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K o ľ k o d á m e , t o ľ k o d o s t a n e m e . B u ďm e v e ľ k o r y s í
média priniesli neS vetové
dávno správu, že zakladateľ známej svetovej sociálnej siete Mark Zuckerberg
daroval s manželkou na počesť narodenia svojej dcéry
charite deväťdesiatdeväť percent všetkých svojich akcií
v hodnote 45 miliárd dolárov.
Priradil sa tak k Billovi Gatesovi

medializácia dobročinnosti
pomáha oslovovať ďalších
možných darcov. Pozitívne
príklady by tak mali oslovovať
ďalších dobrodincov nielen
počas Vianoc, ale počas celého roka. Každý z nás –
v rámci svojich možností –
môže pomôcť jedlom, ošatením, nábytkom, finančným

ťažko chorým to najcennejšie
čo mali – kúsok seba.
eľmi ma teší, že v Krásnej
je veľa filantropov, ktorí
sa reálne zapojili do našich
zbierok potravín „ Pomáhame
s potravinami“ a do zbierky
zimného šatstva a školských
pomôcok, ktoré sme organizovali v spolupráci so Slo-

V

V kaÏdom ãloveku je dobro
a ďalším filantropom – dobročinným ľuďom, ktorí sa rozhodli zlepšiť kvalitu života iným
a podporiť vo svete zdravotníctvo a vzdelávanie. Určite
veľkou zaujímavosťou bolo,
že zverejnenie tohto zámeru
darovať obrovské množstvo
dolárov podporili aj psychológovia s odôvodnením, že

JUDr. Marek KAŽIMÍR

príspevkom alebo venovať
svoj čas a podporiť ľudí v núdzi, ktorým choroba, osud, alebo nešťastie zhoršilo životné podmienky, tak, že im prinieslo ťažší život ako je ten náš.
Zvlášť si vysoko vážim darcov
krvi a orgánov, ktorí darovali

venským Červeným krížom
a Kauflandom. Výsledkom
potravinovej pomoci bolo
viac ako štyridsať plných tašiek s potravinami, ktoré sme
s predsedom sociálnej komisie Ľubomírom Hakeom rozdelili seniorom, osamelým
matkám a rodinám v núdzi.
Veľký úspech mala aj zbierka

šatstva a vďaka darcom sme
mohli v decembri, v Dome kultúry otvoriť Centrum materiálnej pomoci, kde si obdarovaní mohli vybrať kvalitné,
dokonca aj nové zimné oblečenie a pre deti základné školské pomôcky.
ároveň chcem poďakovať
všetkým krásňanskym
a košickým ľudomilom, ktorí
venovali svoj čas a zapojili
sa do dobrovoľníckej brigády pri čistení štrkoviska a pomohli nám zastaviť jeho nekontrolované zasypávanie.
Štrkovisko, to sú naše spoločné spomienky na detstvo
a kus vzácneho biotopu,
ktorý do Krásnej so svojimi
čarokrásnymi zákutiami a životom patrí.

Z

(Pokračovanie na 3. strane)

Vianoce sú aj o hºadaní domova
ste už niekedy
S ledovali
reláciu „Nové bývanie“?
Ľudia si určia konkrétne požiadavky na nový byt, či dom,
následne dostanú štyri ponuky a stačí si už len vybrať.
Niektorí si hneď vyberú jednu
z možností, iní hľadajú ďalej.
Vianočné sviatky sú tiež o hľadaní domova. Domov však nehľadá človek, ale Boh pre svojho jediného Syna. Vieme si domyslieť, že nehľadá trojizbový
byt, ani dom s veľkým pozemkom. Kráľ Dávid mal svoj palác
a Pán mu doprial pokoj i zo
strany nechcených susedov
– pohanov. Spomenul si, že aj
Boh by mal bývať v paláci, nie
v stane. Vnímal potrebu postaviť Bohu na zemi chrám, miesto
vhodné jeho prítomnosti a ma-

jestátnosti. Ale Boh poznal
Dávidovu minulosť, a tak si volí
až Dávidovho potomka za svojho syna a zaväzuje sa mu pomáhať. Keby sme čítali Písmo
ďalej, mohli by sme vnímať, že

pokiaľ Šalamún dôveroval
Bohu, radil sa s ním a mal srdce
otvorené pre jeho vôľu, jeho
kráľovstvo bolo nedotknuteľné a jeho múdrosť nesmierna.
(Pokračovanie na 2. strane)

Pokojné Vianoce
plné pohody
v kruhu najbližších,
veľa pevného zdravia
a šťastia
po celý rok 2016
všetkým obyvateľom
Krásnej
úprimne želajú:
starosta,
poslanci,
členovia redakčnej rady
a šéfredaktor

Vìaka za uznanie
Takéto gesto sa nestáva
často, ale výnimka potvrdzuje pravidlo. Verní čitatelia našich miestnych novín manželia
Ladislav a Marta Muroví z Čane, bývalí obyvatelia našej mestskej časti nestrácajú záujem
o život a dianie v Krásnej. Ako nám
prezradili, zdrojom informácií,
príjemných spomienok, ktoré
im dodávajú pozitívnu energiu,
je pre ich rodinu náš Krasňančan. Výnimočným uznaním prá-

ce jeho tvorcov, bol okrem úprimných slov vďaky aj finančný
príspevok vo výške 100,- €, ktorý, venovali na náklady spojené
s jeho výrobou. Samozrejme,
že financie do rozpočtu padnú
dobre, ale viac pre nás znamená,
keď sa môžeme utvrdiť v presvedčení, že každé úsilie sa
oplatí, keď jeho výsledok niekoho poteší. Rodine Murovej
za uznanie a finančný darček
srdečne ďakujeme. (starosta)

Ná‰ postreh

vé miesta sme sa rozhodli označiť žltou nálepkou. Sme radi, že
si naše upozornenie vzalo za
svoje dosť nájomcov, ktorí prišli,
uzatvorili nájomnú zmluvu, uhradili nájomné, či požiadali o miesto
v „Symbolickej záhradke“. Viacerí však toto oznámenie ignorovali, no najzaujímavejší boli
tí, ktorí si označenie hrobu
najbližších, vyriešili svojsky:
nálepku odstránili a „šupli
ju“ pre potešenie na susedný
hrob, kde nepatrila. Možno
sa títo „vtipkári“ uspokojili
myšlienkou, že niekoho do-

Po sviatku Všetkých svätých
a dušičiek v nás doznievajú
emócie, i keď sa naša pozornosť
chtiac-nechtiac sústreďuje na
blížiace sa Vianoce. Dovoľte vrátiť sa k nášmu postrehu z cintorína a verím, že zaujme aj vás.
Ako po iné roky, pred dušičkami sme pozornosť zamerali na
výzdobu a čistotu cintorína, parkovanie, usmernenie dopravy,
čo so svojimi pomocníkmi (zamestnancami VPP) na výbornú,

z „du‰iãkového“ cintorína
zariadil správca cintorína Mikuláš Cúr. Zrealizovali sme aj skvelý
nápad – premiestnenie pamätnej tabule profesora Michala
Lacka do „Symbolickej záhradky“
na miesto, ktoré technicky, vrátane dodania doplnkov, nezištne
pripravil kamenár Milan Takáč.
Interes o hroby a zvýšenú
návštevnosť cintorína, počas
sviatkov sme využili na tlmočenie informácií hlavne tým, ktorí
nebývajú v Krásnej. Išlo o nevysporiadané formálne náležitosti, uzatvorenie nájomnej zmluvy
a zaplatenie nájomného za hrobové miesto. Nezaplatené hrobo-

behli a vôbec ich netrápi, že
sa ho dotkli, či pobúrili.
Aj tento postreh z tohtoročného „dušičkového“ cintorína
poslúži na zamyslenie a poučenie. Komu totiž nie je cudzí
„iba“ aký – taký zlý úmysel, nie je
vylúčené, že s tým nebude mať
problém ani vo veľkých veciach.
Aj malých, naoko neškodných
pokušení, či prehreškov sa treba čím skôr zbaviť, aby nás neovládli! Práve teraz, vo vianočnom a novoročnom čase máme
na to jedinečnú príležitosť.
Mária M i ľo v á

