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• Pre ďalší dynamický rozvoj Krásnej, esenciálnou a kľúčovou je výstavba rýchlostnej
komunikácie R2, rozšírenie Slaneckej cesty a rekonštrukcia „spojnice“ do Košickej Polianky.
• Dominantnou prioritou je kvalitné dopravné napojenie na centrum a ďalšie časti Košíc.
podmienkou
Z ákladnou
dobre pulzujúceho života
pre každé mesto či obec je
kvalitná a dobre dostupná verejná a individuálna doprava.
Pre ďalší rozvoj Krásnej sú najdôležitejšie tri dopravné stavby. Prvou základnou a nosnou, ktorá Krásnej výrazným
spôsobom pomôže, je výstavba rýchlostnej cesty R2, ju-

prioritou všetkých kompetentných. Národná diaľničná
spoločnosť nás začiatkom
júna informovala, že cena,
za ktorú sa budú vykupovať
pozemky, je podľa znaleckého posudku 43,03 € za meter
štvorcový. Zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách budú
doručené jednotlivým vlastníkom v priebehu mesiaca

novú dopravu a zbavíme sa
častých dopravných zápch,
ktoré pociťujeme najmä v ranných a popoludňajších dopravných špičkách. Druhou,
nemenej dôležitou dopravnou stavbou je rozšírenie Slaneckej cesty na štyri jazdné
pruhy. Aj tu pre občanov Krásnej a Jazera máme potešujúcu správu. Obchodné cen-

SúãasÈou Ïivota KrásÀanov je aj doprava
hovýchodného obchvatu celého mesta, ktorý spojí rýchlostnú cestu R4 na Maďarsko
s našou diaľnicou D1 smer
Prešov a v budúcnosti aj Michalovce. Obyvateľov Krásnej a celého mesta potešila
čerstvá informácia o začiatku jej výstavby, ktorá je naplánovaná na začiatok roka
2018. Podstatné je, že viacerí
regionálni aj štátni politici sa
vyjadrili, že jej výstavba je
• Mgr. Pavel K a m i n s k ý

JUDr. Marek KAŽIMÍR

jún, júl a informačné stretnutie
s vlastníkmi pozemkov, ktorí
majú svoje podiely pod rýchlostnou cestou sa uskutoční
13. júla 2015 od 14. do
19. hodiny v Dome kultúry,
Opátska 18, Košice - Krásna. Výstavbou tejto dôležitej dopravnej tepny odkloníme z Ukrajinskej ulice celú
tranzitnú, najmä ťažkú kamió-

trum Kaufland začína v letných mesiacoch s výstavbou
dvestometrového úseku, ktorý je povinný podľa stanoviska mesta Košice vystavať
na štyri jazdné pruhy. Mesto
má v tohtoročnom rozpočte
vyčlenených 350 tisíc eur na
výkup pozemkov.
týchto dňoch vyberá firmu, ktorá bude celý úsek
Slaneckej cesty vykupovať.

V

(Pokračovanie na 3. strane)

„Na poãiatku bolo
rodokmeni
V duchovnom
nášho slovenského národa boli svätí vierozvestovia
nepochybne jeho významnými sprostredkovateľmi. Solúnskym bratom, svätému Konštantínovi Cyrilovi
a jeho staršiemu
bratovi svätému 863
Metodovi vďačíme za to, že sa našich predkov mohlo oživujúce Božie
slovo dotknúť v ich rodnom jazyku. Tak sa mohli posvätné
knihy Písma stať ďalším, ešte
hlbším podnetom na prehĺbe-

Pozvánka
Miestny úrad MČ KošiceKrásna a kultúrna komisia
miestneho zastupiteľstva
vás srdečne pozývajú na tradičné oslavy „Dňa Krásnej“,
v nedeľu 5. júla 2015. Dôstojným začiatkom slávnosti bude odpustová sv. omša
o 10.30 hodine v našom
farskom kostole, na ktorú prijal pozvanie náš rodák fr. Kristián Martin Šalamon OP.

Deň Krásnej
Zábavná časť so začiatkom o 16. hodine sa uskutoční na ihrisku v areáli ZŠ
s MŠ sv. Marka Križina. Aj
tentoraz je pre vás pripravený
bohatý, atraktívny program.
Od 20. do 22. hodiny je na
programe živá show plná
nezabudnuteľných hitov
v podaní skupiny ABBA
SLOVAKIA, po ktorej sa
môžete zabaviť a zatancovať
si až do druhej hodiny po
polnoci s DJ A – Z BEST.
Tešíme sa na vás.

Slovo...“

nie viery. Impulzom, ktorý preniká k hĺbke srdca, zasahuje
a formuje vedomie i svedomie
človeka. Keď naši vierozvestovia založili učilište pre prvých
domácich bohoslovcov,
iste to našich predkov
inšpirovalo, aby
2015 sa aj oni snažili
dotknúť Krista
a prijať z neho vychádzajúcu silu. Keď preložili Sväté
písmo do ich materinského
jazyka, opäť to priblížilo Boží
dotyk, ktorý staval na nohy,
(Pokračovanie na 6. strane)

„Starostovská
sobota“
Vedenie nášho miestneho
úradu v snahe vyjsť v ústrety
tým, ktorí sú zaneprázdnení,
alebo majú problém uvoľniť
sa zo zamestnania, zaviedlo
na úrade tzv. „starostovskú
sobotu“. Znamená to, že každú bežnú sobotu v čase od
8. do 12. hodiny, môžete využiť možnosť prijatia u starostu. Potvrdilo sa, že to bolo
správne rozhodnutie, pretože
o stretnutie so starostom je
nielen v pracovných dňoch,
ale aj v sobotu mimoriadny
záujem. Ako sme už písali, najlepšie je objednať sa u asistentky vopred a naznačiť čo
potrebujete riešiť. Ukázalo sa,
že v sobotu nie je potrebné,
aby bol na úrade okrem starostu prítomný aj iný zamestnanec úradu, ako bolo doteraz. Akékoľvek podanie príjme a v nevyhnutnom prípade vám podpis, či listinu overí
priamo starosta.
(MÚ)

Ing. Ivo âabra, MBA prednosta miestneho úradu
O zmenách, ktoré nastali
v živote Mestskej časti Košice
– Krásna sme už hovorili v minulých dvoch číslach nášho
spravodajcu. V prvom tohtoročnom sme vám predstavili nielen siedmich poslancov, ale aj
novú kontrolórku. V dnešnom
čísle vám chceme predstaviť nového prednostu úradu Ing. Iva
Čabru, MBA, ktorý na novozriadený post nastúpil od apríla
tohto roku. Má 41 rokov, je otcom
dvoch dospievajúcich detí a spolu s manželkou žijú v susednej
Mestskej časti Košice-Barca.

