
ednou z priorít nášho voleb-
ného programu v tomto vo-

lebnom období bol aj rozvoj do-
pravnej infraštruktúry, najmä sú-
vislé opravy ciest, komplexná 
oprava cesty na Košickú Polian-

ku a rozšírenie Slaneckej cesty,  
najdôležitejšej dopravnej spoj-
nice s centrom mesta Košice, 
na štyri jazdné pruhy. 

emenej dôležitou spojnicou 
s okresom Košice – okolie, 

ale aj druhou alternatívnou tra-
sou do centra mesta Košice je 

aj spomínaná cesta na Košic-
kú Polianku. Mesto Košice na 
základe viacerých požiadaviek 
obyvateľov Krásnej a samosprá-
vy, zahrnulo túto v roku 2015 
do zoznamu komplexných, súvis-

lých opráv ciest. Zložitejší pro-
ces verejného obstarávania 
spôsobil, že s jej opravou sa 
začalo čiastočne v októbri 2015 
a z dôvodu nevyhovujúcich kli-
matických podmienok stavebné 
práce mohli pokračovať až teraz, 
začiatkom marca 2016. Dovolím 

si podotknúť, že v pláne nie je iba 
výmena asfaltového koberca, 
ale aj podložia, rigolov, ktoré sú 
jedným z najdôležitejších prvkov 
správneho odvodnenia celej ko-
munikácie, aby jej stav, doslova 
a do písmena ako„tankodrom“ 
nebol hrozbou najbližšej budúc-
nosti. Termín ukončenia celkovej 
rekonštrukcie a jej kolaudácia 
je plánovaná do konca mája 
2016. Aj touto cestou dovoľte
mi poďakovať všetkým, kto-
rí ste svojím hlasom, občian-
skym a politickým postojom 
pomohli k tomu, že cesta 
na Košickú Polianku (najhoršia 
cesta v okolí Košíc) bude 
navždy minulosťou.

amospráva v Krásnej v sú-
lade s volebnými zámermi 

aj v minulom roku zabezpečila 
vlastnými silami a vlastnými 
rozpočtovanými prostriedkami 
súvislé opravy komunikácií na 
uliciach Horná, Harčarova, 

Pre Krásnu najdôleÏitej‰ia stavba roka 2016

j keď nás moderná doba 
zavalila ťažkým balvanom 

nevery a zapečatila všetko 
pochybnosťami, živý Ježiš vy-
šiel zo zavretého hrobu. Tu za-
čína víťazstvo nad smrťou. Tu 
Boh vykonal najväčší zázrak 
svetových dejín. Kristove zmŕt-
vychvstanie je aj pre nás veľ-
kou radosťou . Ani náš život nie 
je privalený kameňom. Je vo 
svetle. Tento príliš veľký zázrak 
nás veriacich, každoročne fas-
cinuje do šírky aj do hĺbky pre 
časnosť, aj pre večnosť. To je 
ten tretí deň, o ktorom tak čas-

to hovoril Ježiš Kristus, keď po-
razil hriech, zlo i strach. Jeho 
zmŕtvychvstanie vdýchlo náš-
mu náboženstvu nový život. 
Žiaľ, v súčasnosti je v móde 

akési „umelé“, alebo „gýčové“ 
náboženstvo. Aké nábožen-
stvo to vlastne je? Je to nábo-
ženstvo mŕtve, zaviate pra-
chom, náboženstvo, ktoré ne-
vie prekvapiť aktivitou, silou 
bratskej lásky, nadšením za veci 
Božie. Je naivné, v ktorom je 

zmes viery a povier, nábo-
ženstvo nenávidiace blížne-
ho, náboženstvo prežívané 
v ťažkých hriechoch, bez prí-
tomnosti Boha v ňom! Preto 
nie je pravé, ale „umelé“, nepri-
nášajúce žiadnu úrodu. Dalo 
by sa povedať, že je nábo-
ženstvom človeka, do ktorého 
Boh zbytočne „investoval“.

e teda len a len na nás 
urobiť všetko preto, aby ná-

boženstvo v našej farnosti bolo 
živé, príťažlivé, aby prinášalo 
bohatú úrodu.