(Dokončenie z 1. strany)

Úžasné je, že Boh hľadá ľudské
srdce a chce v ňom prebývať.
Ale srdce, ktoré si vybral pre
svojho jednorodeného Syna,
nebolo obyčajné! Našiel si

no, ako my (v čase radosti,
blahobytu a spokojnosti) napokon zabudol na Boha. Mária
nikdy nezabudla. Bola verná
a odhodlaná plniť Božiu vôľu
i svoje poslanie vo svete až do

Vianoce sú aj
o hºadaní domova
Máriu, jednoduchú a pokornú
dievčinu, ktorá odolala hriechu a v čistote svojho srdca
prijímala všetko, čo jej anjel
zvestoval. Netúžila po bohatstve, sláve, či múdrosti, chcela byť iba služobnicou, ktorá
bude plniť vôľu Boha. Na rozdiel od Šalamúna, ktorý – mož-

smrti. Preto sa skús, brat – sestra, zamyslieť nad svojím srdcom, či je naozaj pripravené
prijať Božieho Syna, alebo to
bude rovnaké ako minulý, či
predminulý rok? Požehnané
vianočné dni a radostný vstup
do Nového roka 2016.
Mgr. Pavel Kaminský

Stále sa uãíme
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.
averzia – odpor, nechuť
empatia – vcítenie sa do pocitov iného človeka
nihilista – kto neuznáva nijaké hodnoty (spoločenské, mravné)
devíza – heslo, výrok, zásada
megalománia – chorobná túžba po sláve (slávybažnosť)
miestopis – geografický opis ľudských sídiel (topografia)
alias – inými slovami, inak
hypotetický – predpokladaný
progres – vzostup, pokrok
trend – základný smer (hospodárskeho vývoja)
konvencia – ustálený spôsob, spoločenská zvyklosť (opak: nekonvenčné správanie, učenie...)
integrovať – zjednocovať, spájať
protagonista – vedúca osobnosť, priekopník
filantrop – dobročinný človek, ľudomil
Pre túto chvíľu to vari stačí v domnení, že si to postupne osvojíme
a budeme aj „bohatší“ aspoň o poznanie.
Pripravil (bj)
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Zo starostovho diára
Október
– rokovanie na SPP, a.s. – preložka regulačnej stanice – IBV
Záhumnie Krásna
– účasť na verejnom zhromaždení – Zasypávanie štrkoviska
– rokovanie s generálnym riaditeľom KOSIT, a.s. – hluk, projekt horúcovodu
– rokovanie s riaditeľkou Inšpekcie životného prostredia – téma
ochrana štrkoviska
– rokovanie s konateľom Krásna pri jazere, s.r.o. – zasypávanie
štrkoviska – rozvoj lokality IBV Pri Jazere
– rokovanie s riaditeľkou Slovenského červeného kríža – Potravinová
pomoc
– rokovanie s primátorom mesta Košice na tému redukcia mestských
častí, verejná doprava
– rokovanie so Správou povodia Bodvy a Hornádu – výrub stromov

DôleÏité pracovné rokovania
November
– rokovanie s riaditeľkou Spojenej školy – správcom objektu
základnej školy – odkúpenie
– rokovanie s vlastníkmi pozemkov na štrkovisku – zasypávanie a sťahovanie mokrade
– rokovanie na Útvare hlavného architekta – zmeny územného plánu
Krásnej
– rokovanie na Magistráte mesta Košice – téma výstavba Centra
sociálnych služieb Krásna
– rokovania s investormi a záujemcami o výstavbu obchodného
centra
– rokovanie so zástupcom evanjelickej cirkvi – prenájom pozemkov cintorína

Pravidelný kontrolný deň počas výstavby vodovodu a kanalizácie v IBV
Záhumnie Krásna za účasti zástupcov občianskeho združenia, samosprávy, zhotoviteľa a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Text a foto: M. Míľová

V kaÏdom ãloveku je dobro
(Dokončenie z 1. strany)

Ralph Waldo Emerson povedal, že „Človek je tým, o čom
celý deň premýšľa.“
rial by som si, aby sme
v tomto vianočnom čase
viac ako po iné dni premýšľali
o dobre a dobročinnosti. Veď
dobro je to, čo mu nič nechýba. A držme sa aj známeho
výroku „Koľko dáme, toľko

P

dostaneme“. Buďme veľkorysí, to je miazga nášho života. Pravdou tiež ostáva, že
čím viac sa delíme, tým viac
máme. Je to zázrak…
každom z nás je tá základná esencia, podstata
človeka, snaha robiť dobro.
Požehnané, veselé a šťastné
Vianoce!
Váš starosta

V

December
– rokovanie s Vodohospodárskym podnikom – výstavba protipovodňovej hrádze
– rokovanie s generálnym riaditeľom Vodohospodárskeho podniku
– zasypávanie štrkoviska
– rokovanie s generálnym riaditeľom KOSIT, a.s. – hluk, projekt
horúcovodu a skúšobná prevádzka na futbalovom štadióne

Adventn˘ koncert
V predvianočnom, stíšujúcom a sebareflexnom čase,
pred treťou adventnou nedeľou,
v piatok 11. decembra 2015
sa v našom kostole svätých Cyrila a Metoda konal „Adventný
koncert“. Osnovateľmi nevšedného podujatia boli naša
farnosť a Mestská časť KošiceKrásna.

skladby zneli do tichého večera, ktoré čoraz viac prebúdzali
a nabádali naše vnútro k dobru
a pokore. Výsostne nás dojal
aj nádherný vokálny prednes
sopránistky Tatiany Palovčíkovej a mezzosopránistky
Zuzany Orlovskej, ktoré si
podmanili naše srdcia. Mne
osobne učaril najmä Zbor ži-

Podmanili si na‰e srdcia
Za bohatej účasti Krásňanov, ale aj početných hostí, účinkujúcich privítal náš starosta
Marek Kažimír. V príjemnej
atmosfére a pri stlmených svetlách chrámu zazneli prvé akordy Toccaty hudobného skladateľa Frobergera, ktorou organista Marek Vrábel brilantne
„prevetral“ píšťaly krásňanskeho organu. Rovnako aj ďalšie
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dov zo známej opery G. Verdiho
Nabucco. Nemenej uchvátilo
Agnus Dei, ale aj ďalšie hudobné diela G. Bizeta, A. L. Webera, Rossiniho, Gounoda, Brixiho
a ďalšich velikánov, ktorými pohladili nielen naše často zatvrdilé
srdcia, ale aj dušu. Bol to pre nás
bohatý umelecký, ale aj duchovný zážitok. Vďaka.
Ján B i č k o š

v l a s t n o u

c e s t o u .
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Pestrá paleta ãinnosti Základnej ‰koly s materskou ‰kolou sv. Marka KriÏina

