„Človek poznáva sám seba, keď zápasí s prekážkami“
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Imperatívom dňa je: „Neodkladne zastaviť zásypávanie štrkoviska“!
JUDr. Marek KAŽIMÍR

štrkoviska všetkým
J azero
Krásňanom pripomína spomienky na detstvo, kúpanie, trávenie letných prázdnin a dovoleniek. Osobne si pamätám na
dni, keď sme sa domov s kamarátmi chodili iba naobedovať

stupovej cesty z Golianovej ulice okolo Zberne kovového šrotu,
je v súčasnosti des a hrôza!
Miestami pri vstupe, hneď za
zberňou kovového šrotu pripomína štrkovisko – to čarokrásne
územie – mesačnú krajinu s haldami stavebného a iného odpadu neskutočného množstva. Le-

vou a ochranármi sa hrubo zneužil na tvrdý biznis pre vyvolené firmy. Myšlienka a zámer
vyrovnať terén, jamy v súlade
s územným plánom zóny, vytvoriť ďalšie stavebné parcely v lokalite IBV Pri jazere, sa zmenil
na otvorenie neriadenej skládky
odpadov, ktorú dnes – čo je naj-

Krásna nie je smetiskom Ko‰íc
a celý deň sme trávili na jazere.
Viacerí ste na jeho brehu určite
zažili aj prvé rybačky na ostrieže,
neskôr na kapre a iné dravce
s úctyhodnými lovnými mierami.
Bola to oáza pokoja pre ľudí, ale
aj pre rôzne druhy vtáctva, ktoré
tam hniezdilo. Pamätám si, že
počas hokejových zápasov v zime sme korčuľou urobili v ľade
studničku „čurpeľ“ a vodou z štrkoviska sme uhasili svoj smäd.
d januára 2015 sme z dôvodu možného ohrozenia
vôd, zasypávania pozemkov
v okolí štrkoviska zvolali niekoľko kontrolných dní, aby sme zasypávanie štrkoviska zastavili.
To, čo sa deje v jeho okolí od prí-

tecké snímky z celého územia
ukazujú holú pravdu. Projekt
presťahovania mokraďového
systému, povolený štátnou sprá-

horšie – nevie kontrolovať niekto. Na stretnutí s aktivistami,
ktorí sa venujú ochrane životného prostredia zástupcami

Rybárskeho zväzu, ale aj s rybármi z Krásnej a okolia sme
konštatovali, že ide o neriadenú
skládku odpadu a musíme nekontrolovateľné zásypy okamžite
zastaviť. Inak hrozí, že navždy
prídeme o štrkovisko, kúpanie,
rybárčenie.
územia medzi Hornádom
a železničnou traťou sa stane mesačná krajina bez rýb, vtákov a pokoja. Táto prioritne pre
Krásnu a pre prírodu životne
dôležitá otázka bude predmetom rokovania už najbližšieho
miestneho zastupiteľstva, na
ktorom chceme vyjadriť svoj nesúhlas a podniknúť s poslancami naliehavé právne kroky
k nezmyselnému a nezákonnému zasypávaniu jazera a okolia.
k sa všetci čo najrýchlejšie nespojíme a nevyužijeme všetky svoje sily a zákonné prostriedky hrozí, že
štrkovisko a život v ňom bude
navždy nenavrátne stratenou
minulosťou. Vynaložme maximálne úsilie a nedopusťme,
aby sa Krásna stala smetiskom Košíc.
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Takto vyzerá „naše strkovisko“ z vtáčej perspektívy

Osemdesiatiny najvzácnej‰ej dominanty Krásnej – chrámu svät˘ch Cyrila a Metoda
pre tých, ktoV stručnosti
rí o vzniku a histórii nášho
kostola vedia len veľmi málo,
alebo doteraz nemali príležitosť oboznámiť sa z kníh, či
od pamätníkov vôbec nič, povieme aspoň to najpodstatnejšie. Z dostupných zdrojov vieme, že na výstavbu nového
kostola v Krásnej nad Hornádom sa jej obyvatelia chystali
už po prvej svetovej vojne tak,
že zbierali peniažky, aby mohli
zrealizovať finančne náročnú
výstavbu. V roku 1927 odkúpili

budovu potravinového spolku,
ktorá stála na rohu dnešných
ulíc Lackova a Žiacka. Tú vzápätí zbúrali, pretože na tomto

20. storočia Milana Michala
Harminca. Hneď vtedy pre
nový kostol vybrali za patrónov svätých Cyrila a Metoda.

J U B I L E U M
mieste uvažovali s výstavbou kostola, na ktorý v roku
1929 vypracoval projekt Rudolf Brebta. No nestavali ho
podľa tohto, ale podľa nových projektov jedného z najvýznamnejších slovenských
architektov prvej polovice

O priebehu výstavby sa dozvedáme, že v októbri zasadala školská stolica a stavebný výbor pri príležitosti otvorenia tzv. „ofertov“ (ponuky) na
stavbu kostola, kde došlo deväť návrhov. Víťazom „oferty“
sa stala firma staviteľa Ing.

Jozefa Šašinku z Popradu,
ktorá s výstavbou začala 1. novembra 1934 a vďaka priaznivému počasiu trvala takmer
do Vianoc. Od 7. novembra
1934 si stavebníci viedli denník, v ktorom údaje o prácach
svojím podpisom potvrdzoval
vtedajší duchový správca fary
Michal Adam. O.i. sa v ňom
uvádza, že 22. novembra
1934 boli ukončené stavebné
práce na základoch: „Výkop
všetkých šiestich pilierov je
(Pokračovanie na 2. strane)

J U B I L E U M
1935

2015

slávnostná vysviacka kostola
za účasti osvieteného pána
biskupa Jozefa Čárskeho.
Slávnosti sa zúčastnil projektant M.M.Hraminc ako
aj staviteľ Jozef Šašinka.“
Posledný zápis v stavebnom
denníku je z 3. októbra 1935.
farskej kroniky sa dozvedáme aj to, že: „Tento monumentálny nový chrám CyriloMetodský stál 572 000 Kčs.“
Dodajme ešte, že interiér nového stola sa dopĺňal postupne.
V roku 1941 bola zakúpená
Krížová cesta (Z Päťkostolíka, Pócs v Maďarsku, v roku
1945 sa v kostole rozozvučal
nový organ a bočné oltáre boli postavené v roku 1949. Za
zmienku ešte stojí ďakovný
text, ktorý vznikol pred osemdesiatimi 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.“
(bič)

Z

Vtedajší správca krásňanskej fary Mons. Michal Adam, ktorý tu
pôsobil v rokoch 1928 až 1939.
(Dokončenie z 1. strany)

prevedený na kótu 4,5 m, výkop veže na hĺbku 4,65 m.“
Po zimnej odmlke dňa 1. apríla
1935 stavenisko opäť ožíva
pracovným ruchom a dňa
28. novembra 1935 v stavebnom denníku stojí: „Dnes sa
končia všetky remeselnícke
práce a čistí sa všetko v kostole
a okolo neho.“ A v ďalšom zápise z 29. septembra 1935 sa
uvádza: „Dnes sa uskutočnila

Konsekrácia farského kostola
„Tento nový chrám sa vypína nad stavbami a rozličnými budovami
svojou vežou a každému pripomína: Ži, pracuj a nezabúdaj na to, čo je
hore.“ Tieto slová napísal do farskej matriky v Krásnej dp. Ján Harčár v roku 1960. Týkajú sa kostola sv. Cyrila a Metoda v Krásnej, ktorý povzbudzovaní svojím kňazom Mons. Michalom Adamom, postavili vaši rodičia a starí rodičia. Chrám požehnal biskup Jozef Čársky
29. 9. 1935. Je živým svedectvom toho, že naši otcovia nezabúdali
na to, „čo je hore“, svedectvom ich viery v Boha. Po rôznych menších
úpravách a opravách počas 60 rokov sa náš chrám dočkal podstatnej
zmeny – pevného obetného stola a nového sanktuária s ambonou.
Obetný stôl a celé sanktuárium sú vyrobené z mramoru silická brezová. Autorom projektu je Ing. arch. Ladislav Friedman. Cena celého diela bola vyčíslená na 1 210 000,- Sk. Obetný stôl a celý kostol konsekroval 10. 4. 2005 Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup – metropolita. Vďaka patrí vám všetkým, ktorí ste sa o toto dielo pričinili
svojimi modlitbami, finančnými darmi, prácou, či povzbudzujúcim slovom. Vynovená svätyňa a Boží oltár budú pre budúce generácie
svedectvom, že súčasná generácia Krásňanov – tak ako ich otcovia –
nezabúda na „to, čo je hore“ a svojím životom viery sa snaží, aby dedičstvo otcov bolo zachované na slávu Božiu a pre dobro nás všetkých.

