S a x a

•M
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Toto je relaxačno-oddychové centrum za naším miestnym úradom
tiež s vynovenou cestou. Ukazuje sa, že naše úsilie nebolo zbytočné.
V lete aj v zime tu prichádzajú mladí i starší, kde nachádzajú aktívny odpočinok po práci či po vyučovaní na rôznych kultúrno-spoločenských a športových podujatiach. Naši starkí zaslúžený oddych
v neďalekom altánku.

Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice – Nad jazerom, Mgr. Jozef Marcin a Ladislav Moric pri jednom z mnohých stretnutí
s našim starostom Ing. Vladimírom Saxom.
Snímka: (bič)

d o b r é h o

j e
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Mozaika udalostí v Mâ Ko‰ice-Krásna z roku 2013
Veru, je to tak, pretože čo je
iba povedané, alebo len prečítané a nezapísané, rýchlo uprchne, stratí sa, zabudne, totiž slová
sú len snehová vločka!
Keďže rok 2013 v Krásnej
bol bohatý na rozličné udalosti,
neostanú zabudnuté ani v análoch krajského mesta Košice.
Z „podkladov“ pre ich zápis
do kroniky mesta, ktoré sme
zaslali kompetentným na Magistrát, spomeňme aspoň torzo
udalostí, akúsi mozaiku z diania
v Krásnej, ktoré sú hodné zápisu
pre budúce generácie.
Pravdaže, ako informáciu
pre vás, ktorým z rôznych príčin
„ušli“ naše reportáže, poznámky, či rozšírené správy z významných aktov v Krásnej. Pokiaľ si
„Krasňančan“ odkladáte, určite
v ňom nájdete viac o dianí a udalostiach z verejného a cirkevného
života, ale aj o školstve, kultúre,
zdravotníctve, či športe. Načrime teda do informácií, ktoré nás
zaujali.
Začiatkom roka miestny
úrad zorganizoval druhý ročník „Karnevalu na ľade“ a tra-

dičný Krásňansky ples, ktorý si
v tvrdej konkurencii plesov drží
popredné miesto. Dňa 5. júla
sme dôstojne oslávili „Deň Krásnej“, kedy sme si pripomenuli
aj 870. výročie prvej zmienky
o našej obci, 7. júla sa uskutočnilo podujatie „Čítanie v piesku času“, príbehov z histórie
Krásnej a kaštieľa (1780).
Dňa 1. augusta nastúpila na
post riaditeľky ZŠ s MŠ sv.
Marka Križina nová riaditeľka
PaedDr. Veronika Becová,
keď vo funkcii vystriedala Mgr.
Janu Sabolovú.
Veriaci troch mestských častí Košice-Krásna, Vyšné Opát-

•

ske a Nad jazerom sa 15. septembra opäť stretli pri kaplnke
Panny Márie Ustavičnej pomoci pri tradičnom storočnom
dube, kde vzdali hold patrónke

celli, arcibiskup Amalfi-Cava
de’ Tirreni z Talianska.
Významnou udalosťou pre
Krásnu bolo slávnostné otvorenie obnoveného barokovo-

1957–1990, v októbri občan
Krásnej, umelecký rezbár
Ondrej Gadžor (1956–2013),
o.i. múzeum V. Löfflera vlastní asi 200 jeho diel a môžu ich
obdivovať aj v Los Angeles i vo
Vatikáne.
V priebehu mesiacov júl –
august sme zrekonštruovali náš
poštový úrad. Pri príležitosti
sviatku Všetkých svätých sme
zriadili tzv. „Symbolickú záhradku“ na našom cintoríne. Pomník
hrdinom padlým v druhej svetovej vojne sme obohatili
o 23 mien miestnych občanov, ktorí položili životy za
našu slobodu.
K množstvu podujatí a udalostí je potrebné prirátať aj humánnu a tradičnú „Krásňansku