Od začiatku školského
roka uplynuli už tri mesiace,
počas ktorých naša škola pripravila množstvo podujatí. Na
sviatok svätých košických
mučeníkov sme oslávili patróna našej školy sv. Marka
Križina a spoločne putovali do
kostola svätých košických mu-

rozprával aj o kostole. Tanečným krokom do nového školského roka – rozhodli sme sa,
že skôr, ako zohneme svoje
hlavy nad učebnice, poriadne
sa spolu zabavíme a vybláznime na školskej diskotéke.
A tak sa v pondelok 14. 9. popoludní v priestoroch našej
školy tancovalo, spievalo a súťažilo. Rádio Marko – náš ofi-

sa, byť lepšími. Keďže táto
práca naozaj nie je ľahká, každá
trieda si na začiatku školského
roka zvolila svojho patróna, ktorého prosí o pomoc. Počas celého školského roka spoznávame život a poslanie svojho
patróna, učíme sa ho nasledovať a prosíme o jeho pomoc.
Svetový deň zdravej výživy – aj
tento rok sme si ho pripomenuli

Rehoľnej ulici popri každodennej výchovnej činnosti pripravila množstvo podujatí ako Šarkaniádu, v rámci mesiaca úcty
k starším stretnutie so starými
rodičmi, výchovný koncert o hudobných nástrojoch, ukážku
činnosti mestskej polície aj
so psovodom, športovú olympiádu pri príležitosti Dňa ma-

SnaÏia sa byÈ lep‰ími

čeníkov na sídlisku Nad jazerom. Kde nás milo privítal pán
farár, vdp. Peter Kentoš, ktorý
nám predstavil svätcov a po-

ciálny školský rozhlas – spustil
svoje prvé vysielanie vo štvrtok
8.10. Rádio vysiela každý druhý štvrtok počas veľkej prestávky. Číta celá rodina – do
nášho čitateľského kútika prišli
žiakom mladších ročníkov čítať žiaci starších ročníkov, starším žiakom žiaci mladší, pani
riaditeľka, zástupca, pán kaplán, učitelia a rodičia. Patróni
tried – dennodenne sa snažíme nielen získavať nové poznatky a vedomosti, ale aj pracovať na sebe, zdokonaľovať

prípravou zdravých jedál, ktoré prichystali naše kuchárky
a žiaci so svojimi rodičmi.
V týchto dňoch sme nainštalovali na toalety v troch pavilónoch našej školy dávkovače
na toaletný papier, na utierky
a mydlo. Rodičom ďakujeme
za finančnú podporu. Karneval – v novembri slávime sviatok Všetkých svätých a tak si
naši žiaci pripravili a obliekli
kostýmy svätcov, ktorých predstavili v telocvični počas karnevalu. Materská škola na

terských škôl, návštevu bábkového divadla a rad ďalších
podujatí.
PaedDr. Veronika Becová,
riaditeľka školy

Materská ‰kola má novú riaditeºku
Športové aktivity a úcta
k prírode sú základnými
ambíciami novej riaditeľky materskej školy PhDr.
Aleny Rackovej. O svojich
zámeroch nám napísala
osobne tieto povzbudivé
riadky.
Súčasná doba so sebou
prináša riziká nedostatku pohybu a s tým súvisiaci nárast obezity a lenivosti u detí. Dieťa
v období predškolského veku
disponuje vysokou pohybovou
aktivitou, ktorá je špeciálnou
metódou na skúmanie okolia.
Predškolský vek je najideálnejší
na vytváranie základných návykov, vedomia a správania podporujúcich zdravie detí. Preto sa

•
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chcem zamerať hlavne na vytváranie vhodných podmienok
pre pohybové činnosti a aktivity
našich detí aj v spolupráci
s rodičmi v programe „Mama,
oco, cvič so mnou“. Tiež využiť

d e t i

príležitosť zapojiť sa do programu
Európske mesto športu (ktorým
budú Košice v roku 2016, pozn.
red.) a poukázať na aktuálnosť
a dôležitosť športovania, rozvoj
a upevnenie ich fyzického a duševného zdravia našej najmladšej generácie. S kolektívom materskej školy a rodičmi chceme
organizovať pestré športové
aktivity a iné hravé činnosti,
ktoré by rozvíjali a podporovali
osobnostný vývoj dieťaťa, do
ktorých by sa mohli zapojiť aj
rodičia ako ich vzor. Nemenej
dôležité je viesť deti k tomu, aby
si vážili životné prostredie. Preto
plánujeme aj aktivity, zamerané
na šírenie osvety a výchovy detí
vo vzťahu k ekologickej spolu-

v k l a d á m e ,

t o

zodpovednosti za život na našej planéte. Využívať k tomu
budeme zeleň na školskom
dvore, okolie materskej školy,
pravidelné vychádzky do okolitej prírody, ako aj preferovanie zdravého životného štýlu.
Chcem, aby deti prezentovali
svoj talent hravou formu, aby sa
v našej škôlke učili už od útleho
veku úcte k ľudovým tradíciám,
zvykom a hodnotám. Mojím cieľom je vytvárať na škole takú
pohodu, aby do nej chodili radi
učitelia, lebo potom budú chodiť
do školy radi aj deti, aby sa v nej
stretla náročnosť s láskavosťou
a porozumením, aby bola založená na partnerstve s rodičmi.
PhDr. Alena R a c k o v á

o s t a n e

v

n i c h .

Z jedineãného a dojemného „Uvítania detí do Ïivota“ 25. IX. 2015

Človek sa rodí z lásky a jeho
príchod na svet je vždy veľkou
udalosťou, zázrakom, pretože
je najvzácnejšou živou bytosťou
na Zemi, kvetom ľudskej lásky.
S mottom „Život je dar, ktorý si
vážime “ sa vedenie našej mestskej časti rozhodlo znovu oživiť
tradíciu spred vyše tridsiatich
rokov „Uvítanie novorodeniatok
do života“. Týmto krokom sme
sa vrátili do čias, ktoré u nás,
zrelších, vyvolávajú spomienky

na najkrajšie obdobie života na mladosť, na naše dnes už
dospelé deti. Prvý „obnovený“
uvítací akt sa konal dňa 25. septembra 2015 v honosných priestoroch nášho kaštieľa.
Slávnostným príhovorom
pozdravil prítomných náš starosta JUDr. Marek Kažimír, ktorý

•

L á s k a

j e

do veľkej rodiny Mestskej časti Košice-Krásna privítal trinásť
najmladších občanov, narodených v období od januára 2015
do konca júna 2015: Adelku
Sánchez, Terezku Roháľovú,
Sofiu Eliášovú, Elu Papcúno-

ko preto, aby jej obyvatelia žili
v zdravom a čistom prostredí,
že sa o jej predstaviteľov môžu
oprieť aj v ťažkých situáciách,
ktoré so sebou prináša život.
K slávnostnej atmosfére prispel
aj milý kultúrny program detí zo

života na milej slávnosti, ktorú
si v dohľadnom čase určite zopakujeme. Bolo zjavné, že sme