v novej, i keď odlišnej funkcii aj
na našom miestnom úrade. Do-

Nov˘ post zaväzuje
Ako nám povedal, celých
dvadsať rokov pôsobil v komerčnej sfére, menovite na úseku polygrafie ako manažér, kde načerpal množstvo cenných skúsenosti, najviac v styku s ľuďmi
rôzneho zamerania, teda širokosiahly rozhľad, ktorý mu pomáhal pri riadení a chodu firmy.
Tie chce v plnom rozsahu zúročiť

dal, že „jeho úlohou je efektívne organizovať prácu z hľadiska
zabezpečovania písomnej agendy, vrátane odborných podkladov na rokovania miestneho
zastupiteľstva, rady a komisií.“
Pochopiteľne chce všemožne
vychádzať v ústrety občanom
Krásnej v rámci svojej kompetencie. Napokon, spoločným kré-

dom vedenia je plniť vízie a zámery, smerujúce k tomu, aby sme
mali čoraz bližšie k ľuďom, k ich
potrebám. Možno aj tým, že dvere nášho úradu – ako spomínal
v úvodníku náš starosta – sú
otvorené po celý pracovný týždeň. A zhodli sme sa aj v tom,
že nový prednosta bude v plnom
rozsahu podporovať úsilie v naštartovaných ozdravných procesoch fungovania úradu, transparentnosť a je aj za otvorenú
samosprávu. To, ale aj ďalšie
inovácie by mali posunúť dopredu naše snaženie a predsavzatia, ktoré sme si vytýčili na volebné obdobie 2014–2018. Aj
z toho je zrejmé, že nový post
zaväzuje.
Sme presvedčení, že zámery
nového prednostu padnú na
úrodnú pôdu, k čomu mu želáme
dostatok entuziazmu a životného
elánu s cieľom integrovať (zjednocovať) a správne chápať okolia, javy, najmä však ľudí.
(bič)

Motto: Najťažšie medzi
ľuďmi je nájsť človeka

MUDr. Milan Maìar, poslanec Mestského zastupiteºstva

minuloročných voľbách
V Milan
Maďar kandido-

pomôcť obci a jej vedeniu pri
napĺňaní zámerov, ktoré si
predsavzali. Dozvedáme sa
o tom pri jeho referátoch na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, ktoré sú vecné, jasné a cítiť z nich sympatický
lokálpatriotizmus, najmä pri
témach, ktoré sú späté s Krásnou. Pravdaže nechýba v nich
ponuka pomoci, najmä tej,
ktorú každý z nás z času na
čas potrebuje, zdravotníckej.

val za poslanca miestneho,
aj mestského zastupiteľstva
s priliehavým heslom „Spolu
meníme Košice-Krásnu“ Vyšlo
to. Veď získal najväčší počet
hlasov krásňanskych voličov
a s počtom takmer šesťsto
hlasov bol zvolený za poslanca
nášho zastupiteľstva na roky
2014–2018. Keďže sa v tom
čase stal riaditeľom druhej
najväčšej slovenskej nemocnice – Univerzitnej nemocnice
L. Pasteura v Košiciach a tiež
poslancom mestského parlamentu, za našu mestskú časť,

za Mestskú ãasÈ Ko‰ice-Krásna

Jeho obligatórne „Keď môžem, pomôžem“ znie prirodzene a verne.
án poslanec, ale aj pán
doktor, za všetkých, ktorým ste pomohli, ale i za tých,
ktorí sa na Vás s prosbou obracajú, úprimná vďaka. Nech sú
Vaše rozhodnutia správne,
prospešné, nech prinášajú
ľuďom radosť a šťastie.

P

Mária M i ľo v á

ktorému plne dôverujú (a propos, jeho manželka Monika,

Keì môÏe, rád pomôÏe
na ustanovujúcom zasadnutí
miestneho zastupiteľstva sa
poslaneckého mandátu dobrovoľne vzdal.
ilan Maďar, mladý, 44-ročný, ambiciózny lekár, žije
so svojou rodinou na našej Kladenskej ulici. Krásňanania ho
dobre poznajú. Veď nejeden
z nich sa už mal možnosť presvedčiť, že ide o skvelého chirurga, zodpovedného človeka,

M
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Ť a ž k o

j e

očná lekárka má tiež značný
počet pacientov z Krásnej).
V stručnej črte nemôže chýbať ani ďalší atribút človeka,
filantropa s neodškriepiteľnými charakteristickými znakmi,
v ktorých dominuje ochota pomôcť ľuďom, zaintervenovať
ak je to potrebné, splniť, čo prisľúbil. Je to dobrým kapitálom,
ktorý iste zúročuje aj v roli
mestského poslanca s cieľom

s p r a v o d l i v o s ť

Na tradičných oslavách Dňa Krásnej v deň sviatku našich patrónov Cyrila
a Metoda nebude chýbať ani Folklórny súbor Krásňanka a tiež hudobná
skupina Echo-Band, ktoré obohatia pestrý a atraktívny program osláv
v nedeľu dňa 5. júla 2015 na ihrisku v areáli miestnej školy.
(bj)

v y m á h a ť

o d

s i l n e j š i e h o .

S ú ã a s È o u Ï i v o t a
KrásÀanov je aj doprava
(Dokončenie z 1. strany)

S výstavbou by sa malo začať
najneskôr v roku 2018 a celý
úsek jej rozšírenia bude financovaný z integrovaného regionálne operačného programu,
kde je na tento účel vyčlenených 20 miliónov eur.
ašou treťou dopravnou stavbou, ktorá po jej úplnej rekonštrukcii môže výrazne pomôcť Krásnej, je cesta na Košickú Polianku a možnosť vstupu do
mesta cez Heringeš okolo novej
výstavby PANORÁMA. Podľa
ostatných stanovísk z mesta Košice sa v súčasnosti pripravuje
projektová dokumentácia a následne sa začne – po stavebnom
konaní – výber hlavného dodávateľa na približne 17 dopravných stavbách, ktoré mesto Košice plánuje v tomto roku otvoriť
a začať so súvislými opravami
najkritickejších úsekov v meste.
Oprava našej spojnice do Košickej Polianky je plánovaná na
september a október tohto roka.
Musíme sa však pripraviť na jej
úplnú dvojmesačnú uzávierku,

N
Zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva v apríli 2015. O čom rokovali
poslanci, dozviete sa z úvodníka starostu a z uznesení (na 10. strane).
Foto: (bič)

Zo starostovho diára
apríl 2015
– rokovanie s NDS Prešov o začiatku výstavby R2
– rokovanie s VVS, a. s. a VSD, a.s. o výstavbe vodovodu, kanalizácie a elektrického vedenia v lokalite IBV Záhumnie
máj 2015
– výberové konanie na animátorov
– rokovanie s najväčšími podnikateľmi o vzájomnej spolupráci
a pomoci
– rokovanie s FC Lokomotíva, a.s. o výstavbe cesty Na Močidlách
– rokovanie s dodávateľmi o novom bezdrôtovom rozhlase
v Krásnej
– rokovanie so zástupcami pozemkového úradu o výstavbe
ciest a odvodnenia v rámci projektu pozemkových úprav
– rokovanie so zhotoviteľom rekonštrukcie kaštieľa o reklamácii a vadách
jún 2015
– rokovanie so starostami malých mestských častí o reforme
verejnej správy v Košiciach
– rokovanie s vlastníkmi pozemku na ulici Keldišova o odstránení prekážky
–rokovanie s generálnym riaditeľom Kositu, a.s. o hluku

A k t u á l n e
je vraj spravodlivý.
â asKaždému
smrteľníkovi
odmeriava rovnakým dielom.
A predsa zavše urobí výnimku, napríklad v našom prípade v Krásnej. Kým každému
z nás bez rozdielu pohlavia,
veku, či inteligenčného IQ
alebo EQ vrýva do tvári vrásky
a neúprosne pridáva deň ku
dňu, mesiac k mesiacu, rok
k roku, k nášmu rodisku, či
bydlisku je oveľa láskavejší.
Či ste už postrehli a či ste
ešte nestačili „zaevidovať“
čoraz viac jej pridáva na kráse
a zo dňa na deň, z mesiaca
na mesiac, z roka na rok ju
omladzuje. Mení jej kolorit,
ale čo je najpodstatnejšie, aj
život jej starousadlíkov i tých,

•

R a n a ,

aby práce mohli prebiehať čo
najrýchlejšie.
a poslednom zasadnutí
nášho zastupiteľstva sme
s poslancami rokovali aj o možnostiach zmeny územného plánu
v časti pokračovania električkovej alebo trolejbusovej dopravy cez Ukrajinskú ulicu s možnosťou pokračovania až do tzv.
Východného mesta. Samospráva
v Krásnej s mestom Košice úzko
spolupracuje pri vypracovaní
dopravného generelu, ktorý bude
strategickým dokumentom pre
ďalší rozvoj dopravy v Košiciach.
Konečné návrhy terminálov s prepojením na železničnú dopravu, návrhy trás a zastávok električky, prípadne trolejbusov predložíme na verejnú diskusiu a odsúhlasenie občanom Krásnej. Našim eminentným zámerom je
dosiahnuť kvalitné dopravné
napojenie na centrum a ďalšie
časti krajského mesta, čo pokladáme za výsostne dominantnú prioritu, za súčasť života
Krásňanov.