Po prestavbe sanktuária v roku 2004

•
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Aktuálna poznámka
Kyvadlo hodín sa vychyľuje
a potom sa vracia späť. Okrem
malých výnimiek sa v prírode
zachováva rovnováha. Kiež by!
Masy vody, ktoré odtekajú pri
odlive sa vracajú s prílivom...
Príroda, geniálny to konštruktér,
dosiahla efekt nepretržitosti
tým, že spojila všetky krajnosti
do jedného otáčavého systému. Hľa, aká výrazná dramatickosť protikladov: orgie farieb

predišli do iného, neznámeho
sveta. Nastala jeseň a všetkým
sa nám žiada prevetrať, nadýchať sa čerstvého vzduchu po
extrémnom dusnom lete. Neutajíme pritom svoju túžbu po
pokoji, pretože preniká do
všetkých pórov nášho tela ako
jemný jesenný dážď, ktorý sme
tak dlho očakávali. Všetci sa
usilujeme o splnenie svojich
snov, ale naše priania a túžby

NájsÈ seba samého
jesenného lesa, ticho pred búrkou a všeličo iné...
Ozaj, všimli ste si, že možno
aj my, ľudia, ako sťahované vtáky cítime svojim vnútrom, kedy
sa treba obrátiť zo žiaľu k radosti, aby sme sa nepodlomili
pod ťarchou balvanu, ktorý nás
tlačí a ubíja? (Možno sa ani nesmejeme príliš hlasno, aby sme
o chvíľu neplakali).
Tropické a umárajúce leto
je za nami a v čase prípravy
nášho spravodajcu už myslíme
na našich najbližších, ktorí nás

s v o j o u

nemusia byť vždy vyslyšané!
Všetko musí dozrieť ako plody.
Veď ani tie netreba trhať zelené. Život, ako vieme je nepretržitý beh a aby sa túžby a nádeje premenili na realitu, musia vydržať previerku času.
Preorientujme teda svoj rozum, aby sme všetko videli v novom, silnejšom „svetle“, ktoré
nám vždy odhalí to, čo ešte
treba urobiť, poopraviť, hlavne
nájsť seba samého, nájsť v sebe človeka.
(bj)

v l a s t n o u

c e s t o u .

Nová riaditeºka ka‰tieºa v Krásnej

Nový školsky rok 2015/2016 v ZŠ s MŠ sv. Marka Križina na Rehoľnej ulici sa začal dňa 2. 9. 2015 slávnostným prestrihnutím pásky a odovzdaním do užívania nových priestorov pre tretiu triedu materskej školy. Vďaka
patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rekonštrukciu
a sprevádzkovanie týchto priestorov, ktoré pomôžu zvýšiť kapacitu
materskej školy pre našich najmenších školáčikov.

Zo starostovho diára
júl 2015
– rokovanie na Arcibiskupskom úrade o rekonštrukcii
a prevádzke kaštieľa
– rokovanie s obyvateľmi IBV Na hore o terénnych úpravách
v ochrannom pásme
– rokovanie s mestom Košice o odstránení stavby bývalého
miestneho úradu
august 2015
– rokovanie so zástupcami Východoslovenského folklórneho
združenia – Z Bakšayovej kapsy
– rokovanie s projektantom výstavby nájomných bytov
na Golianovej ulici

DôleÏité pracovné rokovania
– rokovanie na Útvare hlavného architekta o územnom pláne
Krásnej
– rokovanie s generálnym riaditeľom DPMK, a.s.
– rokovanie s VVS, a.s. o výstavbe vodovodu a kanalizácie
september 2015
– rokovanie s občianskymi aktivistami o zastavení zásypu
štrkoviska
– rokovanie s FC Lokomotíva o výstavbe cesty Na Močidlách
– rokovanie so správcom Základnej školy o rekonštrukcii
areálu
– rokovanie so zástupcami ochranárov, polície a štátnej správy o zásypu štrkoviska
– rokovanie s vydavateľkou knihy o futbale v Krásnej Kristínou
Rybárovou

Od 12. júna 2015 došlo
k výmene na poste riaditeľa
nášho kaštieľa. Doterajší riaditeľ, súčasný starosta našej
mestskej časti JUDr. Marek
Kažimír sa kvôli pracovným
povinnostiam „riaditeľovania“
vzdal a žezlo odovzdal Ing.
Terézii Vysockej, PhD., ktorá
v súvislosti s kaštieľom nie je neznámou osobou. Okrem toho,
že je rodáčkou z Krásnej bola
vďaka svojej pracovnej pozícii naším „anjelom strážnym“
pri realizovaní projektu záchrany nášho kaštieľa Od roku 2008 dodnes totiž pracuje
na Magistráte mesta Košice,
oddelení strategického rozvoja, ako vedúca referátu projektov Európskej únie. Má bohaté manažérske a odborné
znalosti z oblasti príprav, tvorby a implementácie projektov
v rámci národných programov,
dotačných systémov ako aj
programov cezhraničnej spolupráce. Zmenou riaditeľa, zároveň štatutárneho zástupcu, v neziskovej organizácii sa neočakávajú zásadné zmeny. Vzájomná spolupráca sa počas rekon-

štrukcie kaštieľa aj počas dvojročného obdobia od otvorenia
kaštieľa v Krásnej osvedčila
ako správna cesta, správne
smerovanie využívania tejto
národnej kultúrnej pamiatky.
Nová riaditeľka verí, že aj naďalej bude dobrá spolupráca
kaštieľa s miestnou samosprávou. Jej víziou je naďalej vytvárať zázemie pre prezentáciu histórie, umenia, kultúry i tradícií
na úrovni miestnej, regionálnej
i medzinárodnej. Doterajšiemu
riaditeľovi ďakujeme a novej
riaditeľke želáme veľa úspechov v začatom diele. (mm)

Kalendár podujatí
• Uvítanie detí do života – Kaštieľ Krásna
• Čaj o piatej v rámci Mesiaca úcty k starším – Kaštieľ Krásna
• Mikuláš na ľade – CROW aréna – Košice
• Silvestrovský program na Námestí sv. Cyrila a Metoda

Zasielanie informácií
Ak máte záujem bezplatne dostávať aktuálne informácie
o dianí v Mestskej časti Košice-Krásna, môžete sa ich odberu
prihlásiť dvoma spôsobmi: na stránke www.kosicekrasna.sk
sa zaregistrujete v ľavom menu v sekcii „Zasielanie informácií“.
Po zaregistrovaní dostanete informácie do svojej e-mailovej
schránky. Ak ju nemáte, môžete si registrovať svoje telefónne
číslo. Po zaradení do databázy informácie dostanete formou SMS
správy. O registráciu telefónneho čísla požiadajte v kancelárii
prvého kontaktu miestneho úradu, alebo telefonicky na čísle
055/7291039.
(mú)

Uznesenia z V. zasadnutia MZ MČ Košice-Krásna Uznesenia z I. mimoriadneho zasadnutia MZ MČ
zo dňa 23. 6. 2015
Košice-Krásna zo dňa 3. 9. 2015
s c h v á l i l o :
• Celoročné hospodárenie Mestskej časti Košice-Krásna za rok
2014 bez výhrad
• Prevod prebytku rozpočtu za rok 2014 vo výške 28 375,32 €
do rezervného fondu
• Návrh plánu zasadnutí miestnej rady na druhý polrok 2015
• Návrh plánu zasadnutí miestneho zastupiteľstva na druhý polrok 2015
• Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi pre dvoch žiadateľov

•

s c h v á l i l o :
• Predaj nehnuteľností, evidovaných na LV č. 2287 – parcely
registra „C“ číslo 8075/3 – zastavané plochy s výmerou 12 m2
a parcelné č. 8075/4 – ostatné plochy s výmerou 7 m2 v k.ú.
Košice- Krásna, Štefanovi Gazdíkovi, Mliečna 32, 040 14 Košice
za cenu 100,- € za m2.
• Uzatvorenie zmluvy o prenájme nehnuteľností evidovaných na
liste vlastníctva číslo 3512, katastrálne územie Krásna, parcelné
č. 7986/1 a parcela č. 7987.