„Îivot je dar…“
vú, Andreu Urbančok, Simonku Vaľkovú, Simonku Vaľovskú, Samka Mosného, Janí-

ka Hegedüša, Riška Ivanku,
Gregora Oláha, Daniela Odermarského a Adamka Minarčíka. Deťom, ale aj ich rodičom
zaželal veľa zdravia, spokojnosti, krásnych spoločných dní, na
ktoré určite budú vždy radi spomínať. Ubezpečil ich, že samospráva v Krásnej urobí všet-

s l e p á ,

a l e

ZŠ s MŠ sv. Marka Križina,
o ktorý sa postarali pedagógovia
školy PaedDr. Františka Fecková a Mgr. Svetozár Pavlík,
tiež spomienkový darček i slávnostný zápis do pamätnej knihy. Príjemné bolo sledovať aj
priateľské rozhovory medzi ro-

dičmi pri malom občerstvení.
Stredobodom pozornosti však
zostali ich malí anjelíci, ktorých
sme s veľkou láskou vítali do

m a n ž e l s t v o

j e j

týmto podujatím urobili radosť
nielen rodičom novorodencov,

ale tiež ostatným členom rodiny,
ktorí sa slávnosti zúčastnili.
Mária M i ľo v á
Snímky: (bič)

v r á t i

z r a k .
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Osobnosti Krásnej nad Hornádom
Rodák z Krásnej, profesor
Michal Lacko, SJ, sa narodil
19. januára 1920, ako najstarší
zo šiestich detí. Vtedajší farár
Michal Adam presvedčil rodičov, aby talentovaného chlapca
dali študovať. V roku 1938 maturoval na Reálnom štátnom
gymnáziu v Košiciach. Už ako
18-ročný vstúpil v Ružomberku
do Spoločnosti Ježišovej, najprísnejšej mužskej rehole. Predstavení ho poslali študovať filozofiu do Záhrebu v Chorvátsku.
Toto obdobie štyroch rokov bolo rozhodujúce pre jeho ďalšie
smerovanie. Tu sa bližšie oboznámil s dedičstvom sv. Cyrila
a Metoda a so slovanskou históriou, ktorej sa s oduševnením
venoval počas svojho života. Po
návrate na Slovensko vyučoval v gymnáziu a viedol jezuitský dorast v sídle jezuitov v Ružomberku (1943–1945).

Orientale (Pápežský východný
inštitút) a na Gregoriánskej univerzite ako mimoriadny profesor
prednášal balkánske cirkevné
dejiny. Jeho životný záber bol oveľa väčší. Vydal množstvo vedeckých prác, prispieval do časopisov. Jeho kniha Sv. Cyril a Metod bola vydaná vo viacerých
jazykoch. Základným vedeckým
dielom dejín Veľkej Moravy je
jeho dizertačná práca „Pápeži

príhodu. Bol pochovaný v jezuitskej hrobke na cintoríne
Campo Verano v Ríme. Zásluhou prešovského biskupa Jána
Babjaka, SJ a celej gréckokatolíckej cirkvi boli jeho telesné
pozostatky exhumované a prenesené na Slovensko. Pochovaný je na košickom cintoríne
Rozália.
Profesor Michal Lacko bol
a bude významnou osobnosťou
v kresťanských dejinách Slovenska. Široká, východniarska
nátura, človek veľkého srdca.
Vždy plný optimizmu a veselosti,
vždy ochotný pomáhať. Bustu,
ktorá bola odhalená pri kostole
v Krásnej 11. marca 1992,
autorom ktorej bol akad. sochár
Ján Mathé, po niekoľkých rokoch ukradli a nahradila ju pamätná tabuľa. Novú bustu i (zhotovenie ktorej inicioval starosta JUDr. Marek Kažimír) po

Profesor Michal Lacko, SJ (1920 – 1982)
Na jeseň 1945 odišiel na
teologické štúdiá do Prahy.
Kňazskú vysviacku prijal 6. mája
1948 ako gréckokatolík vo východnom byzantsko-slovanskom obrade, aj keď bol pokrstený ako rímskokatolík. V roku
1950 odišiel do Ríma na Filozofickú fakultu Štátnej univerzity La Sapienza, kde študoval
odbor dejín a v roku 1953 získal
doktorát. O dva roky neskôr v roku 1955 získal doktorát z teológie na Pápežskej Gregoriánskej
univerzite v Ríme, kde študoval aj
staroslovienčinu, gréčtinu, hebrejčinu, aj latinčinu. V období, keď
ukončil štúdia sa už nemohol vrátiť do vlasti, preto ostal pôsobiť
v Ríme. Po rokoch štúdií na univerzitách sa stal v roku 1956 profesorom na Instituto Pontificio

a Veľká Morava vo svetle dokumentov pápežskej kúrie“.
Pre výskum dejín slovenských
gréckokatolíckych veriacich
má základný význam jeho práca
„Užhorodská únia karpatských
Ruténov s katolíckou Cirkvou“
z roku 1955. Bol redaktorom
viacerých slovenských novín
a časopisov v zahraničí a pravidelným prispievateľom slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu, tiež spoluzakladateľom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.
Jeho srdcovou záležitosťou bol
osud gréckokatolíkov na Slovensku a v zahraničí. Žil pre túto
cirkev telom aj dušou, informoval o nej a snažil sa jej pomôcť.
Zomrel predčasne v Ríme
21. marca 1982 na srdcovú

dôkladnom „spoznaní“ života
veľkej osobnosti verne stvárnil
Ing. Zbigniew Nišponský. Na
pôsobivej a dôstojnej spomienke, ktorá sa v Krásnej konala
dňa 17. januára 2010 pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Michala Lacka, za zvukov
hymnickej piesne „Bože čos’
ráčil slovenskému ľudu“, bustu
odhalil a požehnal vtedajší biskup Mons. Bernard Bober.
Dnešnej, ale aj budúcim generáciám bude pripomínať ako
ľudomila, človeka veľkého srdca,
aj jeho pamätná tabuľa umiestnená v „Symbolickej záhradke“
nášho cintorína. Úctu k jeho
osobe môžeme vyjadriť aj tým,
že sa po vzore nášho rodáka budeme vzájomne uctiť a zapaľovať pre dobrú vec.

Koľko nás je?
K 30. novembru 2015 žije
v našej mestskej časti 4823
obyvateľov, z toho 2423 mužov
a 2400 žien. Detí do 14 rokov
je 984, od 15 do 59 rokov 3019
a starších ako 59 rokov je 820
občanov. V mesiacoch január
až november sa narodilo štyridsaťšesť detí a zomrelo tridsaťštyri občanov.
Mária Hakeová

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.