 Váš duchovný otec

„V rieke pravdy všetci sme si rovní“
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  JUDr. Marek  KAŽIMÍR

(Pokračovanie na 3. strane)

Začala sa generálna oprava cesty na Košickú Polianku
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„Tretí deÀ“

P o r a z i l  h r i e c h  i  z l o ,  v s t a l  z m ⁄ t v y c h

P o z v á n k a
Miestny úrad Mestskej 

časti Košice-Krásna v súčin-
nosti s Národnou transfúz-
nou službou SR v Košiciach, 
vás pozývajú na ďalší ročník 
„Krásňanskej kvapky krvi“. 
Šľachetná, výsostne humán-
na akcia sa uskutoční v piatok, 
8. apríla 2016 v našom 
Dome kultúry na Opátskej 

ulici č. 18, v čase od 8. do
11. hodiny. Pre všetkých dar-
cov je pripravené malé občer-
stvenie v reštaurácii Rubín. 
Dvere sú otvorené nielen pre 
pravidelných darcov, ale aj 
pre prvodarcov vzácnej teku-
tiny, ktorým nie je cudzia ľud-
ská spolupatričnosť, láska 
a ochota pomôcť. Príďte, veď 
čo ak práve vaša „kvapka“ 
prispeje k záchrane ľudského 
života?                             (MÚ)

„Krásňanska 
kvapka krvi“

• Mgr. Pavel Kamins ký

N

S

Komplexnú opravu cesty na Košickú Polianku realizuje firma Eurovia a.s. 
Práce hodlajú ukončiť do konca mája 2016.



Každý z nás si z času na čas 
potrebuje na miestnom úrade 
čo-to vybaviť. Pre lepšiu a hlav-
ne rýchlejšiu orientáciu, po-
núkame malú „navigáciu“ ktorá 
napovie, na ktorom referáte 
koho vo svojej veci osloviť: 

osobné podania a žiadosti, per-
sonálna, mzdová agenda, sociál-
ne veci, kontakt s úradom práce, 
prihlásenie – odhlásenie trvalé-
ho a prechodného pobytu, pride-
lenie súpisného čísla, vydanie 
rybárskeho lístka, zaevidovanie 
a odhlásenie psa, overenie pod-
pisu a listiny v slovenskom a čes-
kom jazyku, pokladňa, poskytnu-
tie potrebných tlačív a formulá-
rov, rozmnoženie písomnosti: kan-
celária prvého kontaktu, prí-
zemie, číslo dverí 1, referent 
Mária Hakeová,
tel.: 055 729 10 39, 
e-mail: hakeova@kosicekrasna.sk

informácie k verejnému obsta-
rávaniu, podnety, sťažnosti, posky-
tovanie informácií v zmysle záko-
na o slobodnom prístupe k infor-
máciám, problematika cintorína 
(prenájom hrobových miest, cin-
torínske poplatky, potvrdenie 

o účasti na pohrebe), vymáha-
nie pohľadávok, súhlas s umiest-
nením hracích automatov: refe-
rát projektov a verejného obsta-
rávania, 1. poschodie, číslo dve-
rí 3, referent Mgr. Magdaléna 
Poláková, 
tel.: 055 7299740, 
e-mail: polakova@kosicekrasna.sk

stanovisko k využívaniu parciel, 
podklady a vyjadrenia k staveb-
nému konaniu, k prevádzkovaniu 
podnikateľských subjektov, infor-
mácie ohľadom pozemkov, ko-
munikácií, výrubu drevín, vývozu 
odpadu, čistoty verejného pries-
transtva, zabezpečenia verejného 
poriadku, starostlivosť o športové 
ihrisko pri miestnom úrade, detské 
ihrisko pri škole, hlásenie porúch  
miestneho rozhlasu, verejného 
osvetlenia, tlakovej kanalizácie: 
referát výstavby a CO, 1. po-
schodie číslo dverí 4, referent: 