Učiteľ musí byť umelcom vrelo milujúcim svoju prácu.
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Na Keldi‰ovej ulici
Samosprávy na Slovensku zdedili po socializme jeden budovateľský, tzv. „danajský dar“. Do vlastníctva obcí
štát síce previedol všetky miestne komunikácie, ale vo viacerých prípadoch bez majetkovo
– právného vysporiadania pozemkov, na ktorých sú postavené. Viac ako desať rokov
sme aj v Krásnej riešili zdedený
problém s vlastníckymi vzťahmi a vytvorením prekážok na
miestnej komunikácii z dôvodu nevysporiadaných pozem-

roku 1989. Stavba plotov, garáží na našich cestách však
tento problém nevyriešia, iba
zhoršia medziľudské vzťahy
pričom vlastník pozemku riskuje uloženie pokuty za takto
vytvorenú prekážku v cestnej premávke. Počet takýchto
nevysporiadaných pozemkov
pod cestami v Krásnej aj na
Slovensku je neúrekom. Aj preto si veľmi vážim rozhodnutie
dotknutých vlastníkov pozemku, že po ťažkých rozhovoroch
a argumentoch, jednej i druhej

padol ìal‰í plot
kov pod cestným telesom. Raz
išlo o oplotenie, inokedy o garáž v strede cesty. Prvý problém na Baničovej ulici (oplotenie naprieč – stredom cesty)
sme odstránili za účasti Markízy ešte v roku 2004. Druhý,
zložitejší (postavená garáž
a oplotenie) sme po dohode
s vlastníkmi pozemku odstránili začiatkom júla tohto roka.
Tento problém ešte z čias socializmu, keď sa cesty stavali
na súkromných pozemkoch
„tlačí“ Krásna aj celá Slovenská republika pred sebou od

strany, sme našli kompromis
a dohodu v prospech verejného
záujmu. Keldišova ulica je už
otvorená pre všetkých chodcov a motoristov. Riešenie, ako
odstrániť krivdy z minulosti
vidím iba v ponuke a zámene pozemkov, ktoré má štát
vo vlastníctve cestou Slovenského pozemkového fondu.
Vlastníkom pozemkov – rodine Jozefa Kmeca – ešte raz
ďakujem za ich ústretovosť
a pochopenie.
Marek K a ž i m í r ,
starosta

Najskôr garáž, potom plot. Takto vyzerala ulica s oplotením. Obyvatelia
Keldišovej ulice museli prechádzať takmer dvadsať rokov po Golianovej
ulici.

Z d r avo t n í c ke o k i e n ko
Medzi choroby, ktorých sa bojíme nesporne patrí Alzheimerova,
tzv. Roztrúsená skleróza, AIDS a tiež SARS.
• Alzheimerova choroba: Ide o postupné zhoršovanie niektorých
funkcií mozgu a demenciu. Postihnutí majú ťažkosti s vyjadrovaním
rozhodovaním, sú zmätení, nedokončia myšlienky, strácajú orientáciu a mení sa ich osobnosť. V posledných štádiách sú úplne
odkázaní na pomoc blízkych. Špecifická prevencia ani lieky nejestvujú, iba lieky spomaľujúce postup a zlepšujúce činnosť mozgu
• Roztrúsená skleróza: Toto ochorenie nemá nič spoločné so zabúdaním. Prejavuje sa medzi 20. až 40. rokom, príčina však nie je
známa. Je to ochorenie, pri ktorom náš vlastný imunitný systém napadá a postupne poškoduje obal nervových vlákien mozgu a miechy. Medzi prvé príznaky môže patriť zápal zrakového nervu, tŕpnutie a mravenčenie končatín. Môžu nastať poruchy rovnováhy,
tras končatín, porúch zvieračov análneho a močového mechúra.
Nie je zatiaľ známe, ako sa dá proti tejto chorobe brániť, zdravý životný štýl ako prevencia určite nepoškodí.
Pripravil: (bj)
(Nabudúce o AIDS a SARS)
(krátené)

Autobusové linky 52 a 13 sú pre Krásnu dôleÏité
Nevyhnutná rekonštrukcia
elektičkových tratí v meste spôsobila v meste dopravné problémy, ale aj zmenu linkového vedenia našich dvoch nosných
autobusových liniek 52 a 13.
V procese úplných uzávierok
najdôležitejších dopravných
uzlov a ciest v meste som chápal, že z dôvodu odstávky pre-

•
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mávky električkových liniek bude musieť počas letných prázdnin Dopravný podnik zaviesť
niektoré obmedzenia autobusovej dopravy v celom meste.
S blížiacim sa koncom letných
prázdnin som sa v polovici
augusta 2015 zúčastnil v Dopravnom podniku na pracovnom rokovaní za účasti gene-

n e v i e t e ,

č o

rálneho riaditeľa a riaditeľa dopravy, kde som požadoval opätovne obnoviť naše nosné linky
52 s trasou po Južnej triede
a autobusovú linku 13 s trasou
po Vyšnom Opátskom. Ďalej sme
rokovali o oprávnenej požiadavke obyvateľov nových lokalít IBV
Na Hore a Pri mlyne, ktorí často
poukazujú na nedostatočné pokrytie autobusových spojení
v pracovných dňoch a chýbajúce
autobusové spojenie s mestom
najmä počas víkendov. Dopravný
podnik nám oznámil, že autobusovú linku č. 13 ani od 2. septembra 2015 neplánuje spustiť
z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie električkových tratí,
najmä Štefánikovej ulice a je
obava, že tento spoj vypadne
v budúcnosti z grafikonu DPMK
aj po rekonštrukcii tratí. Preto
som na rokovaní presadzoval aj
variant predĺženia linky 19, aby
táto končila v Krásnej a nahradila linku 28. Krásna aj napriek

d o k á ž e t e ,

k ý m

t o

tomu, že na rokovaní s generálnym riaditeľom a riaditeľom dopravy som predložil viacero
argumentov v prospech zachovania linky (spojenie Krásnej
s Južným nábrežím, návrh na
predĺženie 19-ky do Krásnej,
veľký počet študentov, ktorí
využívajú tento spoj, nesystémová – kyvadlová linka č. 28,
dynamický rozvoj Krásnej a potreba dvoch liniek a priamych
napojení na centrum mesta)
sme na rokovaní nedospeli k dohode. Dve linky do centra s dopravnou dostupnosťou aj pre
nové lokality IBV Na hore a IBV
Pri mlyne sú v súčastnosti pre
Krásnu s takmer 4700 obyvateľmi nevyhnutným štandardom, ktorý mienim nekompromisne presadzovať. V tejto veci
sa obrátime o pomoc na primátora mesta Košice a na poslancov mestského zastupiteľstva.
Marek K a ž i m í r ,
starosta

n e s k ú s i t e .

Z odpustovej Cyrilo-metodskej slávnosti dÀa 5. júla 2015

Leto bolo tohto roku extrémne horúce, asi málokto si pamätá na takéto horúčavy. Možno,
že to súvisí s globálnym otepľovaním, alebo to bude tým, že sme
lepšími a slnko sa na nás viac
usmieva? Pred Dňom Krásnej
sme uvažovali nad tým, či bude
pršať a či bude pekne. Počasie
nám dalo jasnú odpoveď, keď
sa nastavilo na horúcich 36
stupňov a tak sme si náš deň
mohli užívať. Ten tohtoročný bol
výnimočný aj tým, že naša mest-

ská časť hostila Mgr. Romana
Šťastného, starostu družobnej
obce z moravských Mikulovíc
(na obr.), s manželkou. A tak
si aj naši vzácni hostia mohli
spolu s nami vychutnať bohatý
kultúrny program, ktorý zostavila a pripravila kultúrna komisia
s pánom starostom. V ňom si našli miesto siláci, športovci, deti,
milovníci zvierat, tanečníci, ale
aj ľudia, ktorí si chceli vychutnať špecifický deň pre Krásnu.
Samozrejme mysleli sme aj na
občerstvenie o ktoré sa posta-

•

M u s í š

s a

ral Vlado Hegedüš a Ondrej
Kažimír a tak smäd či hlad bolo
na školskom ihrisku cudzie, nepoznané slovo. A ešte malé pozastavenie prečo sa konal Deň
Krásnej na ihrisku? Názory sa
rôznili, ktoré miesto je kultúrnejšie, ľudskejšie, preto sme túto
otázku položili aj občanom v sociálnych sietiach, kde sa vyjadrili
jednoznačne za návrat tejto

bolo vystúpenie dj Azbesta s geniálnym huslistom a skupiny
ABBA Slovakia sme pripravili
program aj pre najmenších. Tým
boli nafukovacie hrady od obrovských až po tie menšie, maľovanie na tvár a tiež vozenie sa na
skutočných koňoch. Po atrakciách a športovej časti sme plynule prešli do druhej a tou bol
hlavný program. Na úvod prišlo