Pohladenia pre du‰u
• Dvere otvárame mnohým,
náruč a srdce málokomu.
• Je to zázrak – čím viac sa
delíme, tým viac máme.
• Sú ľudia, ktorí sa našich životov dotknú len zľahka...
zatiaľ čo iní vyryjú hlbokú
brázdu a nikdy na nich nezabudneme.
• Najosamelejším miestom na
svete je ľudské srdce, keď
v ňom chýba láska.
• Snaž sa byť láskavý k mladým, súcitiť so starými a tolerovať slabých a zblúdilých.
To všetko ťa môže v živote
stretnúť.
Pred tohtoročným sviatkom
Všetkých svätých sme v „Symbolickej záhradke“ krásňanskeho cintorína umiestnili aj
pamätnú tabuľu nášho rodáka, kňaza – jezuitu profesora
Michala Lacka.
Text a snímky: Ján B i č k o š

•
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Fotoriport
Zo života

Fotoriport
RETRONÁVRAT Y
nášho rodáka kňaza-jezuitu M i c h a l a L a c k a

k jeho nedožitým 95. narodeninám

Prvé tri fotografie (zľava) nám približujú časť z bohatého a plodného života krásňanskeho rodáka profesora Michala Lacka S. J.
v rokoch 1980 v Ríme. Na prvej fotografii ho vidíme pri kázni v Ríme - Toresina. Na vedľajšej snímke v generálnej kúrii sestier sv.
Bazila Romano Aventín s biskupom Pavlom Hnilicom a profesorom Felixom Litvom S. J. (apríl 1980). Na treťom zábere (vľavo)
je s otcom Dominikom Kaľatom S. J. z Nemecka, medzi nimi bol aj stigmatizovaný Gino Burresi (piaty zľava. S.Vittorino Romano
– január 1980. Štvrtá snímka (vpravo) je už z poslednej rozlúčky Michala Lacka v Ríme, chrám v komplexe Univerzity Pontifitio
Orientale dňa 25. marca 1982, na ktorej hlavným celebrantom bol biskup Michal Rusnák, C.Ss. R.D.D. gréckokatolícky biskup
z Toronta – Kanada. Kázeň o živote a diele M. Lacka mal O. Timotej Masár S. J., riaditeľ vatikánskeho rozhlasu (vľavo vidíme aj
bratov zosnulého Jána a Jozefa Lacka. Na poslednom zábere (vpravo) Rím, cintorín Campo Verano, Jezuitská hrobka, kde sa
prišli pokloniť biskup P. Hnilica, Mons. O. Vavrovič, Š. Labo, biskup D. Kaľata a členovia diplomatického zboru ČSSR, medzi nimi
aj bratia Ján a Jozef Lacko z Krásnej.
Texty k fotografiám: Ján Lacko, Ing. Mikuláš Marton a šéfredaktor

•

Kým som si myslel, že sa učím žiť, učil som sa umierať.
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Podporte ná‰ projekt
Ako je to
s v˘rubom stromov?
Často sa na nás obracajú
občania so žiadosťami o súhlas
na výrub stromov. Ten môžu realizovať bez súhlasu ak, stromy
majú obvod kmeňa menší ako
40 cm meraný vo výške 130 cm
nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce
s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia
obce s výmerou do 20 m2, pri
obnove produkčných ovocných
drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich
výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu, na stro-

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V ostatných
prípadoch výrub povoľuje mesto
Košice, k čomu je potrebné podať žiadosť, ktorá obsahuje
prílohy, počet drevín, ich druh
s údajom o obvode kmeňa vo
výške 1,3 m nad zemou, v prípade krov plošná výmera a ich
druh, výpočet spoločenskej
hodnoty v zmysle Vyhlášky MŽP
SR č. 24/2003 Z. z., doklad
o uhradení správneho poplatku vo výške 10,- € (fyzická oso-

V˘rub povoºuje mesto Ko‰ice
my s obvodom kmeňa do 80
cm, meraným vo výške 130
cm nad zemou, ak rastú v
záhradách a záhradkárskych
osadách, čo musí byť uvedené
v liste vlastníctva, prípadne
územnom pláne mesta Košice,
pri bezprostrednom ohrození
zdravia alebo života človeka,
alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku, Ďalšie situácie, keď nie
je potrebný súhlas na výrub
sú uvedené v §47 ods. 4 až 8
Zákona SNR č. 198/2014

ba) a vo výške 100,- € (právnická osoba) v pokladni Magistrátu
mesta Košice, v zmysle zákona
o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, kópiu
z katastrálnej mapy (geometrický plán) so zakreslením drevín,
ktoré žiadateľ chce vyrúbať, list
vlastníctva (stačí kópia). V prípade, že mesto Košice vyhovie
vašej žiadosti, dreviny je možné
zrezať od 31. októbra do 31. marca, teda mimo vegetačného
obdobia.
Ing. Tomáš O l š a v s k ý

A k t u á l n a

p o z n á m k a

Takže opäť sú tu Vianoce
a na dvere nám klope aj ďalší

nový rok. Pravdaže – ako inokedy – im predchádzali veľ-

„Vezmime staré a postavme nové – Športovo-relaxačná
miestnosť ako základ pre nové činnosti školy“. Hlasovanie prebieha
cez LIKE Každý LIKE = 1 hlas. Zakúpením výrobku NANO4LIFE v predajni EXIsport. Zaslaním pokladničného dokladu na adresu buducnost@
nano4life.sk môžete dať za každý výrobok NANO4LIFE 5 hlasov.
Hlasovať môžete na: http://buducnostsudeti.sk/387/vezmime-starea-postavme-nove-sportovo-relaxacna-miestnost-ako-zaklad-prenove-cinnosti-skoly/ Úspešnosť projektu závisí od počtu hlasov, preto
prosíme o preposlanie tohto emailu aj vašim kolegom, priateľom
a známym, ktorí nás môžu tiež podporiť. Uzávierka hlasovania bude 30.12. 2015 o 12:00 h. Podporené budú tri projekty s najväčším
počtom hlasov.
PaedDr. Veronika B e c o v á

Z d r avo t n í c ke o k i e n ko
Ako sme spomínali, medzi choroby, ktorých sa bojíme (okrem Alzheimerovej
choroby a roztrúsenej sklerózy, o ktorých už viete z tretieho tohtoročného čísla
Krasňančana) patria aj ďalšie
dve AIDS a SARS.
• AIDS: Je zlyhanie imunitného systému, spôsobené vírusom
ľudskej imunodeficiencie (HIV).
Počiatočné príznaky: teplota,
únava, bolesti v krku, svalov a hlavy, nevoľnosť, hnačky, zväčšenie uzlín v krku. Tieto trvajú asi
dva týždne a zvyčajne sa ani len
neuvažuje o takejto vážnej infekcii. Inkubačná doba je od troch
dní do troch mesiacov, väčšinou
2–4 týždne. Najčastejšou cestou prenosu je sexuálny styk,
prenos matky na dieťa v tehotenstve, pri pôrode alebo dojče-

ní, transfúzii krvi, alebo použitie
injekčných striekačiek. Infekcia
je liečiteľná, ale nevyliečiteľná
a po určitom čase končí smrťou.
• SARS: V preklade znamená
„ťažký akútny respiračný syndróm dýchacích ciest“. Je to choroba, ktorá ašpirovala na titul
„mor jari roku 2006“, šíriaca sa
kvapôčkovou nákazou a priamym
dotykom. Začína sa ako bežné
chrípkové ochorenie s vysokými
teplotami, nevoľnosťou, svalovými bolesťami, niekedy vyrážkami. O dva, tri dni prepukne zápal pľúc a postupne začína zlyhávať dýchanie. Proti tomuto
ochoreniu sa môžeme brániť rozumom – ak chce niekto cestovať do krajín, kde sa vyskytol,
mal by sa predtým poradiť s hygienikom.
Pripravil (bič)

ké chystačky, typický zhon po
všakovakých dobrotách, po
darčekoch pre najmenších, ale
aj najstarších, z ktorých sa každý rok v tomto čase tešíme pri
štedrovečernom stole a neodmysliteľnom vianočnom
stromčeku. Akoby aj nie. Veď
sú sviatky, sviatkov. Tých sa
držíme, opierame sa o ne, nech
sme kdekoľvek roztrúsení po
svete a jedno či sme utopení

v nemom napätí, plačú!...Áno,
často plačeme všetci. Je to
oslobodzujúce, veď kto nevie
plakať, nevie sa ani tešiť. V duchu si nahovárame (aj uľahčujeme), že v slzách je sila znovuzrodenia a tak si ich necháme stekať po lícach vo viere,
že ony nás vykúpia, čo nijako nepovažujeme za prejav
slabosti, pretože sú prirodzenou súčasťou nášho života.