Ing. Tomáš Olšavský,
tel.:  055 6852182  
e-mail: olsavsky@kosicekrasna.sk

prijímanie podkladov k stravo-
vaniu dôchodcov, žiadosti o dotá-
cie z rozpočtu, evidencia došlých 
faktúr, fakturácia  pre odberateľov,  
evidencia pohľadávok a záväzkov, 
informácie o čerpaní rozpočtu: re-

ferát  rozpočtovania a správy ma-
jetku, 1. poschodie, číslo dverí 5, 
referent: Mgr. Agáta Takáčová, 
tel.: 055 7291038, 
e-mail: takacova@kosicekrasna.sk

správa cintorína (výber a tech-
nické parametre hrobového mies-
ta, organizačné zabezpečenie 
pohrebného obradu, informácie 
o pohrebných službách, uloženie 
urny), nahlásenie porúch tlakovej 
kanalizácie, rozvoz obedov dô-
chodcom: správca cintorína 
a údržbár Mikuláš Cúr, tel.: 
0905 342544

prijímanie materiálov pre zve-
rejnenie v miestnych novinách: 
redakcia, 1. poschodie, číslo 
dverí 7, šéfredaktor: Ján 
Bičkoš, tel. 055 7291040, 
e-mail: redakcia@kosicekrasna.sk

ostatné, tu nezahrnuté požia-
davky môžete získať telefonic-
ky, e-mailom i osobne na sekre-
tariáte starostu mestskej časti, 
1. poschodie, číslo dverí 2, 
u asistentky Marty Petrušovej, 
tel. 055 6852874, e-mail: 
sekretariat@kosicekrasna.sk, 
kde si zároveň môžete dohodnúť 
termín prijatia u starostu (vráta-
ne „starostovskej soboty“), dosta-
nete informáciu o pracovnom pro-
grame starostu, aj ostatných za-
mestnancov úradu, o zasadnutiach 
miestneho zastupiteľstva, požia-
dať o bezplatné zverejnenie inze-
rátu, o vyhlásenie oznamu v miest-
nom rozhlase, o bezplatnú inzerciu 
na webovej stránke mestskej 
časti, tiež vykonať hotovostnú 
platbu do pokladne.

M. M i ľo v á

V komunálnych voľbách 
2014 bola opätovne zvolená 
ako nezávislá kandidátka za 
poslankyňu miestneho zastu-
piteľstva MČ Košice-Krásna na  

volebné obdobie 2014 – 2018. 
Pracuje ako predsedníčka fi-
nančnej komisie, pôsobí aj v kul-
túrnej a mediálnej komisii miest-
neho zastupiteľstva. Tiež je 
členkou miestnej rady. S účin-
nosťou od 11. januára 2016 
ju starosta JUDr. Marek Kažimír 
vymenoval za svoju zástupky-
ňu. Okrem zastupovania staros-
tu počas jeho neprítomnosti sa 
v tejto pozícii bude aktívne ve-
novať rozbehnutým projektom 
v našej mestskej časti. 

Kontakt: 
telefón: 0907 970 504, 
e-mail: k2tour@stonline.sk

(M. M i ľo v á )
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Nová zástupkyÀa starostu
Marta Bodnárová

Z

súvisí so starou prísnou pôstnou disciplínou. Podľa nej bolo v pôste 
zakázané požívanie nielen mäsa, ale aj vajec a syra. Tieto dlho odrie-
kané pokrmy boli na Veľkú noc požehnávané pre ich prvé domáce 
použitie. Pripomína, že spoločenstvo so zmŕtvychvstalým Kristom 
pri eucharistickom stole má pokračovať doma hostinou lásky – 
agapé. O to sa žiada aj v úvode obradu požehnania jedál, keď pro-
síme Krista, aby bol naším hosťom, zoslal svoje požehnanie na
pokrmy a upevnil vedomie nášho spoločenstva s ním.          (mm) 

Požehnanie jedál na Veľkú noc

âo, kde a s k˘m si vybavíte?