DeÀ Krásnej 2015
udalosti na školské ihrisko. Program sme rozdelili na tri časti –
súťaženie, hlavný program a voľná zábava. Avšak pred prvou
časťou programu nesmelo chýbať vystúpenie našej stálice
a perly, FS Krásňanky. Samozrejme program spestrila aj vychádzajúca hviezda v Krásnej
skupina Echoband. Prvú časť
sme nazvali súťaženie. V nej sme
vytvorili tri disciplíny a to súťaž
v pretláčaní rukou, v kopaní jedenástok a súťaž na rodeo býkovi. Napriek horúcemu počasiu
sa ľudia osmeľovali a výsledkom
bolo fascinujúca gradácia, ktorou bolo ženské a mužské finále v pretláčaní rukou. V ženskom
finále s prehľadom zvíťazili Janka
Tureková-Andjelkovic, ktorá si vo
finále poradila s Máriou Horváthovou. Vo finále mužov to bol napínavý súboj, ktorý zvládol Krásňansky bojovník podporovaný
ohromnou kulisou, Štefan Figura. Samozrejme že do začiatku
druhej časti programu v ktorej

v e ľa

u č i ť ,

a b y

vystúpenie DJ Azbesta v kombinácii s huslistom. Obaja chlapci predviedli geniálne polhodinové vystúpenie, ktoré doslova vyrážalo dych a mnohí sa pýtali či je to skutočnosť? Áno
bola a ukázala akí sú Slováci šikovní. Po ich vystúpení prišiel
vrchol večera, vystúpenie ABBA

SLOVAKIA. Bolo to profesionálne vystúpenie a stačilo, aby človek zavrel na chvíľku oči a vrátil
sa v čase o 20–30 rokov späť
a cítil sa ako na originálnom vystúpení pravej Abby. Potlesk
a prídavky boli dôkazom že vystúpenie sa páčilo a všetci sme
si ho maximálne užili. V polovici vystúpenia sa losovala tombola, do ktorej prispelo veľa sponzorov 45 hodnotnými cenami.
Vyvrcholením bola voľná zábava,
o ktorú sa postaral DJ Egry a ktorá spustila nefalšovanú krásňansku veselicu do neskorej noci, presnejšie do skorého rána.
To, že Deň Krásnej dopadol na
výbornú, patrí vďaka všetkým,
ktorí pomohli pri tejto akcii – starostovi, členom kultúrnej komisie, ale aj zamestnancom úradu.
Ing. František K l i k

Vìaka vám, na‰i sponzori
Vďaka, že ste našu tohoročnú cyrilo-metodskú oslavu
„Deň Krásnej“ obohatili o hodnotné vecné ceny ktoré ste
venovali do našej tomboly. Okrem toho, že ste urobili
niekomu radosť, vyjadrili ste tým priazeň a spolupatričnosť
s našimi spoluobčanmi, s vedením mestskej časti, s ľuďmi,
ktorí sa usilujú o jej ďalší dynamický rozvoj – aby Krásna
bola ešte krajšia:
HYDRO – EKO – STAV, s.r.o.
LETNÁ ZÁHRADKA
ENVIRONCENTRUM, s. r. o.
POTRAVINY „MIKULÁŠ RJABINČÁK“
POTRAVINY „FIGURKA“
METRO, s.r.o.
LF DEVELOPMENT, s.r.o.
POTRAVINY „H. FEČKOVÁ“
PEVA, s.r.o.
ESPRESSO – LAHÔDKY – FERČO
POCTIVÝ FARMÁR
JUKOV, s.r.o. – čerpacia stanica LPG
KVETINÁRSTVO ÁTRIUM
PIZZÉRIA CAMÉLIA
CUKRÁREŇ-KAVIARNIČKA „BAZALKA“
KRČMA „POD ORECHOM“
SAXA s.r.o. – požičovňa náradia
HANDTMANN s.r.o.
(bj)

s i

p o z n a l ,

ž e

m á l o

v i e š .
5

Na trinástej tradiãnej púti veriacich z Krásnej, Vy‰ného Opátskeho
a sídliska Nad jazerom dÀa 15. septembra 2015

Stalo sa už tradíciou, že
v deň sviatku Sedembolestnej Panny Márie, 15. septembra 2015, sa veriaci troch častí
Košíc – Krásňania, Opátčania
a Jazerčania stretávajú na romantickom mieste, v lesíku pri

a so svojimi duchovnými pastiermi, menovite starostom
Krásnej Marekom Kažimírom,
prednostkou Opátskeho Gabrielou Minárikovou, dekanom
Pavlom Kaminským, kaplánom
Petrom Sabolom a duchov-

ných ctiteľov jej vo svojich modlitbách a piesňach poďakovali
za všetky dobrodenia a predniesli svoje prosby, najmä za
to, aby sme nestrácali nádej,
aby sme aj v dnešných časoch vedeli vzdorovať tvŕdzi,

Aby sme neostali sirotami
kaplnke Matky ustavičnej pomoci, súčasťou ktorej je známy „storočný dub“. Tam spolu
s čelnými predstaviteľmi spomínaných mestských častí

ným otcom z Jazera Petrom
Kentošom, spoločne vzdali hold
„Matke“, ktorá nás učí veriť,
dúfať a milovať. S mimoriadne
početným množstvom prítom-

aby sme mali zdravie, pokoj
a vnútornú silu pre seba a svoje rodiny. Práve tak to pred
mnohými rokmi na tomto mieste robievali naši predkovia,

ale aj naši otcovia a matky.
A je len sympatické, že my,
ich potomkovia sme zdedili
„štafetu“ tejto ušľachtilej tradície v čase, keď zvádzame boj
o ducha národa, boj so zlom!
Áno, táto novodobá tradícia je
nadmieru aktuálna. Ona nám
pripomína, že Slováci majú
svoju Patrónku, ochrankyňu
a pomocnicu a ctia si ju preto,
aby neboli sirotami. Veď ona
je slávou nášho národa a radosťou nášho ľudu.
Text a snímky: (bič)

Jubilejn˘ rok Matky ustaviãnej
pomoci 27. júna 2015 – 2016
Ikona Matky ustavičnej pomoci patrí k najznámejším obrazom Panny Márie na svete.
Aký je pôvod a symbolika tohto
obrazu? Je veľa posvätných
obrazov Panny Márie, ale nijaký
z nich nie je vo svete taký známy a obľúbený ako ikona Matky
ustavičnej pomoci. K nej sa obracajú oči mnohých ľudí a vďaka
jej príhovoru zažívajú ustavičnú
pomoc. Ikonu dostali do opatery redemptoristi. Ich generálny

•
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z n a m e n á

predstavený Nicolas Mauron
sa obrátil na pápeža Pia IX.
s prosbou, aby ikona Matky
ustavičnej pomoci bola umiestnená v novopostavenom kostole. Pápež súhlasil a v januári
1866 ikonu preniesli do kostola
sv. Alfonza na Via Merulana
v Ríme, kde bola 26. apríla 1866
slávnostne vystavená k verejnej úcte s odkazom pápeža
Pia IX: „Urobte ten obraz známym na celom svete.“

h ľ a d a ť

š ť a s t i e

t o h o

d r u h é h o .

Z trojt˘ÏdÀového prímestského letného tábora pre deti od 7 do 15 rokov
Mestská časť Košice- Krásna pripravila aj počas tohtoročných letných prázdnin trojtýždňový prímestský letný tábor pre deti od 7 do 15.rokov
(v termínoch 20.– 25. júla,
27. – 31. júla, 3. – 7. augusta).
O deti sa starali šiesti animátori a jeden pomocník, ktorí
prešli úspešne výberovým konaním – vedúcou tábora som
bola ja, zdravotníkmi Adrián
Varga a Gabika Vavráková,
animátormi Klaudia NagyováSalóciová, Martin Kertés a Lucia Hakeová a ako pomocník
dobrovoľne pôsobil Marek
Čižmár. Nemali sme to vždy
ľahké. Hneď prvý deň nám totiž
pokazilo nepriaznivé počasie,
kedy sme museli úplne zmeniť program. Namiesto plá-

druhý týždeň nášho tábora
nám počasie neprialo a tak
sme museli organizovať náš
program tak, aby deti zaujal.
Myslím, že sa nám to podarilo.
Boli sme na krytej plavárni,

kovej veže. Aj tretí týždeň nebola o núdza o krásne zážitky
– návšteva jaskyne Domica,
Gombaseckej jaskyne, leteckého múzea. Keďže v tom čase
veľké horúčavy, zvolili sme si

Leto plné dobrodruÏstiev
novanej „opekačky“ na Sajkove, sme prejazdili na bicykloch
okolo Hornádu až po „Súdky“.
Ostatné dni už boli pekné,
slnečné, takže sme sa kúpali
na Rybe – Aničke, cestovali
detskou železnicou na Alpinku,
spoznávali historické pamiatky mesta Bardejov, zúčastnili
sa hradných slávností v Starej
Ľubovni, kde sme si pozreli aj
skanzem i vojenský tábor. Ani