„âo je napísané, ostáva...“
Slovenska. Začiatkom novembra sa konala púť Krásňanov
do Baziliky Matky Božej Ludz-

mierskej v Poľsku, kde sv.
omšu odslúžil kaplán z Krásnej Peter Sabol. Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv.
Cyrila a Metoda na naše územie púť veriaciach z Krásnej,
zo sídliska Nad jazerom, Nižnej
a Vyšnej Hutky, tiež z Poľova
do Nitry a na Velehrad. Dňa
29. 9. 2013 arcibiskup Mons.
Bernard Bober slávnostne
odhalil tabuľu nového krásňanského námestia, ktoré nesie pomenovanie „Námestie sv.
Cyrila a Metoda“. V rámci oficiálnej návštevy Košickej arcidiecézy v novembri navštívil
Krásnu Mons. Orazio Sori-

klasicistického kaštieľa dňa
15. septembra 2013.
Dňa 20. októbra sme si pripomenuli pätnáste výročie založenia nášho folklórneho
súboru „Krásňanka“ za účasti čelných predstaviteľov mesta Košice a sesterských súborov z Vranova a Trebišova.
V októbri si v košickom Štátnom divadle„Cenu predsedu
Košického samosprávneho
kraja“ za veľký diel práce na
úseku kultúry, osvety a publicistiky v rodnej obci prevzal
šéfredaktor miestnych novín
„Krasňančan“ Ján Bičkoš.
V auguste vo veku nedožitých 93 rokov zomrel dlhoročný predseda vtedajšieho
MNV Michal Német, ktorý
vo funkcii pôsobil v rokoch

kvapku krvi“v apríli a v októbri, ale aj to, že v máji m.r. bol
odštartovaný prvý ročník projektu „Bike 2013“, ktorý cyklisti zavŕšili cyklopotulkou a tiež,
že v minulom roku sa uskutočnil tradičný turnaj vo futbale
o „Pohár starostu“.
Z podkladov pre zápis do
kroniky mesta Košice zapísali:
(mm a bj)

Všade tam, kde je človek, je miesto pre dobrý čin.
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Návraty v ãase – z na‰ich albumov

Neuškodí, ak sa aspoň fotografiami vraciame do nedávnych čias. Napríklad k našim deťom (dnešným štyridsiatnikom), keď sa z „iskričiek“ stali
„pionieri“ (až o čosi neskôr) zväzáci. Svoj sľub: „Budovať a brániť vlasť buď pripravený, vždy pripravený!“ odznieval vždy na miestach, kde sa rodila
naša sloboda. Pri pamätníkoch hrdinov druhej svetovej vojny, ktorí obetovali svoje životy, aby sme my žili. Na Dargove, v Skároši, najmä však na
historickej Dukle, kde vzali hold ľuďom, ktorí obetovali najcennejšie čo mali, vlastné životy. Naše snímky sú z roku 1980 z duklianskeho cintorína,
pri pamätníkoch ticha, hroboch našich otcov, dedov či pradedov.
Text a snímky: (bj)

V niekdajšej sobášnej sieni, pri žiadnom podujatí nechýbali ani naše iskričky a pionieri. Svojimi pesničkami, básničkami aj tančekmi spríjemňovali
chvíle účastníkom pri životných a pracovných jubileách občanov, sobášoch, uvítaniach detí do života, odovzdávaní občianskych preukazov,
rozlúčkach s brancami aj pri vzorových akciách pracovníkov osvetových zariadení z okresu Košice-vidiek, ktorí k nám chodili na „skusy“, aby
získané poznatky uplatňovali vo svojich obciach. Snímky Jána Kuncu mladšieho sú z roku 1977, teda pred 37. rokmi.
(bj)

•Ž i v o t
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nie je taký krátky, aby nestačil na zdvorilosť.