D o  v a ‰ e j  p o z o r n o s t i

Veľká noc (hebr. Pasach, aramejsky Pascha) – najväčší 
sviatok Židov. Pôvodne to bol sviatok normandských kmeňov, 
spojený s obetovaním mladých zvierat (sviatok baránka). 
Po dobytí Kanaánu sa k Veľkej noci pripojil sviatok nekvaseného 
chleba (maces). Počas sviatkov Židia jedli iba nekvasený chlieb, 
podobne ako pri odchode z Egypta, keď nemali čas nechať cesto 
vykysnúť. V súčasnej kresťanskej praxi najväčší sviatok, spomienka 
na Ježišovo zmŕtvychvstanie. Sviatok Veľkej noci definitívne ustálil 
nicejský koncil (r. 325).

Veľkonočný baránok – baranček určený pôvodne ako 
obeť židovského sviatku Veľkej noci, ktorého mäso sa pri príležitosti 

sviatku jedlo na večeru. Musel to byť bezchybný jednoročný samček 
a bolo ho treba pripraviť bez zlomenia kostí. Mal obetný charakter.

Judea – názov štátu v južnej časti Palestíny, ktorý založili Židia 
po návrate z babylonského zajatia. 

Olivová hora – menšie pohorie na východ od Jeruzalema, 
ktoré od mesta oddeľuje údolie Kedron. Tu leží aj Getsemanská 
záhrada, kde Ježiša zajali...

Posledná večera – významná udalosť príbehu o Ježišovom 
utrpení, na ktorej oslavuje predvečer Veľkej noci v kruhu uče-
níkov...

Pontius Pilatus – miestodržiteľ rímskej provincie Judea. 
Mimobiblické pramene zdôrazňujú  jeho krutosť, nadutosť a nenávisť 
voči Židom...                                                                      (Pripravil: bj)

Z  Ma lého  l e x i konu  B ib l i e 
(v skratke)



K 29. februáru žije v našej 
mestskej časti 4870 obyvate-
ľov, z toho 2440 mužov a 2430 
žien. Detí do 14 rokov je 1002, 
od 15 do 60 rokov 3042 a star-
ších ako 60 rokov je 826 obča-
nov. V mesiacoch január a feb-
ruár sa narodilo 9 detí a zom-
relo 5 občanov.             (M. H.)

Koľko nás je?
Popri každodenných prob-

lémoch, ťažkostiach, či neprí-
jemnostiach, ktoré nás trápia, 
sužujú, gňavia a tlačia v hrudi 
ako balvan dušu hriešnika, 
často zabúdame na pozitívny 
prvok, ak chcete „recept“, kto-
rý oslobodzuje, posilňuje a obo-
hacuje naše vnútro, ktorý mô-
že zmierniť bolesť, či trápenie. 
A tak malou hrivnou aj v na-
šich miestnych novinách sa usi-
lujeme z času na čas prinášať 
čosi na zmiernenie týchto ne-
duhov, ktoré pookrejú našu du-
šu, v známych rubrikách, ale aj 
výrokoch a sentenciách múd-
rych tohto sveta, ktoré v kaž-
dom čísle Krasňančana lemu-
jú margo všetkých jeho strá-
nok. (A čuduj sa svete, aj tie-
to nám okrem iných príspevkov 
odobrujú miestni, ale aj iní či-

tatelia, čo vyjadrujú aj v recen-
ziách). Ak sme pri tom netajím, 
že vždy sa nájde ktosi, (i keď 
inkognito), komu je v našich 
novinách akosi priveľa toho 
„duchovného“. Nuž, každý 
má svoj názor a my ho berie-

me na vedomie, no nemieni-
me v tom ustáť. Duchovné slo-
vo v tej či onej forme v novinách 
zostane. Pochopiteľne vždy 
v rovnováhe, vyvážene s nos-
nými materiálmi. Veď práve ono 
v dnešnom uponáhľanom, a tur-
bulentnom svete nám ukazuje 
správnu cestu a otvára oči. Ono 
nám „našepkáva“, kto vlast-
ne sme, odkiaľ sme prišli, kam 