•
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s a

zamaškrtili sme si v cukrárni,
pozreli sme sa do veže Dómu
sv. Alžbety v Košiciach. Jedným z najkrajších výletov bola
návšteva múzea v Červenom
kláštore, kde nás sprevádzal
brat Rafael. Nádherným zážitkom bolo splavovanie Červeného kameňa. Účastníkov
tábora zaujalo aj vojenské
múzeum vo Svidníku i nádherný pohľad z veľkej Vyhliad-

n e p o d k l a d a j ú

pobyt pri jazere Morské oko,
na Zemplínskej šírave sme sa
previezli loďou, ale neodolali
sme ani kolotočom. Jeden
deň sme strávili vo Vysokých
Tatrách. Absolvovali sme
cestu zubačkou na Štrbské
pleso a vychutnávali si pobyt
na čerstvom horskom vzduchu. Zlatým klincom záverečného dňa nášho tohtoročného tábora bola návšteva

i b a

n a

ranča v Košickej Polianke.
Sprostredkoval nám ju pán
starosta, ktorý s nami strávil
celý deň. Dozvedeli sme sa
o koňoch veľa zaujímavého,
povozili sme sa na nich a ako
darček každý z nás dostal
podkovu pre sťastie. Aký by
to bol záver bez táboráku
a záverečných súťaží? Tieto
vyhodnotil osobne pán starosta. Z prvého miesta sa tešila
Dianka Nagyová-Salóciová.
Tri táborové týždne uplynuli ako voda. Strávili sme leto
plné dobrodružstiev, spomienok, zážitkov i nových kamarátstiev. Stálo to za to a v budúcom roku si to určite zopakujeme.

f u t b a l ovo m

Simona T a k á č o v á

i h r i s ku .
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Pri odbočke na Rešov majer z hlavnej cesty na Košickú Polianku
sa v ostatnom čase pravidelne objavujú čierne skládky. V auguste
t. r. náš miestny úrad takúto jednu skládku v spolupráci s mestom
Košice odstránil. Dostala sa k nám indícia, že čierne skládky sú
dielom cudzích občanov. Keďže odstránenie každej skládky stojí
nemalé peniaze, obraciame sa na vás s prosbou – ak by ste boli
svedkami takejto situácie, bezodkladne to oznámte orgánom
štátnej alebo mestskej polície.

V letných mesiacoch prebehli opravy komunikácií v našej mestskej časti. Súvislé opravy boli realizované na uliciach 1. mája
v celkovej hodnote 15 253,26 Eur, Hornej za 16 088,64 Eur,
Štrkovej 10 015,50 Eur, Harčárovej 6 702,38 Eur. Opravy výtlkov
na uliciach Pri Hornáde, Baničova, Edisonova, Feketeova pažiť,
Prašná, Križinova, Mozartova, Pasienková, Piesočná, Zelená stáli
mestskú časť 27 719,31 Eur. Na snímke pohľad na vynovenú
cestu pri autobusovej zastávke na Ukrajinskej ulici, ktorú tohto
roku opravilo mesto Košice.
Bývanie v niektorých lokalitách našej mestskej časti znepríjemňujú nezodpovední vlastníci pôdy, ktorí sa o svoje
po-zemky nestarajú, čím zároveň porušujú zákon NR SR
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy. Mestská časť už mnohým posielala výzvy s určením
termínu na pokosenie. Vlastníci parciel, ktoré nebudú v stanovenom termíne pokosené, budú oznámení na ďalšie riešenie
Lesnému a pozemkovému odboru okresného úradu, ktorý je
oprávnený udeliť pokutu.
Text a foto: Ing. T. O l š a v s k ý

•
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Kto nemiluje stromy, nech netvrdí, že má rád človeka.

Osobnosti Krásnej nad Hornádom
dol v rodisku. Od roku 1600
pokračoval v štúdiu na jezuitských školách. Od roku
1607 v Štajerskom Hradci,
kde študoval filozofiu. V roku
1615 dosiahol v Ríme doktorát z teológie a v septembri
1615 bol vysvätený za kňaza.

Marek KRIÎIN

stva v Krásnej nad Hornádom, ktorý vlastnila ostrihomská arcidiecéza. Marek Križin
sa však chcel venovať duchovnej službe a v apríli 1619
požiadal prepošta kapituly
o uvoľnenie. Za svoje presvedčenie bol umučený 7. septem-

(Crisinius, KriÏiniãin)

1589 – 1619

Narodil sa v roku 1589
v Chorvátskom Križevci. Pochádzal z katolíckej rodiny.
Detstvo prežil v Chorvátsku.
Základy vzdelania nadobu-

Ostrihomský arcibiskup Peter
Pázmány v roku 1616 vymenoval Marka Križina za profesora kapitulskej školy v Trnave a neskôr za ostrihomského
kanonika.
Do Košíc bol vyslaný, aby
spravoval majetok bývalého benediktínskeho opát-

bra 1619 spolu so Štefanom
Pongrácom a Melicharom Grodeckim pre vyznanie katolíckej
viery. Pápež Pius X. ich 15. januára 1905 blahorečil za košických mučeníkov a pápež Ján
Pavol II. 2. júla 1995, teda pred
dvadsiatimi rokmi, v Košiciach
vyhlásil za svätých.

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 Hor nádom vznik la spo jením
už spomínaných obcí v roku 1945. Súčasťou mesta
Košice sa stala v roku 1976.
Heraldická komisia v roku
1997 potvrdila Krásnej erb
a zástavu.

Motto: Narodil sa ãlovek a ão je nádhernej‰ie, ão je viac?
Mohli by sme začať aj pesničkou z relácie „Repete“ Čo
bolo dobré, stále dobré je, ktorú nám, pamätníkom, kedysi
spieval Ivan Krajíček. Nesporne, bola to obľúbená relácia, aj
pesnička o tom, že všetko, čo
je pekné a dobré, je nestarnúce. Pred rokmi v Krásnej na-

ne akty, pozdravovanie jubilujúcich občanov, bezpríspevkových darcov krvi, rozlúčky
s brancami, odvedenými na
vojenskú službu, ale tiež srdcu
milý akt „Uvítanie detí do života“. V tomto duchu, so zámerom uchovať túto dobrú a vznešenú udalosť v živote rodiny –

Na radosÈ rodiãom,
na osoh spoloãnosti
plno žilo nielen divadlo, estrády, spevokol, dychovka, rozhlasová relácia „Nedeľa na
priedomí“ atď. V našom vtedy staručkom kaštieli, ale zato
v najkrajšej sobášnej sieni
okresu, nezabudnuteľnými podujatiami boli nielen sobáš-

základu spoločnosti – sme sa
rozhodli v Krásnej pokračovať
aspoň dvakrát do roka, opäť
v našom, ale už vynovenom
kaštieli. Skúsime teda „oživiť“
aspoň jeden z dobrých, skvelých a dôstojných niekdajších
aktov, ten nášmu srdcu najmil-

ší: privítať na svet, do nášho
kruhu nového človeka. Sme
presvedčení, že urobíme radosť nielen rodičom dieťaťa,
ale aj ostatným členom rodiny – krstným, starým rodičom
i ostatným členom rodiny, v ktorej uzrelo svetlo sveta. Pravda-

že všetko slávnostne, v spoločnosti vedenia mestskej časti, ale aj účinkujúcich – recitátorov, muzikantov, spevákov,
ktorí nebudú chýbať na uvítaní
vašich ratolestí.
Text a snímky:
Ján B i č k o š

Našimi ilustračnými snímkami vám približujeme jeden z aktov, ktoré sa odohrávali pred 37. rokmi v najkrajšej sobášnej sieni okresu Košice-vidiek,
kam chodili na skusy osvetoví pracovníci strediskových obcí. Okrem iných podujatí aj na „Uvítaní detí do života“ na našich záberoch z roku 1978
(možno niektorí z vás sa na nich nájdu).
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Riport

V predajni stavebnín pod hol˘m nebom medzi Krásnou a Ko‰ickou Poliankou

O novootvorenej predajni
stavebného materiálu, ponuke a teda o novej službe
Krásňanom sme sa už zmienili
v inzeráte jej majiteľa Jána
Hegedüša. Nedalo mi, aby som
tam nenazrel osobne, pravdaže aj s fotoaparátom, aby som
sa presvedčil, čo všetko skrýva tajomný „dvor“ s trefným
názvom na priestrannej ploche poblíž cesty na Košickú
Polianku.
V onen augustový deň bola extrémna, priam tropická
horúčava, no exteriér areálu
predajne žil čulým ruchom kupujúcich, takže na akékoľvek
veľké debaty so šéfom čas nezvyšoval. Neostávalo nič iné,
iba pobrať sa na obhliadku

sám, až na malé výnimky,
keď sa najpovolanejší uvoľnil od kupujúcich, ktorí súrili s nakládkou, iní s inkasom
za nakúpený tovar. On sám
už mal naložený autiak s tovarom pre Krásňanov... Úprimne, v skratke povedané,
našiel som
tam všetko,
bez čoho sa
žiadna stavba nezaobíde: širokú paletu
stavebného materiálu na rodinné domy i rekreačné chatky, terasy, garáže, na prístupové cesty, oplotenie, zámkovú
dlažbu, palisády, parkové, ale
aj cestné obrubníky, nehovoriac o pletivách, roxoroch, rohových lištách, cemente, za-

tepľovacom systéme a nechýbali tam ani prvky pre atraktívne terénne úpravy a mnoho
iných betónových produktov,
ktoré stavebníkom poslúžia k vytvoreniu miesta oddychu, relaxácie a pohody. Veď
práve tie boli odjakživa súčasťou potrieb človeka. A navyše
ma zaujal aj
iný sortiment, „všehochuť“:
rôzne druhy sedacích súprav,
nábytku, altánky, biele betónové sošky, ale aj množstvo
vzoriek napríklad aj schodiskových stupňov, ba aj kompletné pieskovisko pre najmenších, hojdačky a všeličo
iné. K dispozícii je tu aj mie-