Sila znovuzrodenia
Boli sme svedkami, že aj tohtoročný sviatok „dušičiek“ naši občania
prežívali v pokore, ale aj s vďačnosťou za život svojich blízkych, pretože vďaka ním sú dnes tým, čím sú. Aj s vierou, že smrť nemá až takú moc a vždy môžeme nájsť aspoň jeden dôvod, pre ktorý sa oplatí
tešiť na ďalšie ráno. Všetci máme právo smútiť, bojovať s intenzívnym pocitom bezmocnosti, keď sa nás niečo bytostne dotýka
a nedokážeme to ovplyvniť. Keď trpíme a zároveň sa tvárime, že
všetko zvládneme a úpenlivo hľadáme tie správne slová.
(bj)

•
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v smútku a trápení, alebo sa
tešíme, vďačíme za šťastie a pokoj v rodinách s najbližšími.
Áno, všetkých by nás mali potešiť, pookriať na tele i na duši,
no nie je to vždy možné. Netešia sa rovnako tí, ktorým osud
vzal pokoj z duše stratou blízkeho človeka, po ktorom ostalo prázdne miesto pri stole.
Nemôžu sa tešiť a boja sa aj
usmiať. Neustále sú v strehu,

Sú Vianoce, čas radosti,
veselosti, jedna z mála príležitosti, aby sme zahnali a zbavili sa ťarchy, jesennej, ale
aj clivej emocionálnej melanchólie, skľúčenosti, depresie
a iných negatívnych myšlienok. Pokúsme sa teda o čosi
viac myslieť pozitívne, veď možno niekedy postačí zvíťaziť
sám nad sebou! ...
(bič)

Človek je malé strácanie toho všetkého, čo milujeme.

O pevnosť reťaze, ktorú nám „ukuli“ naši praotcovia sa usiľujú aj členovia našej Folklórnej skupiny Krásňanka. Spevom, tancom, zvykmi a obyčajmi, ktoré chcú zanechať svojim potomkom, oživujú najmä často zabudnuté pesničky.
Text a foto: (bj)

S e r i á l

„Spevom k srdcu, srdcom k národu“

Piesne moje, piesne, a ja vás veľa viem, na spodok do truhly ukladať vás budem, na spodok do truhly ukladať vás budem.
A tú najpeknejšiu na vrch ju položím, keď príde môj milý, len mu ju predložím, keď príde môj milý, len mu je predložím

Ej, hora, hora

Čie sú to kone
(Tekov)

Čieže to ovečky
(Liptov)

Ej, hora, hora, zelená hora,
ktosi ma do tej horenky volá.

Čie sú to kone, koníčky, kone,
na dvore, na dvore, na dvore?
(: Keď na nich nikto:)
neorie, neorie, neorie!

Volá ma, volá frajerka moja:
poď k nám šuhajko, sama som doma!

(: A keď ho už viedli cez to šíre pole:)
milá naňho volá, milá naňho volá:
„Vráť sa, srdce moje“

Sama som doma u mej mamenky,
pôjdeme spolu na jahodenky.

Čieže by boli, čieže by boli?
Moje sú, moje sú, moje sú.
(: čo ma k mej milej,:)
ponesú, ponesú, ponesú.

(: Čieže to ovečky, hore grúňom idú?:)
To sú Janíkove, to sú Janíkove,
čo ho vešať budú.

Nemôžem, milá, nemôžem iciť,
musím do rána kone pasciť.

(: Akože sa vrátim, keď som okovaný?:)
Čakajú ma kati, čakajú ma kati
pod šibenicami.

Kone napasciť, aj úhor zorať,
neni to, milá, možno vykonať.

Z „Bak‰ayovej kapsy 2015“
Jožo Bakšay bol jedným
z nás. Vynikajúci profesionálny tanečník, choreograf a metodik tanca. Poznali ho stovky členov folklórnych súborov a skupín. Bol známy predovšetkým
tým, že nosil koženú pastiersku
kapsu a v nej cvičebný úbor,
niekedy desiatu, obed, olovrant,
či večeru, ale aj poznámkový
blok, do ktorého si zapisoval
všetko, čo súviselo s folklórom.
Pred štyrmi rokmi uzrel svetlo

•

R a d o s ť

sveta program pod názvom Bakšayova kapsa, súvisiaci s jeho
kapsou v tom zmysle, že my budeme z nej vyberať spomienky
na príhody, deje, udalosti a osoby, ktoré vo folklórnom svete
čosi znamenali. Z nej sme vybrali aj spomienky na folklórny
život muzikanta, upravovateľa,
skladateľa, redaktora a pedagóga Františka Slavkovského. Prečo spomienky? Fero nás pred
piatimi rokmi navždy opustil.To-

m u s í m e

č e r p a ť

ho roku by sa bol dožil 80-ky. Dňa
13. septembra 2015 sa v krásňanskom kultúrnom dome stretli
o bývalí spolupracovníci, priatelia a známi Františka Slavkovského, aby pospomínali na
jeho folklórny život, tvorbu a prácu v tomto programe. Po rokoch
sa stretli muzikanti z ľudovej
hudby Karička, ktorú založil a viedol ako redaktor slovenského
rozhlasu a upravovateľ ľudových
piesní. Prišla i speváčka Anka

n i e

z

i n ý c h ,

Poráčová, ktorá s Karičkou nahrala množstvo ľudových piesní.
Keďže začal svoju hudobnú púť
na kežmarskej hudobnej škole,
prišli i seniori z Maguráka na
čele s dlhoročným vedúcim FS
Magura Ing. Karolom Purtzom,
ktorý bol jeho priateľom. Pospomínať prišli aj domáci speváci
a speváčky dedinskej folklórnej skupiny Krásňanka. Program
trval do večerných hodín a plná
sála kultúrneho domu s nadšením tlieskala všetkým interpretom
za predvedené výkony.
Juraj Švedlár, VSFZ

a l e

z o

s e b a .
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D o b r e

v e d i e È

Vianoce, no najmä Silvester patria k sviatkom, ktoré sa nezaobídu bez hojnosti všakovakých jedál, ku ktorým neodmysliteľne patria aj nápoje. Najmä tie podávame buď príliš studené, alebo teplé a tak vám prinášame niekoľko dobrých rád
pre takéto prípady.Teda nie je pravda, že piť medzi jedlom je
neslušné. Neslušné je, ak si pred pitím neutrieme ústa a na
pohári zanecháme odtlačok jedla.
Biele víno podávame k ľahkým bielym mäsám vychladené na
12 stupňov. Chladnejšie stráca vôňu.