N

V˘berové konanie
Miestny úrad Mestskej časti Košice-Krásna vyhlasuje výberové
konanie na funkciu asistentky na referáte sekretariátu starostu.
Kvalifikačné, osobnostné i ďalšie požiadavky, spôsob výberu,
požadované doklady i platové podmienky nájdete na webovej
stránke MČ Košice-Krásna. Termín na odovzdanie prihlášky do
výberového konania je 30. júl 2015.

Aj ãas zav‰e urobí v˘nimku
ktorých po minulé mesiace či
roky tu našli nový domov.
astala zmena, súlad, komunikácia, postupné prepojenie ľudí s vedením, s jej
poslancami i keď ešte kdetu čosi zaškrípe. Náš apel,
možno aj návod pre tých, ktorí

N

vedenie so svojimi poslancami
vehementne usiluje. A návod
ako vylepšiť fungovanie úradu,
aké sú podmienky a možnosti
zapojenia sa do aktivít, aké
procesy sú naštartované,
systém ozdravných opatrení,
ktoré nás posunú vpred? Ten

Nepodliehajme ºahostajnosti
zatiaľ váhajú s podávaním pomocnej ruky či umu pre ďalšie zveľaďovanie Krásnej.
Mali by tak urobiť čo najskôr.
Napríklad aj ponukou svojich
poznatkov a skúseností, čím
dajú najavo, že sú spolutvorcami „projektov“ pre najkrajšiu
mestskú časť krajskej metropoly, o ktorú sa každým dňom

k t o r ú

z a s a d i l

nájdete v úvodníkoch nášho
Krasňančana (vo štvrtom čísle 2014, ale aj v prvom tohtoročnom).
no, všetky smerujú k jedinému cieľu byť čo najbližšie k občanom a ich potrebám, pravdaže aj s nepostrádateľnou pomocou obyvateľov
Krásnej. Každá ruka aj dobrá

Á

p r i a t e ľ ,

rada je vítaná pri premenách,
zveľaďovaní a skrášľovaní
obce, ale aj v ostatnej sfére
zmysluplnej činnosti, ktorej
paleta je bohatá a pestrá aj
v kultúre či športe.
nažme sa teda čo najlepšie zvládnuť čo je najdôležitejšie a to je „čas“,
chvíľa ktorú práve prežívame
a nech to nie je beh na dlhé
trate! Chráňme sa myšlienky,
aby sme ničomne neprekĺzli
životom, aby sme ho nepremárnili a tiež, nechcime vždy
to, čo si želáme, ale to, čo potrebujeme. Hľadajme zmysel
svojho života a i keď je nám
fajn a máme sa dobre, nepodliehajme ľahostajnosti.
Ján B i č k o š

S

s a

n e h o j í .
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Deti Základnej školy s materskou školu sv. Marka Križina a deti Materskej školy na
Žiackej ulici sa zišli v areáli školy
na Rehoľnej ulici, aby si pripomenuli deň, na ktorý by sme
nikdy nemali zabudnúť. Je to
sviatok našich najdrahších
bytostí – Deň matiek. Svoju vďaku deti vyjadrili všetkým matkám, mamám, mamičkám v po-

dobe piesní, tancov, básničiek
a milých slov. Deti z oboch našich materských škôl i žiaci

rostlivosť. Záštitu nad touto
milou slávnosťou prevzal a podporil pán starosta mestskej

Deti ìakovali mamiãkám
základnej školy spolu s ich pedagógmi v spolupráci s miestnym úradom pripravili malý kultúrny program ako vďaku za
každodennú námahu a sta-

časti Košice - Krásna JUDr.
Marek Kažimír a svojou prítomnosťou nás povzbudil duchovný otec Mgr. Pavel Kaminský. Milú pozornosť – sladkú

čokoládu mamičkám darovali
starosta a poslanci našej mestskej časti. V závere programu
poďakovali deti slovami nášho
veľkého básnika Milana Rúfusa
– a tak nech náš nebeský Otec
vypočuje túto úprimnú modlitbičku, nech sprevádza všetky
mamky milosťou a požehnaním.
PaedDr. Veronika Becová

„Cena primátora mesta Ko‰ice“ pre Petra Barto‰a
Na návrh vedenia našej
mestskej časti, odobrený spoluobčanmi Krásnej a za plnej
podpory našich poslancov, medzi osobnosťami Košíc sa dostalo cti aj nášmu občanovi,
hokejovej legende, Petrovi Bartošovi, ktorý dňa 7. mája 2015,

nosť úspechov a životného
elánu v osobnom živote aj v jeho obľúbenom športe.
Peter Bartoš (narodený
5. septembra 1973), patrí medzi najúspešnejších hokejistov Slovenska. Svoju skvelú
hokejovú kariéru odštartoval

ročníka 2005/2006 odohral
sedem sezón v HC Košice,
v drese ktorého oslavoval tri
majstrovské tituly, dvakrát získal
striebro a raz bronz.V drese košických oceliarov strelil začiatkom novembra minulého roka
184. gól a stal sa najlepším

Sme na Vás hrdí, blahoÏeláme
v rámci „Dňa Mesta Košice“
prevzal z rúk primátora Východoslovenskej metropoly Richarda Rašiho „Cenu primátora
mesta Košice“. Slávnostný ceremoniál sa konal na Historickej
radnici, kde nechýbal ani náš
starosta, aby známej osobnosti
hokejového sveta a obyvateľovi
našej mestskej časti úprimne
zablahoželal. Poprial mu hoj-

•D n e s
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v rodnom Martine – v miestnom klube začínal v 1. SNHL,
neskôr tu odohral päť extraligových sezón, v ročníku
1998/99 pôsobil v HC České
Budějovice, po úspechu na
MS 2000 v Petrohrade ho ako
27-ročného draftovala Minnesota Wild. Odohral 12 zápasov
v 1. Českej lige a následne pôsobil v HK mesta Zvolen. Od

strelcom klubu v slovenskej
extralige. Na začiatku decembra 2014 prekonal ďalšiu hranicu, keď strelil svoj 300. extraligový gól. V slovenskej reprezentácii odohral spolu 92 zápasov, v ktorých zaznamenal
23 gólov. Reprezentoval na
Majstrovstvách sveta v rokoch
1998,1999, 2000. Bol členom
tímu, ktorý na MS 2000 v Petro-

hrade vybojoval prvú medailu
pre Slovensko.
Športové úspechy, ale aj
bežný, každodenný život Petra
Bartoša je zaujímavý nielen
pre svet, ale predovšetkým pre
obyvateľov Mestskej časti
Košice-Krásna, ktorí sú právom
hrdí na to, že tento úspešný človek žije so svojou rodinou medzi nimi. Jeho spoluobčania – susedia ho vnímajú nielen ako
osobnosť, ale tiež pre jeho sympatické vlastnosti ako skromného, nenápadného človeka
s emočným kvocientom, ktorý
vytvára vo svojom okolí príjemnú a priateľskú atmosféru. K jeho
cti slúži, že je rodinne založený,
vzorný otec, ktorý so svojou manželkou vychováva päť detí.
Mária Miľová, snímky: (bič)

poznajú ľudia cenu všetkého, ale hodnotu ničoho.