šačka betónovej zmesi, ktorú
si stavebníci môžu vypožičať.
Jednoducho treba to vidieť,
presvedčiť sa aj o tom, čo
moje oči nepostrehli. Ale je to
na vás, len na vás...
Verte, neverte, ale „dvor“
Janka Hegedüša vyzerá pútavo, dokonca idylicky, usporiadaný a prístupný. A propos:
chcem len dodať, že nájdeme
tu aj atraktívne dizajnové prvky
z betónu, ktoré môžu rozhodnúť o kvalite vášho bývania, aj
okolitého prostredia, v ktorom
si každý vytvára svoju osobnú
„oázu pokoja“. Napokon aj to
ovplyvňuje subjektívny pocit
nášho života...
Ján B i č k o š,
snímky: autor

Prihlá‰ka na trval˘ pobyt

pobytu, kto a koľko legálne zarába, aj to, aký má iný príjem.
Ukazuje sa akú významnú úlohu
hrá nielen otázka príslušnosti,
ale tiež ekonomická. Dostávame
signály, že mnohí z obyvateľov, či
vlastníkov rodinných domov najmä

ročne na jedného obyvateľa nie je
zanedbateľná položka. A keď je
vás „inde evidovaných“ viac, výsledok by bol omnoho lepší.
Apelujeme na tých, ktorých sa
to týka, aby pouvažovali či naozaj
existuje vážny dôvod, pre ktorý

V Krásnej pribúdajú nové stavebné lokality, novostavby a ich
noví vlastníci. Na pohľad ideálne. Miestny úrad však tento stav
hodnotí aj z iného uhla pohľadu, aký len máloktorého bežného občana v tejto súvislosti napadne. A tak neuškodí, ak vás do
našich úvah trochu zasvätíme.
Základným poslaním mestskej
časti je uspokojovanie potrieb jej
obyvateľov, čo automaticky podmieňuje dostatok financií na ich
krytie. Hlavným zdrojom príjmov
pre mestskú časť sú podielové dane od mesta Košice. Sú to
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„Môj dvor“

vlastne peniaze, ktorých množstvo
závisí od počtu obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu v mestskej časti a od výšky zárobku pracujúcich obyvateľov, ich daňových
odvodov, tiež príjmy z daní, ktoré
odvedú firmy, podnikajúce na
území mestskej časti. Iste tušíte,
k čomu smerujú tieto výpočty.
Aj v našej mestskej časti sa javí
rezerva – možnosť úplne istá –
ako si podiel, ktorý by znamenal
väčší príliv prostriedkov na jej
rozvoj, zvýšiť. Tým je vyšší počet
obyvateľov. Preto je veľmi dôležité,
kto a kde je prihlásený k trvalému

a

i d e á l o v ,

lep‰í ‰tandard vá‰ho b˘vania
v lokalitách Golianova, Na Hore,
Pri mlyne tu síce fyzicky býva, ale
k pobytu s rodinou je prihlásený
v inom meste, v inej mestskej časti,
z čoho je zrejmé, že podiel z daní
nesmeruje k nám, ako káže logika,
ale vylepšuje životné podmienky
obyvateľov inej mestskej časti,
či iného mesta. Zhruba 109 eur

n e m o ž n o

b y ť

sa nemôžete na trvalý pobyt do
Krásnej prihlásiť. Ste snáď k tejto povinnosti ľahostajní, nebodaj
ste ju opomenuli urobiť? Nezazlievajte nám, ale naopak berte to
ako prejav snahy o lepšie zabezpečenie aj vašich potrieb, aj vášho
štandardu bývania.
Mária M i ľo v á

č l o v e k o m .

„âlovek prichádza a odchádza do zeme...“
Je koniec extrémne tropického leta, koniec septembra, čas, keď
vychádzajú naše miestne noviny. Tak, či onak je aj časom na rozjímanie
o tom, kto sme, odkiaľ sme, kam smerujeme?... Keďže naše ďalšie
číslo vyjde až v predvianočnom čase, už teraz myslíme na blížiace sa
sviatky Všetkých svätých a Pamiatku zosnulých, (1. a 2. novembra), keď
pri hroboch svojich blízkych zapálime sviece a v tichom rozjímaní si
uctíme ich pamiatku. Spomenieme si aj na to, že aj my raz musíme
odísť z tohto sveta až nám prestanú platiť „víza“ na matičke Zemi, no
kým sme tu využívajme „dar“, ktorý každý deň dostávame na svoje
konto úplne zadarmo, celých 24 hodín. Stratený čas je totiž vec, ktorá
sa už nikdy nenájde, život je dlhý, ak je plný. Majme na pamäti i to, že
slnko a hviezdy vychádzajú a zapadajú, ale opäť sa vracajú. Len človek
prichádza a odchádza do zeme a nevracia sa!...
(bj)

Stále sa učíme

Nové pohrebníctvo v Krásnej boduje

Viackrát sme spomínali, že náš národný jazyk má vyše pol milióna
slov a len prevzatých je takmer stotisíc, teda vôbec nepotrebujeme
a nemáme ani dôvod preberať výrazy do slovenčiny z ktoréhokoľvek
jazyka. Chtiac, nechtiac, najviac ich preberáme z češtiny a je ich
neúrekom, ktoré akosi podvedome vyslovujeme a používame
v každodennom styku aj v našom úrade, na ulici, v obchodoch.
Ešte viac však mrzí, keď ich počujeme v masmédiách, nevynímajúc
v „našich“ seriáloch! Tentoraz o nich zámerne pomlčíme a radšej
do tohto čísla zaradíme niekoľko „čerstvých“ termínov z iného
súdka, ktoré v ostatnom čase čoraz viac rezonujú vôkol nás nielen
v rozhlase, televízii, ale aj na rôznych zasadnutiach, no nie každý
a nie vždy im rozumie. Tak sa teda spoločne poučme aj z týchto
často frekventovaných výrazov. Nebude to na škodu, verte mi.
génius - mimoriadne nadaný, tvorivý človek
žoviálny – vľúdny,
brilantný – skvelý, znamenitý, oslňujúci
relevantný – závažný, významný, rozhodujúci
triviálny – všedný, otrepaný
antipatia – odpor, nechuť (opak sympatie)
aspekt - stanovisko
entita – podstata veci
identita – totožnosť, zhodnosť
apatia – nevšímavosť, ľahostajnosť, otupenosť

Kontakt: Smutná 18, Košice-Krásna
tel. 0948 747 050, 055 6852534
Prednedávnom začala
v Krásnej firma prezentovaná
ako „Kamenárstvo Takáč“
okrem kamenárskych prác
– oprava a čistenie hrobov,
náhrobné kamene a pomníky,
doplnky – poskytovať aj komplexné pohrebné služby. Tí, ktorí jej služby už
využili i účastníci pohrebných obradov v našom Dome nádeje sa o tejto
službe vyjadrujú pochvalne
a s uznaním. Miestny úrad
vyšiel v ústrety a na tento účel prenajal v Dome nádeje priestor, v ktorom nájdete
všetko potrebné. Prevádzkovateľ Milan Takáč pracuje
s ľuďmi pri takýchto výnimoč-

ných okamihoch veľmi citlivo a priniesol tu aj isté „nóvum“,
ktoré určite prispieva k dôstojnosti, aká je tu nesporne potrebná – na obrade príležitostný odev personálu – biela košeľa, čierna kravata, biele rukavičky (to sa len tak nevidí),
odvoz účelovým
vozidlom až
ku hrobu, dôstojné uloženie
telesných pozostatkov. A čo je
najdôležitejšie, že v ťažkej, životnej situácii sa stačí len
nakontaktovať a želať si. Po
ohlasoch (a žiaľ) i osobnej skúsenosti môžem povedať, že
zriadiť v Krásnej pohrebníctvo
bola dobrá voľba.
M. Miľová

Dobrá voºba

Dôkaz lásky a úcty k zosnul˘m
Naše miestne noviny vychádzajú v štyroch ročných obdobiach a práve ten „septembrový“
rámuje obdobie do Vianoc.
V ňom sa venujeme výrazným
témam a sviatkom, ktoré zapadajú do tohto obdobia. Medzi
takéto určite patria aj novembrové sviatky Všetkých svätých