Aj nápoje chcú svoje
Červené víno pijeme k tzv. tmavým mäsám – hovädzie, bravčové, zverina, ale aj k syrom s pikantnou výraznou chuťou. Schladíme ho na 16 až 18 stupňov. Chladnejšie stráca chuť a je
trpkejšie.
Šampanské má byť schladené na 10 stupňov. Používa sa
najmä na prípitky, aj k zákuskom. (Buchnutie zátky nie je
znakom kvality vína, ale skôr nešikovnosti hostiteľa).
Pivo má byť schladené, ale nie nadmieru, pretože potom nepení.
Čierna káva a podáva po ukončení celého menu. Keď si ju
osladíme, nemiešame ju ešte aj potom, z nudy, keď sa cukor rozpustil. Kávu lyžičkou neochutnávame, pretože tak ako nôž, do
úst nepatrí.
Pripravil: (bj)

Tretina ºudstva je obézna
Podľa výskumu, ktorý predčasom zverejnil britský časopis The Lancet,
má 2,1 miliarda ľudí, teda takmer 30 % svetovej populácie nadváhu!
Nelichotivou jednotkou v obezite sú USA, kde žije 160 miliónov ľudí s nadváhou. Nasleduje Čína, India a Rusko. V závere článku časopis uvádza aj
jednoduché riešenie týkajúce sa problému podvýživy či hladu: „Keby ľudia
s nadváhou začali menej jesť, ušetrené potraviny by sa mohli dať
ľuďom, ktorí sa málokedy môžu dosýta najesť.“
(krátené, bj)

V ˘ r o k y

m ú d r y c h

• Sú dve dôležité veci: mať úprimný záujem o ľudí a byť k nim milý.
• Zistil som totiž, že byť láskavý znamená v živote všetko.
(Isaac Bashevis Singer)
• Tam, kde je veľká láska, tam sa vždy dejú zázraky. (Willa Carter)
• Veľké príležitosti pomôcť druhým prichádzajú zriedka, ale tie
drobné nás stretávajú každý deň.
(Sally Koch)
• Lásku nemeriame počtom nežných dotykov, počíta sa len
splynutie duší.
(Cathy Morancy)
• Človek rozmnožuje svoje vlastné šťastie takou mierou, akou ho
dáva iným.
(Jeremy Bentham)
• Keď sa staráme o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.
(Platón)

Zimná údrÏba ciest
Hlavnou úlohou tohtoročnej
zimnej údržby ciest v Krásnej je
znižovať kĺzkosť povrchu spôsobenú vrstvou snehu alebo
námrazou, a udržiavať ich zjazdnosť odstraňovaním jeho väčšej
vrstvy pre zabezpečenie trvalej,
bezpečnej a plynulej prevádzky.
V zime 2015-2016 zimnú údržbu ciest v našej mestskej časti bude zabezpečovať firma AGRO
PARTS s.r.o. V lokalite „Na Hore“
sa o zjazdnosť ciest postará
Mestská časť Košice – Krásna
na základe objednávky firmy LF
DEVELOPMENT KRÁSNA PLUS
s.r.o. Zimnú údržbu ciest bude-

•
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L e p š i e

j e

ž i ť

b e z

š ť a s t i a

a k o

ž i ť

me vykonávať (ako obvykle),
traktorom s radlicou a sýpacím
zariadením. Touto cestou žiadame majiteľov motorových vozidiel, aby svoje auta neparkovali
na ulici pred domami, ale vo dvore! Tieto by totiž - najmä v úzkych
uliciach – bránili dôsledne vykonať odstraňovanie snehu z miestnych komunikácií.
Akékoľvek pripomienky a postrehy k zimnej údržbe máte možnosť ohlásiť na bezplatnej linke
číslo 0800 101 777, prípadne
na e-mail:
kosicekrasna@kosicekrasna.sk.
T. Olšavský

b e z

l á s k y .

R E T RO S P E K T Í VA

Fotoreportáž

Zo

žalostnej

ruiny

skvostný

Fotoreportáž

kaštieľ

V tesnej blízkosti najväčšej dominanty Krásnej, kostola zasväteného vierozvestom svätým Cyrilovi a Metodovi, sa vďaka šľachtickej
rodine Meškovcov od roku 1780 vypínal klasicistický kaštieľ. Ten rímskokatolíckej cirkvi daroval jeho posledný majiteľ gróf Zichi. Do roku
1969 v ňom mal sídlo farský úrad, škola, MNV, osvetová beseda, pošta, polícia, materská škola a tiež byty pre učiteľov. Po novembri 1989
štát vrátil kaštieľ rímskokatolíckej cirkvi, ktorá ho prenajala neziskovej organizácii „Zachráňme kaštieľ v Krásnej“. Tá s našou mestskou
časťou iniciovali jeho rekonštrukciu, na ktorú získali 1,2 milióna eur (85% z európskych fondov, 10% štát a 5% hradili žiadatelia). Náš
záber je z roku 1988 pred jeho obnovou.

Obnovené a zrekonštruované priestory (v niekdajšej najkrajšej sobášnej sieni v okrese Košice-vidiek, v ktorých sa podarilo zachovať
a obnoviť historické priestory a strop vo „Veľkej sále“) už celé tri roky slúžia na rôzne pracovné stretnutia, rokovania, výstavy, komorné
koncerty, prednášky a iné všeobecne prospešné účely. V interiéri kaštieľa je izba autentickej kultúry, knižnica s čitárňou, v jej blízkosti
aj malá kaviarnička „Meško“. V dohľadnom čase tu hodláme zriadiť aj stálu expozíciu s cieľom sprístupniť verejnosti bohatú históriu
nášho regiónu. Vďaka obetavým nadšencom, zámer obnoviť a zachrániť túto národnú kultúrnu pamiatku a vytvoriť kreatívne prostredie
pre kultúru, umenie a cestovný ruch, sa vydaril. Zo žalostnej ruiny, ktorá tu dlhé roky chátrala, Krásňania dostali do vienka skvostný
Text a snímky: (bič)
kaštieľ. (Naše snímky sú z roku 2014)

•
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N o v á č i k
Skončila jesenná časť tretej
ligy Východ a pohľad na tabuľku
hovorí jasne, hráči Krásnej majú na konte 43 bodov, keď zo 16
odohraných zápasov dokázali 14
vyhrať! Sme na čele a vedieme
pred druhými Lipanami o štyri
body a už teraz je takmer isté, že
o víťazovi ligy a postupujúcom do
druhej ligy sa bude rozhodovať
medzi týmito dvoma celkami,
pretože tretie Vyšné Opátske
stráca 13 bodov a štvrté Giraltovce dokonca 17 bodov. S takýmto scenárom nerátali hráči,
sponzori a ani fanúšikovia. Tento výsledok a umiestnenie hovorí, že chémia, srdcia a kvalita hráčov s realizačným tímom sa skĺbila priam dokonale a v Krásnej
sa píše najkrajšia kapitola futbalu v obci! Čo stojí za týmto úspechom a futbalovou jeseňou z ríše
snov? Najdôležitejšie bolo, aby
klub viedol niekto, kto futbalom
naozaj žije a rozumie mu, niekto

z

K r á s n e j

aj ľudskej stránke. Do Krásnej
prišiel tréner Danko, ktorý dokáže z hráčov dostať to najlepšie
a darí sa mu ušiť na súperov
dokonalú taktiku. Fanúšikovia si
obľúbili hráčov a na domácich
zápasoch im vytvárajú výbornú
kulisu. To sú hlavné dôvody, pre-

j e s e n n ý m

Po bezgólovom polčase sme sa
Lorinčákom ujali vedenia, ale
hostia zápas dvoma gólmi otočili.
Lenže naši sa nevzdali, bojovali,
vypracovali si šance a gólmi
Zehera a Kučeru zápas otočili
a zvíťazili sme 3:2. V ďalšom
kole sme cestovali do Vranova

l í d r o m !