ReportáÏ z pätnástej jubilejnej „KrásÀanskej kvapky krvi“, dÀa 20. apríla 2015

Áno, bola to jubilejná
„kvapka“, pretože náš miestny
úrad tento šľachetný akt s výsostne humánnym podtónom
zorganizoval už pätnásty raz.
Pochopiteľne v úzkej súčinnosti
s Národnou transfúznou službou SR, pracoviskom v Košiciach, tiež s košickým Územným
celkom SČK.
I keď pondelkové ráno bolo
typicky „aprílové“, sychravé, veterné, a teda uzimené, nijako neodradilo ľudí dobrej mysle vstať
a prísť do nášho stánku kultúry,

splniť si nadmieru humánny čin,
darovať to najvzácnejšie, svoju
krv, ktorá zachraňuje život. Ako

prví do odbernej miestnosti vstúpili zdravotníci mobilnej transfúzky pod vedením MUDr. Adriany

Ú s p e c h

môže to byť práve ich „kvapka“,
ktorá niekomu prinavráti život.

Čekan, Ľubica Švajlenková,
Martin Ducár, Maroš Karabáš,
Eduard Balogh, Marián Takáč
a Monika Némethová. Čistých
odberov bolo sedemnásť, pretože dvaja pre rôzne zdravotné
príčiny, žiaľ nemohli absolvovať
svoj dobrý úmysel. Hádam im

Som si istý, že aj taká myšlienka
skrsne v hlave každého, kto sa
posadí do odberného kresla
a ponúka čosi vzácne ničím nenahraditeľné, iným.Teda tu sú
mená krásňanskych dobrodincov, či samaritánov, ktorí vypočuli
našu výzvu: Ján Estočin, Mária
Horváthová (prvodarkyňa),
Róbert Krajňák, Ing. Mikuláš
Marton, Ing. Ivo Čabra, Kristí-

to vyjde nabudúce. Držíme im
palce, aby sa tak stalo. Napriek tomu, zdravotníci si
z Krásnej odniesli osem litrov
nenahraditeľnej tekutiny, ktorej
nikdy nie je dostatok.
Ako inokedy, ani tentoraz
účastníci „Krásňanskej kvapky
krvi“ a naši milí hostia neboli
ukrátení o tradične dobrý guláš,
čašu červeného vína, ba ani

na Šoltésová, Marek Rajduga,
JUDr. Marek Kažimír, Jana
Andóova, Regina Takáčová,
Jozef Vaško, Mária Baloghová
(prvodarkyňa), Ing. Maroš

o kávu, čaj a ďalšie pochutiny,
ktoré im ponúklo vedenie nášho
miestneho úradu a personál
reštaurácie Rubín.
Text a snímky: Ján Bičkoš

·ºachetn˘ skutok
Slivkovej. Jej päťčlenný tím tvorili Anna Florková, Mgr. Zoltán
Nagy, laborantka Erika Walková a zdravotné sestry Bc. Katarína Buriková a diplomovaná
sestra Dagmar Pásztorová. Centrom našej pozornosti boli a vždy
budú ľudia, ktorí nezištne ponúkajú svoje ruky, aby darovali naj-

cennejšie. Krv, pre záchranu
iných, neznámych prijímateľov.
Veď to je ten dobrý a šľachetný

Na slávnostnom ceremoniáli v košickej Historickej radnici medzi
ocenenými osobnosťami bola aj naša rodáčka Alenka Popovičová
(Csajková). Z rúk Richarda Rašiho prevzala „Cenu primátora mesta
Košice“ akiste za jej dlhoročnú a záslužnú dirigentskú činnosť vokálneho zboru „Chorus Comenianus“. Krásňania ju dobre poznajú najmä
z chrámových koncertov, ktorými si podmanila ich srdcia. Spolu
s naším starostom jej úprimne gratulujeme a želáme veľa zdravia,
výdrže a elánu do ďalšej tvorivej práce.
Text a snímka: (bič)

•

skutok, najľudskejší spôsob,
ktorým sa dá pomôcť našim
blížnym s hrejivým pocitom, že

d o s i a h n e t e
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„Na poãiatku bolo

Slovo...“

(Dokončenie z 1. strany)

kňazov, ktorí tu pôsobili, kázali, modlili sa, slávili sväté
omše... Tu sa zrodili aj kňazské a rehoľné povolania, za
ktoré v tomto roku – roku
Zasväteného života vďačíme Bohu, svätým Cyrilovi
a Metodovi i všetkým zasväteným, ktorí počuli Boží hlas
a nasledovali ho. Rovnako
p r e j a v u j e m e v ďa č n o s ť
ľuďom, ktorí sa zaslúžili
o postavenie nášho kostola
v rokoch 1934 až 1935.

uzdravoval a ponúkal nový život (Pastiersky list biskupov
Slovenska – Rok sv. Cyrila
a Metoda). A tento nový život
nám ponúka aj Božie slovo,
ktoré počujeme v našom kostole svätých Cyrila a Metoda
v Košiciach – Krásnej, ktorý
v tomto roku jubiluje. Sme
vďační za všetko duchovné
ovocie, ktoré sme za osemdesiat rokov čerpali z tohto
prameňa, z úst všetkých

Kon‰tantín Filozof
Evanjeliu svätému som Predslovom: tak, ako nám predriekli
už proroci, prichádza Kristus
zhromažďovať jazyky, pretože
on je svetlo sveta celého. To v tisícročí siedmom stalo sa i tu. Bo
oni riekli to, že slepí uvidia, že
slovo písmenné aj hluchí počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné. A preto čujte, čujte toto,
Slovieni: dar tento drahý vám je
daný od Boha, dar Boží darom
spravodlivej čiastky je, dar dušiam vašim, čo sa nikdy nezhubí,
dušiam tých ľudí, ktorí vďačne
prijmú ho.
Matúš i Marek s ním a s Lukášom i Ján národy všetky takto
učia, hovoriac: Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi uzrieť,
a všetci po radosti túžiaci, túžiaci tmu, tmu hriešnu, navždy
odohnať i sveta tohto hniloby sa
pozbaviť, i rajský život pre seba
zas objaviť, i horiacemu ohňu
navždy uniknúť, počujte už, čo
sám váš um vám hovorí, počujte
všetci, celý národ sloviensky,
počujte Slovo, od Boha vám

zoslané, Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi, Slovo, čo um
aj srdce vaše posilní, Slovo, čo
Boha poznávať vás pripraví. Tak
ako radosť nezasvitne bez svetla,
by zrak v ňom uzrel všetko Božie
stvorenstvo – bo všetko nie je
krásne ani zreteľné –, tak ani duša, žiadna duša bez písmen vedomia nemá o tom Božom zákone, zákone totiž knižnom, teda

Proglas
duchovnom, zákone, cezeň Boží
raj sa zjavuje.
Veď práve tak, jak visí zhuba
nad telom všehubiaca a nad
hnis väčšmi hnijúca, keď telo
nemá patričného pokrmu: práve
tak isto každá duša upadá v žití,
keď žije bez Božieho života, keď
nepočuje nikde slova Božieho.
Iné však ešte podobenstvo
premúdre povedzme, ľudia,
ľúbiaci sa vospolok, túžiaci
Božím rastom rásť už odteraz!
Bo kto by túto prostú pravdu
nevedel? Tak ako semeno,

čo padlo v žírnu zem, tak isto
všetky ľudské srdcia na zemi
dážď Božích písmen potrebujú
pre seba, aby plod Boží vzrástol
v nich čo najväčšmi.
Lebo sú bez kníh nahé všetky jazyky, bo nemôžu sa boriť
v boji bez zbroje s protivníkom
a duší našich záhubcom, odsúdené sú večnej muke za korisť.
Vy však, čo nepriateľa nemilujete, jazyky, čo s ním veľmi chcete boriť sa, otvorte dvere svojho
ducha pozorne, na obranu zbroj
tvrdú teraz prijmite, ukovanú
vám v knihách Hospodinových,
ktoré tak veľmi mliaždia hlavu
diablovu. Lebo kto totiž prijme
tieto písmená, tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví a vaše
duše písmenami posilní i skrze
apoštolov, skrze prorokov. Pretože tí, čo hovoria ich slovami,
i nepriateľa budú schopní zahubiť, víťazstvo dobré svojmu
Bohu prinesú, hnilobnej zhube
svojho tela uniknú, tela, čo v hriechu ako vo sne živorí, nepadnú
oni, ale pevne zastanú, pred
Bohom ako udatní sa prejavia.