smerujeme, aký má byť náš 
život. Aj také otázky by sme si 
mali klásť a snažiť sa ich po-
chopiť. Zisťovať ako duchov-
nosť človeka určuje vzťahy 
medzi ľuďmi, ako vplýva na
morálne hodnoty, na pravidlá 
správneho života, ako ovplyv-
ňuje názor človeka na lásku, 
domov a ľudské šťastie.

Osobne si myslím, že by 
sme sa nemali brániť zverej-
ňovaniu „odrobiniek“ s tema-
tikou duchovného zamerania, 
ktoré našim adresátom pred-
kladáme vo forme zrniek múd-
rosti, či v inej podobe. Nepo-
kladajme za príťaž, ak „opra-
šujeme“ veci, obohacujúce 
obzor poznávania hlbokých 
tajomstiev života a nášho 
vnútra.    

Ján B i č ko š 

Štrková, 1. mája a čiastočne 
v spolupráci s FC Lokomotíva 
aj výstavbu novej cesty Na mo-
čidlách. Z nášho rozpočtu sme 
na celkové opravy a zimnú údrž-
bu investovali finančné prostried-
ky vo výške takmer 80 tisíc eur. 

roku 2016, po vydaní všet-
kých stavebných povolení 

pripravujeme výstavbu chodní-
kov na Prašnej ulici a spracova-
nie žiadosti o dotáciu na výstav-
bu chodníka na Golianovej ulici. 
Každá investícia bude posudzo-
vaná v stavebnej komisii a podľa 
stavu pripravenosti a finančných 
možností nášho rozpočtu násled-
ne bude zrealizovaná podľa uve-

dených priorít a stupňa dôle-
žitosti. Dôležitou úlohou samo-
správy bude aj v tomto roku 
oprava a vysprávky výtlkov na 
všetkých miestnych komuni-
káciách. Uvítame, ak budete 
na každej ulici „našimi očami“ 
a upozorníte nás na problémy 
vo svojom okolí. Môžete to ozná-
miť miestnemu poslancovi, elek-
tronicky na adresu olsavsky@
kosicekrasna.sk, alebo bezplatne 
na pevnú linku 0800 101 777.

  

Všetkým obyvateľom Krás-
nej prajem veselé a pože-
hnané veľkonočné sviatky, 
prežité v dobrej rodinnej po-
hode.                   (Váš starosta)

január – február – marec 2016
 rokovanie s vydavateľkou pripravovanej knihy o športe v Krásnej, 
o jej rozpracovaní a harmonograme ďalšieho postupu prác
  pracovné rokovanie na Útvare hlavného architekta vo veci zmien 
a doplnkov územného plánu zóny v lokalitách IBV Na hore, IBV 
Záhumnie, Ukrajinská, Edisonova,
 pracovné rokovanie s architektom a spracovateľom doplnkov 
a zmien územného plánu zóny za účasti predsedníčky OZ IBV 
Záhumnie Krásna

 pracovné rokovanie s prezidentom futbalového klubu FK Krásna 
o organizačnom a technickom zabezpečení futbalovej sezóny 
2016/2017 súvisiacich s možným postupom „A“ mužstva do
II. futbalovej ligy
 rokovanie so zástupcami Arcibiskupského úradu, farského 
úradu a riaditeľkou neziskovej organizácie Kaštieľ Krásna 
o ozdravnom pláne neziskovej organizácie
 rokovanie s výborom OZ IBV Záhumnie o harmonograme vý-
stavby dažďovej kanalizácie, osvetlenia a výstavbe miestnych 
komunikácií
 na Rade starostov o výstavbe rozšírenia Slaneckej cesty a spô-
sobe jej majetkovo-právneho vysporiadania 
 kontrolný deň so stavebnou komisiou miestneho zastupiteľstva 
vo veci rekonštrukcie sociálnych zariadení a areálu futbalového 
štadióna v celkovej hodnote 25 tis. eur
 so zástupcami Rodinného centra a OZ PIMPOLLO o pripravo-
vaných aktivitách v Rodinnom centre a v kaštieli Krásna

Kto sme, odkiaº sme pri‰li, kam smerujeme
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• K t o  s t r á c a  d ô v e r u ,  t e n  n e m ô ž e  s t r a t i ť  u ž  n i č  v i a c .