a odišli s prehrou o jednu triedu
3:0, keď dva naše góly dal náš
najlepší strelec celej súťaže,
zároveň najlepší hráč tretej ligy,
Zeher a jeden pridal Lorinčák.
V ďalšom kole sme hrali opäť
doma, tentoraz sme privítali
Bardejovskú Novú Ves a v super
forme hrajúca Krásna im nadelila
trojku a vyhrala jasne 3:0 po
góloch Kandráča, Zehera a Lorinčáka. V predposlednom kole
sme cestovali do Trebišova. Ujali
sme sa síce vedenia gólom Lorinčáka, ale domácim sa podarilo vyrovnať. Naši všetko stavili na útok a dvanástym gólom
Zehera sme si odniesli tri body
po víťazstve 2:1.
V jesennej časti sa odohrala
aj jedna predohrávka a keďže
sme boli vo forme, tešili sme sa
na tento zápas. Ale to isté platilo
aj o mužstve, kde sme cestovali.
Veľké Revištia mali totiž doma
bilanciu ako my... sedem zápasov – sedem víťazstiev, ale

Nádhera, super, vìaka chlapci…
ako pán Pizur, ktorý do futbalu
dáva neskutočnú energiu, množstvo voľného času a tiež nemálo
zdrojov. Postupne sa doplnil káder kvalitnými hráčmi, ktorí vytvorili úžasný kolektív, ktorý si
rozumie nielen po futbalovej, ale

čo Krásna zimuje na vedúcej
priečke v tretej lige východ!
Ako sa od nášho posledného
čísla chlapcom darilo? V deviatom kole sme privítali na domácom trávniku Humenné a bol to
zápas obratov a množstva gólov.

Tabuľka III. liga VÝCHOD


dşŵ

 s Z W

^ŬſƌĞ



ϭ

&<<Z^E

ϭϲ ϭϰ ϭ ϭ ϯϳ͗ϭϮ

ϰϯ

Ϯ

a<KĚĞǀĂ>ŝƉĂŶǇ

ϭϲ ϭϮ ϯ ϭ ϯϮ͗ϭϬ

ϯϵ

ϯ

d:&<sǇƓŶĠKƉĄƚƐŬĞ

ϭϲ ϵ ϯ ϰ ϯϮ͗ϭϯ

ϯϬ

ϰ

D&<^ůŽǀĂŶ'ŝƌĂůƚŽǀĐĞ

ϭϲ ϴ Ϯ ϲ Ϯϰ͗ϮϮ

Ϯϲ

ϱ

d:sĞűŬĠZĞǀŝƓƚŝĂ

ϭϲ ϳ ϰ ϱ Ϯϭ͗ϭϲ

Ϯϱ

ϲ

Da<dĞƐůĂ^ƚƌŽƉŬŽǀ

ϭϲ ϴ ϭ ϳ ϯϬ͗Ϯϲ

Ϯϱ

ϳ

d:ZŽǌǀŽũWƵƓŽǀĐĞ

ϭϲ ϳ ϰ ϱ ϭϲ͗ϭϮ

Ϯϱ

ϴ

a<ĂƌĚĞũŽǀƐŬĄEŽǀĄsĞƐ

ϭϲ ϳ Ϯ ϳ ϯϯ͗Ϯϰ

Ϯϯ

ϵ

a<&hdhZ

ϭϲ ϲ ϯ ϳ Ϯϯ͗Ϯϲ

Ϯϭ

ϭϬ

D&<^ŶŝŶĂ

ϭϲ ϱ ϱ ϲ ϭϳ͗ϭϲ

ϮϬ

ϭϭ

&<ƌƵǎƐƚĞǀŶşŬWůĂǀŶŝĐĂ

ϭϲ ϱ ϰ ϳ ϭϯ͗ϭϲ

ϭϵ

ϭϮ

D&<^ůŽǀĂŶ^ĂďŝŶŽǀ

ϭϲ ϱ Ϯ ϵ Ϯϭ͗Ϯϯ

ϭϳ

ϭϯ

D&<sƌĂŶŽǀŶĂĚdŽƉűŽƵ

ϭϲ ϱ Ϯ ϵ ϭϯ͗Ϯϲ

ϭϳ

ϭϰ

ϭ͘&ddZEWƌĞƓŽǀ

ϭϲ ϰ ϯ ϵ ϭϱ͗Ϯϯ

ϭϱ

ϭϱ

&<DŽůĚĂǀĂŶĂĚŽĚǀŽƵ

ϭϲ ϯ ϭ ϭϮ ϭϰ͗ϯϳ

ϭϬ

ϭϲ

^>sK:dƌĞďŝƓŽǀ

ϭϲ Ϯ Ϯ ϭϮ ϭϬ͗ϰϵ

ϴ

a vo vyrovnanom zápase sme
zaknihovali prvú a jedinú prehru
v jesennej časti. Matúš Lorinčák
svojím gólom síce vyrovnal, ale
domáci rýchlo odpovedali a tesné víťazstvo si udržali. V jedenástom kole sme privítali doma
mladíkov z Prešova. V behavom a bojovnom zápase, znova
s množstvom gólov, ktoré potešili fanúšikov, sme vyhrali
3:2, keď dva naše góly strelil
Lorinčák a jeden pridal Kučera.
Dvanáste kolo nás zaviedlo
do Stropkova a Krásna zápas
zvládla priam dokonale, už do
prestávky sme viedli po góle
Zehera a Palencsára a keď po
prestávke poistil vedenie znova
Palencsár, hru sme už do konca
zápasu kontrolovali a odniesli
sme si tri body po víťazstve
3:0. Na trináste kolo sa tešila
celá Krásna, ale aj okolie, veď
sa čakal zápas ako hrom, do
Krásnej mali prísť Lipany, druhý
celok tabuľky! Žiaľ zápas sa
musel kvôli nepriazni počasia
presunúť. Napriek skorej hodine
počas týždňa si cestu na štadión
našlo množstvo fanúšikov. Zápas
sme zvládli priam dokonale
a takticky na výške, hostia si
nevypracovali vážnejšiu šancu

Jesenný kráľ strelcov tretej ligy
Východ, hráč Krásnej, Róbert
Zeher

Krásna potvrdila kvalitu a formu,
podarilo sa ukončiť domácu
víťaznú sériu Veľkých Revíšť. Za
jesennou spanilou jazdou sme
dali dokonalú bodku a zvíťazili
sme gólom Lorinčáka 1:0.
Na záver ešte ostáva nájsť
správne slovo a pomenovanie
výkonov našich chlapcov:
Nádhera, super, bravisimo,
dokonale. Sen, ktorý snívame
my, fanúšikovia spolu s vami!
Ďakujeme chlapci a držíme
palce na jar!
Ing. František K l i k
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