Spomíname
Počas veľkonočných sviatkov,
sme si pripomenuli desiate
výročie úmrtia slovanského
pápeža Jána Pavla II. Muža,
ktorý oslovil milióny ľudí na celom svete.
(bj)

Pripravil: (bj)

Z na‰ich dejín
Naši vierozvestovia Cyril a Metod
mali aj spolupracovníkov. Zo staroslovienskej legendy vieme, že
knieža Rastislav zhromaždil okolo
Konštantína učeníkov a dal mu
ich na učenie. Medzi učeníkmi vynikal Gorazd. Jeho meno znamená zdatný, skúsený, výrečný, bohatý. Keď sa arcibiskupa Metoda
pred jeho smrťou učeníci opýtali,
koho pokladá za súceho, aby bol
jeho nástupcom, on ukázal na
Gorazda so slovami: „Tento je vašej krajine slobodný muž, učený
dobre v latinských knihách a pravoverný. To buď Božia vôľa a vaša
láska, ako aj moja.“
Pripravil: (bj)
krátené

•J e s t v u j e
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viacero vecí medzi nebom a zemou, než naša školácka múdrosť.

Pokračovateľmi tradícií v našej obci sú aj ochotníci „Krasodivy“ (Krásňanske ochotnícke divadlo). Popri slovách v ich vystúpeniach znejú aj dávno
zabudnuté, írečité, teda svojské, originálne slovenské piesne, ktoré „oživujú“ na pódiách v Krásnej, ale aj v okolitých obciach.
Foto: T. Dudríková

„S
S p e v o m k s r d c u , s r d c o m k n á ro d u“

Seriál

K ysuca, K ysuca

Mať moja, mať moja
(Turiec)

K ysuca, K ysuca, K ysuca vodička, keď sa ťa napijem,
keď sa ťa napijem, bolí ma hlavička, bolí ma hlavička.

Mať moja, mať moja, za dvoma horama,
už ma hlávka bolí, čo plačem za vama.

Bolí ma hlavička, srdca polovička,
/:pre teba dievčatko,:/
/:sivá holubička.:/

Hlavička ma bolí, len tak pobolieva,
že ste ma, mať moja, mladú odumrela.

Okolo Bystrice bystrá voda tečie,
/:povedalo dievča,:/
/:že ma ono nechce.:/

„Devulienka moja! Čože za krivdu máš,
keď mi v čiernej zemi odpočinku nedáš?“
Mať moja, mať moja, pod tou čiernou zemou,
veď vy nič neviete, čo sa robí so mnou!

Keď nechce, nech nechce, nech si robí k vôli,
/:azda ešte rastie:/
/dievča k mojej vôli.:/

Miesto v „ záhradke“
Návštevníci nášho cintorína
iste poznajú našu “Symbolickú
záhradku“, ktorá je vo všeobecnosti právom považovaná za
ojedinelú. V súvislosti s ňou
nás však často zaskočí otázka,
naznačujúca, či náhodu nejde
o nezaplatené hrobové miesta,
teda o „neplatičov“. Keby tak
naozaj bolo, nevenovali by sme

zadarmo, platí sa zaň, i keď ide
len naozaj o symbolickú sumu
(5 € na 10 rokov a 10,- € na
20 rokov).
Pre tých, ktorí si zatiaľ nedali do poriadku najmä staré hrobové miesta sa teda ponúka
ďalšia možnosť ako to urobiť. Zároveň by sa znížil počet miest,
ktoré nevieme identifikovať a ko-

nie je zadarmo
tomu miestu až takú pozornosť.
Opak je pravdou. Nejde tu o neplatičov, ale o uvedomelých
nájomcov, ktorí usúdili, že hrobové miesta, v ktorých sú pochovaní ich dávni predkovia (ktorých väčšinou ani nepoznajú),
dajú k dispozícii mestskej časti pre vytvorenie nových hrobových miest. Pietne miesta v symbolickej záhradke sú tie isté kríže, ktoré boli súčasťou starého
hrobu. Miesto v záhradke nie je

•

M n o h í

ho o ich zaplatenie osloviť. Pre
mestskú časť je aj takéto riešenie racionálny a užitočný krok,
pretože cintorín sa postupne zapĺňa a hrobové miesta, ku ktorým
sa nikto nehlási, budeme nútení
skôr, či neskôr zrušiť. Zatiaľ len
upozorňujeme, vyzývame, ale pri
prestavbe cintorína, ktorú pripravujeme, takéto miesta využijeme
podľa potreby.

n i č o m u

Mária M i ľo v á

n e v e r i a ,

„Kto spieva, dvakrát sa modlí“
Spevácky chrámový zbor, ktorý pôsobí v našej farnosti, vznikol pred
dvoma rokmi. V súčasnosti má okolo 25 členov s vekovým rozpätím
sedem až sedemdesiat rokov. Nie je jednoduché – dá sa povedať,
až majstrovské – zladiť toľko naturelov a pritom dosiahnuť vysokú
úroveň prejavu, o ktorej sa presviedčame pri každej liturgickej
slávnosti. Najbližšie si nás určite vypočujete na sviatok patrónov
Krásnej svätých Cyrila a Metoda. Za všetko úsilie a nadšenie patrí
úprimná vďaka i uznanie našej pani kantorke, vedúcej zboru Miladke
Trojčákovej. Fotografia zachytáva atmosféru po slávnosti prvého
svätého prijímania dňa 3. mája 2015 pred našim kostolom.
Text a foto: Slávka Čontošová

a l e
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Oficiálne otvorenie „Rodinného centra“ dÀa 15. apríla 2015

Dňa 15. apríla 2015 sa konalo oficiálne otvorenie Rodinného centra na Opátskej ulici
číslo 13. Náš miestny úrad podporil iniciatívu mladých mamičiek a spoločným úsilím sa
nám podarilo uviesť do života
a obnoviť aktivity zariadenia
pre rodičov s malými deťmi.
Po rozhodnutí Občianskeho združenia Haliganda opustiť tento priestor, sa mamičky
s malými deťmi spojili a v spolupráci s našim pánom starostom rozhodli, že zachránime
toto zariadenie, aby sa aj naďalej mohli celé rodiny stretávať v spoločných priestoroch.
Od toho je odvodený aj názov
„Rodinné centrum“. Je otvorené pre všetkých každý deň
od 9. do 12. hodiny. Od mája
je v ňom pravidelný program,
Do projektu „Pátrač Tino
spoznáva...“ , ktorého cieľom
je zvyšovanie povedomia o významných alebo zaujímavých
miestach, spoznávanie okolia
hravou a dobrodružnou formou,
lokálpatriotizmus, zmysluplné
strávenie voľného času sa
v tomto školskom roku zapojilo
aj 164 detí z Krásnej. Šikovní
pátrači zo Škôlky pod gaštanmi ako aj deti z prvého stupňa
a škôlky zo Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina

•Z
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ktorý je uverejnený na stránke
našej mestskej časti. Už teraz
sa môžete tešiť na ukážky zdravého varenia, cvičenie s detičkami, na tvorivé dielničky, cudzí jazyk pre najmenších, na
poradenstvo o dojčení, rôzne
zaujímavé hry pre deti a mnoho
iných pravidelných aktivít. Za

že môžeme nezištne využívať
tento priestor. Ďakujeme aj
bývalému starostovi Ing. Vladimírovi Saxovi, mamičkám
Diane Skičkovej, A. Vaňovej
i A. Fedorovej, ktoré stáli pri
zrode bývalého materského
centra, ale aj pri obnovení
nového rodinného centra.