N a  m a r g o

Na jednom z pravidelných stretnutí starostu so samosprávou krásňan-
skych seniorov. Osobné dialógy sú vždy obojstranne osožné.

Z o  s t a r o s t o v h o  d i á r a

DôleÏité pracovné rokovania

Pre Krásnu najdôleÏitej‰ia 
stavba roka 2016

(Dokončenie z 1. strany)

V
Ako sme volili v Krásnej

Výsledky parlamentných volieb, konaných 5. 3. 2016 
v MČ Košice – Krásna dokumentujú tieto čísla: Do zoznamu 
voličov bolo zapísaných 3 616 voličov, volieb sa zúčastnilo 
2 105 občanov, čo je 58,21 % - ná účasť. Najviac, 421 
voličských hlasov dali  Krásňania strane SMER – SD, strana 
SaS dostala 342 hlasov, OĽANO-NOVA 301 hlasov, Sme 
rodina – Boris Kolár 194 hlasov, ĽS Naše Slovensko 148 
hlasov, Sieť 144 hlasov, strana SNS 142 hlasov a KDH 141 
hlasov.

Mária H a ke o v á

Ná‰ Ïivot je pln˘ záhad
Vážení spoluobčania, na-

ša materská škola oslávi 
v tomto roku 70. výročie. Pre-
to si dovoľujeme požiadať 
najmä vás, bývalých škôlká-
rov, o zapožičanie fotografií 
z tohto obdobia. Za ochotu 
vopred ďakuje kolektív Ma-
terskej školy pod gaštanmi 
na Žiackej ul. č. 18 v Koši-
ciach - Krásnej.                    (ar)

Materská škola jubiluje



Komisia verejného poriad-
ku a sťažností, zriadená pri 
našom miestnom zastupiteľ-
stve vykazovala počas celé-
ho roka 2015 bohatú akti-
vitu. Ako sám názov napove-
dá,  jej náplňou je riešenie 
sťažností, podnetov i petícií 
od občanov mestskej časti. 
V uplynulom roku nebola na

úrad doručená žiadna petí-
cia, ani sťažnosť (znaky sťaž-
nosti sú definované v § 3 
ods. 1 zákona č. 9/2010 o sťaž-
nostiach). Komisii bolo na 
prerokovanie pridelených 
21 podnetov (podaní), ktoré 
na svojich zasadnutiach riešila 
za prítomnosti zainteresova-
ných. Obsahom podaní boli 

hlavne susedské spory a ne-
dorozumenia. Chcem zdôraz-
niť, že táto komisia má oproti 
ostatným, svoju osobitosť, pre-
tože zaujať objektívne stano-
visko pri riešení „krívd“, keď 
každý má svoju pravdu, nie je 
ľahké, ani príjemné. Dobrou 
správou je, že väčšina naoko 
veľkých nedorozumení, sa v zá-

vere stretnutia po vzájom-
nom vydiskutovaní problému 
pred členmi komisie ukon-
čila podaním rúk. A to je hlav-
ná „misia“ našej komisie – 
dosiahnutie zmieru medzi 
spornými stranami, pretože ko-
misia je  poradný orgán a jej 
závery majú len odporúčací 
charakter. 