•

i Pamiatka zosnulých (1. a 2. november). Čas na rozjímanie o živote v iných rozmeroch, najmä
o jeho zmysle, smerovaní i jeho
konci. U tých, ktorí v tomto roku
stratili blízkeho človeka to bude
intenzívnejšie, bolestnejšie ale
určite aj s väčším presvedčením, nádejou stretnutia vo več-

nosti. Symbolom nádeje je kotva a krásne, povzbudzujúce prirovnanie hovorí, že tak, ako je
kotva zachytená o morské dno,
aj kotva našej duše – nádej, je
pevne zakotvená v Bohu.
Je nám ľúto, že pred blížiacimi sa výnimočnými „dušičkovými“ sviatkami, ktoré sú
najmä o emóciách, rozjímaní o našich životných postojoch, hodnotách sme nútení osloviť vás aj takouto nepopulárnou vecou, ako je povinnosť v súvislosti s hrobovými miestami, cintorínom.
Nemáme na mysli príležitostné skrášlenie hrobových
miest, v ktorých sú pochovaní
vaši príbuzní. Problémom je,
že mnohí ešte stále nemajú
uzatvorenú zmluvu o nájme
a uhradené nájomné. Ide naj-

mä o staré hroby, ktoré pravdepodobne navštevujete
iba raz v roku, na dušičky.
Ocenili by sme, keby ste si
našli čas a hlavne prejavili
dobrú vôľu. Opätovne vám
ponúkame možnosť vysporiadať „prastaré hroby“ – pietne miesto s pôvodným symbolom, krížom premiestniť do
symbolickej záhradky za minimálny finančný náklad, ale
so skvelým výsledným efektom. Vyriešia sa zároveň dva
problémy – váš i záujem mestskej časti, ktorej dáte šancu
ponúknuť miesta na výstavbu nových monumentov. Spoliehame sa na vašu uvedomelosť. Pokladajme aj to za
náš dôkaz lásky a úcty k blízkym zosnulým.
Mária M i ľo v á

Ak poslúžiš dobru v mladosti, poslúži ti v starobe.
11

Kultúrny program pod názvom „Z Bakšayovej kapsy“, ktorý sa v našom Dome kultúry konal dňa 13. septembra 2015 bol nesporne „folklórnou“
udalosťou roka. Za krásny zážitok patrí poďakovanie organizátorom Ladislavovi Bačinskému s manželkou Veronikou a Jurajovi Švedlárovi, predsedovi
Východoslovenského folklórneho združenia. (Viac v budúcom čísle Krasňančana.)
Text k foto: Marek K a ž i m í r

„Spevom k srdcu,
srdcom k národu“
Seriál

Anička, dušička, nekašli
(Turiec)

Anička, dušička, nekašli,
aby ma pri tebe nenašli,
(:bo ak ma pri tebe očujú,
vezmú mi klobúčik aj šubu:)

Vezmú mi klobúčik s perami,
vezmú mi aj šubu s kvetami,
(:vezmú mi, Anička, aj teba,
čo ja budem robiť bez teba ?!:)

Anička maličká
Anička maličká, poď si ku mne hopkať,
(:kúpim ti čižmičky, čo ti budú klopkať, klopkať:)
A ja si nesadnem ku tebe, môj milý,
(: lebo by ma tvoje očká očarili:)
Tvoje čierne očká sú jak lúče z neba,
(: ach, bože, prebože, dajže mi len teba:)

Stop daÏìov˘m vodám
V čase väčších lejakov a búrok dochádza opakovanie k nedostatočnému odvádzaniu povrchových vôd z miestnych
komunikácií. Najviac sa to prejavuje na našom najvyššie situovanom sídlisku „Na Hore“.
Na požiadanie obyvateľov tejto lokality, k riešeniu tohto nežiaduceho stavu, zvolal dňa
29. 7. 2015 miestny úrad stretnutie občanov i zástupcov firmy, realizujúcej odvodnenie
ulíc. Na tomto rokovaní vyzval
starosta mestskej časti JUDr.
Marek Kažimír občanov, aby
sa vyjadrili k funkčnosti odvodu povrchových vôd, konkrétne

•
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z komunikácií Mešková, Na Brehu a Staroslovanská. Požiadal
tiež o stanovisko investora – LF
Development Krásna plus s.r.o.
Na základe ich názorov a vzájomnej diskusie bol prijatý návrh na postup riešenia tejto
problematiky.
Mestská časť
zabezpečí prešetrenie skutkového stavu vypúšťania dažďovej vody z pozemkov
v celej lokalite a označí nepovolené výpuste na komunikáciu.
Pri zistení nesúladu so všeobecne záväzným nariadením (VZN)
o územnom pláne zóny, z ktorého vyplýva povinnosť zachytávať

m á m e

Z receptov našej starej mamy
Naša stará mať sa vyznala i v liečivých účinkoch domácich korenín. Koreniny pridané do jedál napomáhajú k lepšiemu tráveniu,
no niektoré sú u liečivé.
• Soľ viaže vodu v organizme. Potraviny obsahujú soľ v dostatočnom
množstve. Dôkazom toho je, že mnohé domorodé kmene, napr.
v Austrálii, ktoré soľ neužívajú predsa žijú. My užívame soľ na
ochutenie jedál, avšak v solení nesmieme preháňať. Soľ prispieva
k kôrnateniu ciev, a tým i k vysokému tlaku. Preto pri vysokom
krvnom tlaku sa má užívanie soli obmedziť.
• Škorica zastavuje vnútorné krvácanie, pri nadbytku žalúdočnej
kyseliny obmedzí jej vylučovanie. Odstraňuje nepríjemné pocity
nafúknutie, je tiež liekom proti nervozite. Vracanie je zvyčajne
prirodzenou ochranou proti otravám žalúdka. Keď je vracanie
chorobným stavom, pomôže čaj zo škorice.
• Cesnak dezinfikuje črevá, zabíja baktérie, je liekom proti kôrnateniu
ciev, proti vysokému tlaku. Je i výživný, bohatý na vitamíny.
• Mletá červená paprika nielenže dá chuť do jedenia, ale je i močopudná. Je tiež liekom proti ochrnutiu jazyka. Paprika štipľavá má
protibakteriálny účinok.
• Aníz pomáha pri zahlienení žalúdka, priedušiek a uvoľní črevá.
Deťom sa niekedy dáva toto korenie do mlieka.
• Rasca je liekom starých mám pri plynatosti čriev. Preto sa pridáva
do varenej kapusty, kelu a iných jedál, ktoré čiastočne nadúvajú,
ale sú dôležitým zdrojom vitamínov. Po hnačke má byť rascová polievka prvým jedlom. Rasca dodá chuť do jedenia. Rascový čaj zvlášť
s pridaním medu, je liekom pre astmatikov.
Pripravil: (bj)
dažďové vody v akumulačných
nádržiach na vlastnom pozemku, vyzve vlastníkov k urýchlenej
náprave daného stavu. V prípade
nedodržania povinností, oznámi
porušovanie VZN na Stavebný
úrad mesta Košice so žiadosťou
o vykonanie stavebného dohľadu. Upozorní tiež obyvateľov na
zákaz skladovania sypkých stavebných materiálov na miestnych komunikáciách, aby nedochádzalo k zanášaniu drenážnych jám a následnému zníženiu schopnosti
vsakovania. Pri kolaudácii rodinných domov upozorní stavebný
úrad na dôslednú kontrolu splnenia požiadavky objemovej kapacity akumulačných nádrží.

„Na Hore“

v e ľ a ,

l e n

h o

m á l o

Napokon, v našich miestnych
novinách upozorní na povinnosť dodržiavania týchto podmienok a následne zvolá rokovanie s cieľom vyhodnotenia
prijatých opatrení. LF Development sa zaviazal realizovať
úpravu sklonu vozovky na ulici
Polesná a tiež vyčistiť trativod
na ulici Na Brehu. V prípade neúčinnosti dohodnutých a realizovaných opatrení zabezpečí test
absorbcie trativodov.
Pevne verím, že spoločnými silami dáme stopku za nedostatočným odvádzaním povrchových vôd a na našich uliciach
dáme vodám správny smer.
Ing. Ivo Č a b r a , MBA,
prednosta

v y u ž í v a m e .