Pre na‰e ratolesti
chod rodinného centra je zodpovedná Ingrid Škraková,
ktorá vás vždy rada privíta.
Po otváracom príhovore
a privítaní hostí sme sa poďakovali starostovi JUDr. Marekovi
Kažimírovi, bez ktorého pomoci by sme centrum nemohli
znovu otvoriť. Veľké „ďakujem“
aj za finančné dary, ochotu
a vôľu nás podporiť i za to,

Slova sa potom ujal pán
starosta, ktorý sa poďakoval
všetkým, ktorí sa podieľali na
obnovení centra, oboznámil
nás s jeho plánmi a poprial
nám veľa šťastia, pričom prestrihol symbolickú stuhu. Mamičky pripravili skvelé pohostenie z domácej kuchyne
a na hudobnú nôtu nám zahral
Jožko Kováčik, zakladajúci

Pátraã Tino spoznáva...
na základe podkladov v brožúrke
„Pátrač Tino spoznáva Košice Krásnu“ preskúmali osem zaujímavých miest v Krásnej. Najviac
ich zaujal kaštieľ, kostol, ale aj
storočná studňa. Za vyriešené
úlohy a pekný obrázok, ktorý Pátračovi Tinovi nakreslili a osobne odovzdali, dostali všetci
pekné odmeny a titul „Krásňanský superpátrač“. Za podporu

n e m u s í

tejto myšlienky ďakujeme vedeniu oboch predškolských a školských zariadení, pánovi starostovi Marekovi Kažimírovi, ktorý
s Pátračom Tinom medzi deti zavítal ďakujeme za finančnú podporu projektu.
Kaštieľ, kostol, studňu či kúriu očami najmenších si môžte
pozrieť na FB stránke www.
facebook.com/patractino.

v ž d y

z n a m e n a ť

člen známej košickej folkovej
skupiny Montana. Okrem mamičiek so svojími ratolesťami
nás prišli podporiť aj prednosta miestneho úradu Ing. Ivo
Čabra, riaditeľka ZŠ s MŠ sv.
Marka Križina PaedDr. Veronika Becová, MUDr. Ľubica Ledecká, šéfredaktor Krasňančana Ján Bičkoš a dodatočne
nás prišla pozdraviť aj riaditeľka
MŠ Mgr. Ľudmila Sedláková.
Našim hlavným úsilím bude,
aby sa každý cítil v novootvorenom rodinnom centre príjemne. I keď sú priestory menšie, zato však útulnejšie. Radi
medzi nami privítame, mamičky s detičkami, budúce mamičky, ale aj oteckov, dedkov i babičky.
Mgr. Silvia Sladíková
Foto: (bič)
Od 1. júla 2015 počas celých
prázdnin môžte za jednotlivé
obrázky hlasovať a autori troch
kresieb s najvyšším počtom
hlasov sa môžu už teraz tešiť na pekné darčeky. Všetkým prajeme pekné prázdniny
a budúci školský rok sa spolu
s Pátračom Tinom tešíme na
ďalších malých zvedavcov.
Lucia Miklošová,
Pimpollo,
občianske združenie

m ú d r o s ť .

Dňa 28. 3. 2015 sa v našom
kultúrnom dome uskutočnil ďalší
významný mariášový turnaj –
tretie kolo mariášovej STOPING
ligy 2015 – Veľká cena Abova.
Zišlo sa na ňom 90 hráčov, čo je

Krásna JUDr. Marek Kažimír.
Na úvod vystúpila Folklórna skupina Krásňanka, ktorá perfektne zaspievala aj Siplacku mariášovú hymnu, začo zožala veľký
aplauz. Pre hráčov bolo pripra-

prekvapujúce. Na prvých dvoch
miestach sa umiestnili družstvá,
ktoré figurovali na posledných
dvoch priečkach priebežnej tabuľky (Prešov B a Kežmarok).
Ešte väčšie prekvapenie sa

Prv˘ roãník Veºkej ceny Abova sa vydaril
najvyššia účasť v tomto roku. Už
pri príchode boli hráči prekvapení, keď každý dostal grátis 3–4
kusy domácich kysnutých koláčov (orechové, makové, lekvárové i tvarohové) s čajom. Vyše
tristo domácich koláčov, ktoré
boli chutné a sýte, nám upiekli na
mieru abovské gazdinky. Turnaj
otvoril starosta MČ Košice –

vených 17 krásnych pohárov,
pre prvých troch víno od firmy
Ostrožovič a pre prvých desiatich
darčekové tašky od starostu.
Všetko dostali hráči k desiatim
finančným cenám navyše. Príjemným prekvapením bola tombola, ktorá obsahovala pekné
a hodnotné veci od štedrých
sponzorov. Výsledky turnaja boli

udialo v súťaži jednotlivcov. Prvé
dve miesta obsadili hráči, ktorí
na turnaji nad sto boli prvýkrát
– Mikuláš Marton (1. miesto)
a Daniel Seman (2. miesto).
Je to dobre, aspoň noví hráči
vidia, že víťazstvo môžu získať aj
začiatočníci. Na treťom mieste
sa umiestnil hráč Prešova Peter
Dudáš. Prvý ročník Veľkej ceny

Na prv˘ch majstrovstvách sveta v mariá‰i
Najväčšia historická mariášová súťaž sa uskutočnila v Prešove
8. mája 2015. Do štartovnej listiny bolo zapísaných 222 hráčov.
Jednotlivci a družstvá súťažili o „mariášového kráľa“. Po ôsmich
hodinách ťažkých bojov sa prvým kráľom mariášu stal Dubničan
Alfonz Beňo, ktorý porazil Rakúšana Milana Bodingera. Tretí
skončil mladý hráč s Liptovského Mikuláša Peter Göllner a naj-

KrásÀan Ján Hriczi‰on na ôsmom mieste
úspešnejšou hráčkou MS bola Slávka Kováčová z Košíc. Medzi
dvadsiatimi ocenenými, so ziskom 26 bodov a nahratou sumou
69,80 € bol aj Krásňan Ján Hriczišon. V päťročnej súťažnej
kariére dosiahol svoj najväčší úspech. Cenu za ôsme miesto mu
odovzdali Stanislav Surgent – prezident Slovenského mariášového
zväzu a Ing. Viktor Stopko, zástupca generálneho partnera I. MS.
Na snímke náš Janko Hriczišon pri preberaní ceny (uprostred).