Fotorepor tá

ž

N Á V R A T Y D O D E D OV I Z N E

Fotorepor tá

ž

A SZÉPLAKI TEMPLOM ÉS PLEBÁNIA.
Prastará historicky cenná kresba niekdajšieho farského kostola sv. Jakuba, ktorý stál na Školskej ulici 2 (dnešná Žiacka č. 3) s farou je asi z roku
1778 (presný rok jeho výstavby nie je známy). Po vybudovaní dnešného chrámu svätých Cyrila a Metoda (1935) bol jeho „predchodca“ v roku
1936 zbúraný. Posledná sv. omša v kostole sv. Jakuba bola odslúžená v septembri 1935. Za zmienku stojí ďakovný text, ktorý vznikol pred
79. rokmi, po vysviacke nového kostola: „Na súčasnej podobe kostola jeho vybavení majú podiel všetci správcovia farnosti. Im a všetkým
občanom Krásnej nad Hornádom, družstvu, podnikom a organizáciám patrí poďakovanie a srdečné Pán Boh zaplať.“

Takýto nevšedný pohľad na našu obec sme objavili v našom „archíve“. Je z roku 1905 (teda pred 109 rokmi), keď Krásna nad Hornádom mala
maďarské pomenovanie – Abauj – Széplak. Ďalšia snímka (vpravo) nám približuje niekdajší hospodársky, či gazdovský dvor z tohto obdobia na
tzv. „Opačke“ v pozadí, na kopčeku aj sýpku, ktorá bola pravdepodobne súčasťou starej „farmy“.

Takto vyzeral krásňansky klasicistický kaštieľ (postavený z iniciatívy Jakuba III. Meška v roku 1780) na našej snímke v roku 1966 (teda pred
48. rokmi). V tom čase sa v ňom koncentroval kultúrno-spoločenský život, najmä pestrá osvetová činnosť v podobe kurzov, mimoškolskej práce, divadla, estrád, nácviku dychovky a spevokolu. Čulým životom tu „žil“ miestny rozhlas, knižnica, sobášna sieň a ďalšie aktivity pre všetky vekové skupiny. Až do otvorenia novej 27-triednej školy jeho priestory slúžili našim školákom. Na obrázku vpravo súčasný záber „zachráneného kaštieľa“, ktorý od
15. septembra 2013 slúži širokej verejnosti a je ďalšou ozdobou Krásnej.
✽

✽

✽

Texty k dobovým fotografiám napísal a na ďalšie – aj keď zubom času poznačené – fotografie s príslušným sprievodným „slovom“ sa teší:

šéfredaktor

•Ak

poznáš tvár človeka, neznamená, že poznáš jeho srdce.
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Zaãiatok nového roãníka mestskej súÈaÏe vo futbale

Jožko Študenc, pilier krásňanskej obrany, rozohráva hru. Vpravo: Maroš Berezňák pri pokuse o streľbu na súperovu bránku.

Posledný augustový víkend začala nový futbalový
ročník aj mestská súťaž,
v ktorej pôsobí aj naše mužstvo mužov. Zrejme po dobrej príprave mali naši hráči
dobrý vstup do súťaže, keď
na ihrisku v Poľove zvíťazili
rozdielom triedy 0:4. V dru-

sokým pressingom, hostí
nepúšťali z vlastnej polovice
ihriska. Počiatočný tlak nášho mužstva bol odmenený
vedúcim gólom v 10. minúte.
Domáci aj naďalej mali loptu
pod kontrolou a ďalšími dvoma gólmi uzavreli polčasové
skóre na 3:0.

Po dobrej príprave,
úspe‰n˘ ‰tart
hom kole 7. 9. 2014 sa naše
mužstvo predstavilo na domácom štadióne s predsavzatím potvrdiť predchádzajúci výkon. Na nášho súpera
z Košickej Belej sa mužstvo
pripravilo veľmi dobre a od
začiatku aktívnou hrou a vy-

Aj na začiatku druhého
polčasu mali hostia problém
odolávať domácemu tlaku
a až po piatich minútach
inkasovali gól na 4:0. Po tomto góle hostia rezignovali
a postupne im v horúcom počasí dochádzali sily. Prevaha

Hru sústredene sleduje tréner našich futbalistov Jaroslav Poloha

nášho mužstva sa stupňovala a zároveň pribúdali možnosti na zvýšenie celkového
skóre, avšak pre nedôraznosť
a nepresnosť vo finálnej fáze

góly už nepribúdali a tak na
celkovom skóre 4:0 sa už nič
nezmenilo.
Vladimír Wantruba

Stále
aktuálne
v˘roky
múdrych
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