„Poctiv˘ farmár “– slovenské potraviny

Pred dvoma rokmi na pôde Krásnej pribudla nová predajňa „Poctivý farmár“, slovenské potraviny. Od tohto času sa snaží uspokojovať
svojich zákazníkov výlučne produktami s minimálnym negatívnym vplyvom na zdravie. Ako vraví jej majiteľ Ing. Miroslav Gavaľa, úsilie
upriamujú na výrobky domácej produkcie a „eko“ firiem na Slovensku. Sortiment tvoria zdravé tradičné a farmárske potraviny. Všetky
starostlivo vyberané produkty v ponuke pochádzajú od overených slovenských pestovateľov a výrobcov. Ide o bravčové, hovädzie
i teľacie mäso, divinu, zabíjačkové špeciality, ale aj mlieko a mliečne výrobky. Predajňu nájdete na našej Ukrajinskej ulici č. 58. Na
snímkach vstup do predajne a čelný pult s pestrým výberom mäsových výrobkov a potravín každodennej spotreby.

„Átrium“ – záhradné centrum

Mnohí z Krásňanov, najmä naši noví obyvatelia z „Hory“ možno ani nevedia, že na Beniakovej ulici majú každý deň poruke veľkú
záhradu kvetín a drevín – „Átrium“ – záhradné centrum. Je to naozajstná „malebná predsieň kvetín“, v ktorej nájdete pestrú paletu astier,
hyacintov, iberiek narcisov, ruší a mnoho iných krásavíc. Tie si zákazníci majú možnosť vybrať v majestátnom, plne automatizovanom
skleníku, na kontajnerisku, v celom areáli Átria. Pred blížiacimi sa sviatkami Pamiatky zosnulých okrem letničiek tu pribudnú tradičné
chryzantémy, sirôtky a ďalšie druhy bohatého sortimentu, ktoré
lahodia očiam aj srdcu. Napokon, všetky kvetinky čosi vyjadrujú,
majú svoj „jazyk“, skrytý význam, najmä vtedy, ak ich vyberáme
pre milú osobu, aby sme jej tlmočili tajné posolstvo (prvý krok,
mier, čistotu, galantnosť, či neodmysliteľnú lásku...)
Text a foto: Ján Bičkoš

Vandali ‰arapatili
Dňa 7. júla 2015 zamestnanci miestneho úradu zistili poškodenie
altánku – vylomenie jedného poľa zábradlia. K vypátraniu
páchateľov účinne pomohol kamerový systém – vyskladaním
záznamov z viacerých kamier sa podarilo „vandalov“ identifikovať.
Tí svoj počin oľutovali a altánok na vlastné náklady opravili.
Skupina mladých ľudí z Krásnej ponúkla miestnemu úradu, že
vymaľuje náradie na workautovom ihrisku a tiež aj altánok, ktorý
niektorý „umelec“ popísal. Mestská časť túto ich aktivitu privítala
s tým, že dodala potrebný materiál – farby i náčinie.
Text a foto: Ing. T. O l š a v s k ý
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Je radosť písať tento článok,
pretože o úspechu sa píše dobre, a radostné správy z futbalu
tešia čitateľov a fanúšikov. Na
začiatku boli rôzne hlasy ohľadom účinkovania Krásnej v tretej lige. Zvládnu to chlapci, podarí sa posilniť realizačnému
tímu mužstvo dostatočne, aby
sme nehrali o záchranu a herne
sa netrápili? Dokáže mestská
časť konkurovať mestám a futbalovým baštám na východe?
Otázky ktoré zneli medzi fanúšikmi, ale všetci sa tešili, že na
našom štadióne uvidíme kvalitné zápasy.

s ú p e r ov

vyrazili dych všetkým fanúšikom. V priebehu piatich minút
Krásna otočila stav na 3:2 gólmi
Palencsára, Človečka a znova
tečovanej strely Palencsára.
Razom sa stratila nervozita
a v tejto chvíli sa zrodilo naštartovanie mužstva, moment,
že sme dobrí a dokážeme zdolať kohokoľvek! Z množstva šancí v závere poistil víťazstvo Zeher.
Po prvom zápase nastala eufória
a viera vo vlastné schopnosti.
Hneď na úvod nás čakal zhustený program a anglický týždeň:
nedeľa, streda, nedeľa... V stredu nás čakalo mužstvo Molda-

v

t r e t e j

svedčivo 4:0. Nasledoval ďalší zápas, kde nás čakalo prvé
veľké derby vo Vyšnom Opátskom. Bol to vyrovnaný zápas,
kde chceli obaja strhnúť víťazstvo na svoju stranu, ale to sa
podarilo nášmu hráčovi Konyovi,
ktorý dal v 55 min. jediný gól
zápasu. V piatom kole nás čakal stabilný účastník tretej ligy,
pravidelne okupujúci popredné
priečky. Aj tento súper odišiel
z Krásnej naprázdno a gólmi
Juhása a Zehera sme Snine pribalili na cestu dva krásne góly.
V šiestom kole nás čakal ďalší stabilný účastník súťaže, muž-

Hráme aktívny a útoãn˘ futbal
V krásnom počasí sa 2. 8.
2015 začala písať ďalšia história krásňanskeho futbalu v najvyššej oblastnej súťaži. Čakal
nás otvárací zápas na ktorý
bolo zvedavých 300 fanúšikov
a preveriť nás prišli Veľké
Revištia. V prvom polčase to
bol vyrovnaný zápas, ale tesne
pred prestávkou sme inkasovali.
Z kabín vyšli chlapci odhodlaní zvrátiť stav, ale po pár minútach hostia z brejku opäť udreli
a bolo 0:2... práve tento moment naštartoval mužstvo Krásnej a prišli chvíle, ktoré doslova

vy, v ktorom pôsobilo dávnejšie
viacero hráčov Krásnej. Okrem
nezlomnej viery aj to prospelo
tomu, že sme sa nezľakli bývalého druholigistu a po prehratom prvom polčase dokázali
Kučerom vyrovnať a v nadstavenom čase rozhodol o našej
výhre Konkoľ. Bol to ďalší otočený zápas v ktorom sa ukázala
sila mužstva! V treťom kole nás
čakalo silné mužstvo Giraltoviec. Po bezgólovom polčase
prišla gólová smršť Krásnej
a dvoma gólmi Zehera a dvomi Človečka sme zvíťazili pre-

stvo Sabinova, odkiaľ sa body
často nenosia. V zápase sme
síce gólom Konkoľa viedli, ale
domáci zápas otočili. Ale vďaka
bojovnosti Krásnej prišla pre
chlapcov odmena a gólom
v nadstavenom čase sme získali
cenný bod za remízu 2:2. V siedmom kole sme doma privítali
nováčika Pušoviec, ktorý sa
hrdil s jednou z najlepších
obrán. Padol jediný gól, ktorý
zaznamenal Juhás, ale bolo to
rýchle stretnutie s množstvom
šancí a fanúšikovia odchádzali
z krásneho futbalového divadla
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domov spokojní. V ôsmom kole
nás čakal ďalší náročný súper
a zavítali sme do Plavnice. Zo
súpera išiel rešpekt, veď predchádzajúce kolo vyhral v Stropkove rozdielom triedy 1:4, preto sa naši dôsledne pripravovali.
Zápas naším vyšiel, gólmi Človečka a Zehera sme si odniesli
všetky body po víťazstve 0:2.
Hráči s kvalitným realizačným tímom nás presviedčajú, že
Krásna sa stala čiernym koňom
súťaže. Hráme aktívny a útočný
futbal, v našich zápasoch padá
veľa gólov a mužstvo Krásnej
si postupne získava a priťahuje
na štadión stále viac fanúšikov.
Ale najkrajšie na všetkom je, že
v Krásnej sa zišli hráči, ktorých
futbal baví, ktorí si rozumejú na
ihrisku nielen futbalovo, ale aj
ľudsky. Dobrý kolektívny duch
a kamarátsky vzťah medzi hráčmi je v mužstve najdôležitejší
a je základom úspešného účinkovania.
Ing. František K l i k

Koľko nás je?
K 31. augustu 2015 žije
v našej mestskej časti 4594
obyvateľov, z toho 2267 mužov a 2327 žien. Detí do 14
rokov je 945, od 15 do 59 rokov 2796 a starších ako 59 rokov je 853 občanov. V mesiacoch január až august sa narodilo 32 detí a zomrelo 28
občanov.
Mária Hakeová

Užitočné maličkosti
Ako pôsobí čaj
Čierny čaj po 2–3 minútovom
lúhovaní pôsobí povzbudzujúco,
po 5 minútach upokojujúco. Viac
ako päť minút ho nelúhujeme.
Banán neutralizuje
Pikantný páliaci pocit v ústach
po ostrom štipľavom pokrme
zmierni banán, ak ho podáme po
jedle ako zákusok. Páliaci pocit
sa ihneď stratí.
Káva a aróma
Kávové zrnká dlhším skladovaním strácajú časť arómy a po zomletí má káva zatuchnutú chuť.
Ak zrnká pred mletím premyjeme
horúcou vodou, bude chutiť normálne.
Slané pečivo nikdy nepodávajte ani neodkladajte na strieborný podnos, soľ sa zažerie do
striebra a vytvorí na ňom fľaky.
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