Mnohí z nás, ale najmä mladí, či noví obyvatelia Krásnej, vidiac staršieho pána na bicykli
netušia, že je to bývalý dlhoročný
starosta Krásnej Ing. Mikuláš
Marton. Ako mi prednedávnom

Abova sa vydaril. Nádherné prostredie, ukážkové nástenky, perfektne odhlučnená sála, rýchle
spracovanie výsledkov, prenášané live na internet a spomínané benefity ho radia medzi najlepšie turnaje v histórii Východoslovenskej mariášovej ligy – MSL.
Na úspechu tohto turnaja sa
podieľali nielen samotní organizátori, ale aj MČ Košice – Krásna,
Mikroregión Hornád, Reštaurácia Rubín a sponzori – firma
Stoping, CK Orostours, Kvetinárstvo Margeréta, Víno Ostrožovič a Ján Hriczišon, začo im
patrí naše poďakovanie.
Ján Hriczišon
mu vyhovieť aj poradiť, čo bolo
treba. Nečudo, že si ho občania
tri razy zvolili za kormidelníka
obce v rokoch 1990 až 2002, čo
dokazujú aj výsledky jeho „kočírovania“ v Krásnej. Ak vezmeme na
vedomie vtedajšie zložité finančné
možnosti, sú až obdivuhodné (vodovod, Dom smútku, začiatok peknej tradície osláv Dňa Krásnej,
ale aj začiatky výstavby kultúrneho domu a kanalizácie i ďalšie
projekty). Ak to ešte neviete, prezradíme vám, že Mikuláš má okrem
záhrady aj inú záľubu: kartovú hru
mariáš, ktorý so svojimi priateľmi
zvykne hrávať vždy v nedeľu podvečer. Tí, ktorí túto hru priam zbožňujú vedia (ja osobne o ňom ne-

Mikiho záºubou je aj mariá‰
povedal, je vraj „emeritný“ ex
predseda bývalého MNV. Tuším
to bolo počas aprílovej „kvapky“
krvi, kde neprestal chodiť i keď
má na pleciach vyše sedemdesiatky! Prezradil aj to, že sa
naplno venuje najmä pestovateľskej záľube, keď ho v záhrade
nájdete od svitu do mrku. Krásňania Mikiho poznajú (vrátane
mňa) ako slušného a obetavého
človeka, ktorý sa za svojho verejného pôsobenia snažil každé-

•

viem nič!), že mariáš si vyžaduje
bystrý úsudok, kombinačné
a logické myslenie, improvizáciu,
najmä však schopnosť rýchlo sa
rozhodnúť. Bolo šťastím požiadať
Mikiho, aby zastupoval Krásnu
na turnaji „Veľká cena Abova
2015 “, o ktorom bližšie píšeme
v článku „Prvý ročník Veľkej ceny
Abova sa vydaril“. Dodám len, že
v konkurencii 90 hráčov získal pre
našu mestskú časť prvé miesto.
Vďaka a gratulujeme!
(bič)

V živote získava ten, kto radšej zíva ako sa ozýva.
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Uznesenia z III. a IV. zasadnutia MZ MČ Košice – Krásna zo dňa 26. 2. a 28. 4. 2015
dňa 26. februára 2015 s c h v á l i l o:
• Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Krásna na roky
2015 – 2017
z v o l i l o :
• Za hlavnú kontrolórku Mestskej časti Košice - Krásna na funkčné
obdobie 2015 – 2021 Ing. Gabrielu Šimonovičovú
dňa 28. apríla 2015 s c h v á l i l o :
• Návrh zmeny územného plánu zóny IBV Záhumnie Krásna
• Návrh zmeny územného plánu zóny IBV Pod horou Košice-Krásna
• Návrh dopravnej štúdie preložky štátnej cesty II/552
• Uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov,
ktoré sa nachádzajú v priestoroch stavby súpisného čísla 269 Dom služieb – Barón(prízemie)s INGELAND s.r.o. Opátska 13 na
prevádzkovanie cukrárne a bistra

• Návrh doplnku č. 2 VZN č. 1/2009, ktorým sa upravujú podmienky
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
v MČ Košice - Krásna
• Martu Bodnárovú a Ing. Petra Kubičku za členov Rady MŠ na
Žiackej ul. 18
• Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2015
• Návrh pravidiel preberania miestnych komunikácií a inžinierskych
sietí do majetku MČ
• Uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenájme nebytových priestorov,
ktoré sa nachádzajú v priestoroch MÚ MČ Košice - Krásna,
Opátska 18 (posch.) s OZ IBV Záhumnie Krásna
• Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
Zapísala: M. Miľová

Koľko nás je?
K 15. júnu 2015 žije v našej mestskej časti 4 626 obyvateľov,
z toho 2 296 mužov a 2 330 žien. Detí do 14 rokov je 945,
od 15 do 59 rokov 2 837 a starších ako 59 rokov je 844 občanov. V mesiacoch január až jún 2015 sa narodilo 25 detí
a zomrelo 18 občanov.
Mária Hakeová

Pod dohºadom kamery

Rybári brigádovali
Aj tohto roku, dňa 11. apríla2015 naša mestská časť v spolupráci s Mestskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu Košice, zorganizovala brigádu na čistenie brehu rieky Hornád a časti štrkoviska Krásna.
Na brigádu sa prihlásil zatiaľ najvyšší počet ľudí – 37 rybárov a 8 dobrovoľníkov. Každý člen rybárskeho zväzu má totiž v roku odpracovať
najmenej jednu brigádu, takže sa spojilo potrebné s užitočným. Rybári
vyčistili breh Hornádu od splavu pri sídlisku Nad jazerom po sútok
s Torysou a časť brehu na štrkovisku Krásna. Brigádnici boli maximálne
vyťažení, čo sa ukázalo aj na množstve vyzbieraného odpadu, ktorého
bolo takmer 50 kubíkov. Na oboch brehoch sa nachádzal komunálny
a stavebný odpad, ale aj časti dielov z áut, pneumatiky, dokonca aj
starý gauč. Všetkým brigádnikom, ktorí odviedli kus užitočnej roboty
vyjadrujeme úprimné poďakovanie.
Ing. Tomáš Olšavský

•
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P e s

h r y z i e

z u b a m i

Jednou z nepríjemností, ktoré pretrvávali na križovatke Golianova a Slanecká bolo značné
znečistenie komunikácie, ktoré
spôsobovali nákladné autá vychádzajúce zo štrkoviska. V prípade riešenia tejto nepríjemnej
situácie je vinník len málokedy

známy, preto mestská časť tam
namontovala kamerový systém,
ktorý monitoruje uvedený úsek
štátnej cesty. Záznamy o znečisťovateľoch budú postúpené
cestnému správnemu orgánu,
ktorý vyvodí voči znečisťovateľom
dôsledky.
(Ol)

Čierne skládky
Počas obhliadky katastra
Krásnej sme zistili, že v lokalite od železničného mosta
po sútok s Torysou pribudli
tzv. „čierne skládky“. Keďže ich likvidácia stojí samosprávu a štátnu správu
nemalé peniaze, vyzývame
občanov, aby neboli ľahostajní k takýmto počinom

a

č l o v e k

a nedovolili, aby nezodpovední ľudia ničili naše okolie a dehonestovali krásny kus našej
prírody. Ak ste svedkami zakladania podobných skládok, neodkladne to oznámte mestskej polícii na telefónnom čísle 159, prípadne
štátnej polícii.
(Ol)

s l o v a m i .

Fotoriport

N Á V R AT Y V Č A S E

Fotoriport

Z výstavby nášho kultúrneho domu vo februári 2006

V interiéri budúceho hľadiska nášho kultúrneho stánku o kvalitu betónovej zmesi sa starali S. Takáč, F. Rybár a J. Varga. Vpravo: Z času na čas bolo
potrebné nahliadnuť aj do projektov, čo prislúchalo stavbyvedúcemu krásňanskej firmy Hydro-Eko-Stav Ing. Rudolfovi Sanislovi.

Všetko musí mať svoj rozmer, samozrejme aj dlažba, ktorú budú stavbári vzápätí pokladať na vopred pripravený betónový podklad v spojovacej chodbe
vo foyeri, kuchyni aj v časti bufetu budúcej reštaurácie dnešného „Rubína“. Pravdaže oči šéfa boli pri každom úkone, inak to ani nejde.

Pri „lepení“ obkladačiek v areáli novostavby, menovite v priestoroch sociálneho zariadenia, sa usiloval aj Rudolf Pospíšil. Vpravo: Nuž a takto vyzeralo
pred novou dominantou Krásnej vo februári 2006, v čase ukončenia prvej etapy výstavby kultúrneho domu.

✽

✽

✽
Foto a text: Ján Bičkoš

• SKmt uo t
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Po rokoch Krásna opäÈ v tretej lige
Futbalistom Šace sa podaril
husársky kúsok, keď splnili cieľ
o ktorom pred sezónou hovoril
vedúci mužstva a hlavný sponzor Ján Pizúr. V Krásnej našli
výborné podmienky o čom svedčia aj posledné výsledky dosiahnuté na domácom trávniku,
ktoré boli víťazstvami väčšinou
rozdielom triedy a boli podložené
aj kvalitnými výkonmi.
Každý zápas bol dôležitý,
ale posledné dva boli pre našich hráčov určite najťažšími. Nečudo, veď v posledných
dvoch kolách sme odohrali
zápasy proti druhému a tretiemu mužstvu tabuľky! V predposlednom kole nás čakal zápas na horúcej pôde vo Veľkom
Horeši, ktorý s našimi chlapcami ako jediný bojoval do posledného kola o postup, bol

podporovaný na svojom štadióne obrovskou, doslova ligovou
kulisou, keď sa na tribúnach tiesnilo 1400 divákov. Naši futbalisti
sa nezľakli množstva divákov,
gólom Palencsára vyhrali polčas 0:1 a domácim sa vo vyrovnanom zápase podarilo len
vyrovnať, takže pred posledným
kolom nám ostal jednobodový
náskok pred prenasledovateľom Veľkým Horešom. Na domácom trávniku nás potom čakal
najťažší a zároveň najdôležitejší krok, ktorý mal rozhodnúť
o tom, či úsilie o ktoré sa snažili
hráči a vedenie počas celej sezóny, bude mať aj sladkú príchuť. Celok Krompách (na treťom mieste) bol ťažkým súperom, ale naši hráči mali po celý
zápas územnú a streleckú prevahu a gólmi Sciranku, Palencsá-

ra a Vilnera vyhrali 3:1. Na konci
zápasu preto mohla prepuknúť
oslava, pri ktorej sa tešili nielen hráči, realizačný tím, ale aj
fanúšikovia. Pevne verím, že
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

si nájdu ešte vo väčšom počte
cestu na futbalový štadión
v Krásnej. Pripomínam, že domáce zápasy Krásnej sa budú hrávať v typickom, dá sa
povedať „krásňanskom“ čase,
v nedeľu o 10.30 hodine.
Ing. František K l i k

FK KRÁSNA
Družstevník Veľký Horeš
FK Pokrok SEZ Krompachy
TJ Mladosť Kalša
MFK Spartak Medzev
MFK Sobrance
FK Slovan Veľký Folkmar
SP MFK Rožňava
MFK Veľké Kapušany
MŠK Tatran Spišské Vlachy
FK Čaňa
ŠK Strážske
FK TJ Lokomotíva ŠM Michaľany
OŠK Rudňany
TJ Slavoj Kráľovský Chlmec
OFK Slovan Poproč

30 22 4 4
30 20 7 3
30 16 5 9
30 16 5 9
30 16 3 11
30 16 3 11
30 15 5 10
30 13 9 8
30 12 8 10
30 12 6 12
30 11 5 14
30 8 4 18
30 7 7 16
30 5 8 17
30 4 4 22
30 2 7 21

78 : 16
75 : 16
57 : 34
75 : 42
55 : 49
64 : 49
68 : 43
50 : 40
30 : 35
39 : 37
41 : 51
32 : 71
24 : 57
29 : 56
20 : 76
22 : 87

70
67
53
53
51
51
50
48
44
42
38
28
28
23(-3)
16
13

Krásna „B“ nezvládla súboj o pr vé mies to

Mestská súťaž, v ktorej hráme taktiež finišovala ako ostatné ligy. Vo vyššej súťaži sa našim futbalistom darilo, žiaľ v mestskej sa o neúspechu rozhodlo
štyri kolá pred koncom, keď sme zavítali dovtedy ako líder súťaže k druhej Slávii TU KE. Keďže tieto dve mužstva nemali konkurenciu v súťaži, bolo
jasné, že sa tu hrá o prvé miesto. Vo vyrovnanom zápase, keď sa futbal hral medzi šestnástkami dali domáci v 67. minúte náhodný, ale pekný gól,
ktorý vniesol medzi našich futbalistov nervozitu. Táto sa už niesla do konca zápasu a jej výsledkom bolo, že chlapcom odpočítali tri body, preto bolo
tri kolá pred koncom jasné, že obsadíme druhé miesto. Čo z toho, že na konci súťaže sme mali suverénne najlepšiu obranu aj útok.
(fk)
Vydáva: Miestny úrad mestskej časti Košice-Krásna. Povolil: Odbor všeobecnej vnútornej správy OÚ Košice IV. pod číslom 6/03.
Adresa: MÚ MČ Košice-Krásna, Opátska 18, 040 18. Telefón: 685 21 28, 685 28 74 kl. 19. Príprava tlače a tlač: TypoPress Košice-Myslava.
Šéfredaktor: Ján Bičkoš, telefón: 729 10 40 a mobil: 0918 277 478. Redakčná rada: Ing. František Klik, JUDr. Marek Kažimír,
Bc. Martina Dudríková, Ing. Peter Kubička a Ing. Patrícia Vasiľová. E-mail: kosicekrasna@kosicekrasna.sk, www.kosicekrasna.sk.
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INZERCIA • INZERCIA • INZERCIA • INZERCIA • INZERCIA
Takýmto priliehavým názvom som pomenoval novozriadenú predajňu,
ktorá bude slúžiť všetkým Krásňanom, ale aj stavebníkom a záhradkárom
z Košíc a okolitých obcí. Teda „Môj dvor“ nájdete po pravej strane
cesty vedúcej z Krásnej do Košickej Polianky. Moja ponuka? Široký sortiment kvalitného stavebného
materiálu, pre exteriérové úpravy vášho domu, či záhradky (zámková dlažba, palisády, parkové,
cestné obrubníky a pod.) Navyše aj rôzne druhy sedacích súprav, nábytku, altánky a rad iných vecí,
ktoré vám poslúžia pre oddych, relax a vašu pohodu. Dodávam, že zakúpený tovar pre Krásňanov
prepravíme na určené miesto za symbolické 1 euro.
A ešte: K dispozícii sme pre vás od pondelka do soboty v čase od 8. do 18. hodiny.
Moje telefónne číslo je 0911 992 411.
Srdečne sa na vás teší: Janko Hegedűš

KAMENÁRST VO TAKÁČ
• OPRAVA A ČISTENIE HROBOV
• NOVÉ NÁHROBNÉ KAMENE A POMNÍKY
• BETÓNOVÉ NÁHROBKY,
• HROBOVÉ MIESTA A DOPLNKY

NOVINKA! POHREBNÉ SLUŽBY NONSTOP
ZABEZPEČUJEME KOMPLEXNÉ SLUŽBY
Naša adresa: Smutná 18
040 18 Košice – Krásna (vedľa cintorína)
Telefón: 0948 747 050 , alebo 055 685 25
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