 Ing. Peter To m ko , 
predseda komisie
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Čokoľvek počujeme, je len názor – nie fakt. Čokoľvek vidíme, je len pohľad – nie pravda.•

Rozvoj dopravnej infraštruktúry a služieb

 Rozšírenie Slaneckej cesty cez Jazero na štyri jazdné 
pruhy

V roku 2015 bol z úrovne mesta Košice spracovaný nový geometrický 
plán na odčlenenie a výkup parciel, bol zapísaný v katastri 
nehnuteľnosti a začala príprava verejného obstarávania na výber 
firmy, ktorá zrealizuje výkup parciel určených k výstavbe Slaneckej 
cesty. V rozpočte mesta Košice na rok 2016 je vyčlenená na výkup 
suma vo výške 800 tis. eur a finančné prostriedky na vypracovanie 
projektovej dokumentácie

 Súvislé opravy ciest – Minská, K majeru, Opátska, cesta 
na Košickú Polianku

V mesiaci december 2015 bola začatá komplexná obnova cesty 
na Košickú Polianku. V mesiaci marec 2016 rekonštrukcia pokračuje 

frézovaním starého asfaltového koberca. Termín ukončenia: máj 
2016.  Po ukončení výmeny plynového potrubia zo strany SPP, a.s. 
bude zrealizovaná aj rekonštrukcia miestnych komunikácií Minská, 
K majeru a Opátska.

Nové cesty na ulici Na močidlách a Horná
Ulica Horná – zrealizovaná súvislá rekonštrukcia celej komunikácie. 
Ulica Na močidlách v spolupráci s FC Lokomotíva, a.s. zrealizovaná 
čiastočná výstavba. Po ukončení napojenia novej lokality ukončenie 
výstavby v roku 2016. Samospráva pokračovala v minulom roku aj  
so súvislými opravami ulíc 1. mája, Štrková, Harčarova. 

 Obnova chodníkov a ukončenie obnovy námestia sv. Cyrila 
a Metoda, podpora rozvoja lokality IBV  Záhumnie

V roku 2015 bola spracovaná projektová dokumentácia výstavby 
nových chodníkov na ulici, Žiacka, Opátska, Golianova, dažďovej 

kanalizácie. Plánovaný začiatok výstavby rok 2016. V lokalite IBV 
Záhumnie – zrealizovaná výstavba verejného vodovodu a kana-
lizácie.

 Rozšírenie miestneho cintorína a zvýšenie starostlivosti o hro-
bové miesta a jeho okolie

V roku 2015 sme sa zamerali na zvýšenie starostlivosti o celý priestor 
cintorína – pravidelné kosenie, údržba a v spolupráci s kamenár-
stvom „M.Takáč“ riešili aj systém výstavby prenajímaných hrobových 
miest i zvýšenie úrovne pietnej rozlúčky. V miestnom zastupiteľstve 
bol schválený zámer rozšírenia cintorína v novej lokalite pri lese. 
V roku 2016 bude spracovaná štúdia ďalšieho rozvoja a umiestnenia 
nových hrobových miest.

 Vyčistenie lokality Vyšný dvor a zriadenie malých obchodíkov, 
ktoré ponúknu základné služby obyvateľom (pekárnička 
a iné služby)

Na jar v roku 2015 bola  vyčistená východná časť lokality a vymenené 
oplotenie. V roku 2016 začnú prípravné práce na asanáciu stavby.

 Výstavba korčuliarskeho a cyklistického chodníka na po-
vodňovej hrádzi

Vodohospodársky podnik, š.p. spracováva projekt výstavby 
protipovodňovej hrádze v časti cestný most – hať Vyšné Opátske. 
V roku 2016 je plánovaný výkup zasiahnutých parciel, územné 
a stavebné konanie. Druhá časť výstavby v časti cestný most – 
železničný most aj s cyklistickým a korčuliarskym chodníkom je vo 
fáze prípravy.

Starostlivosť o mladých a seniorov

 Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny a malometráž-
nych bytov pre seniorov v lokalite Pri Jazere a Golianova

Výstavba 50 nájomných bytov je podľa vyjadrenia súkromného 
investora v lokalite Golianova vo fáze spracovania projektovej 
dokumentácie. Začiatok výstavby nájomných bytov je rok 2016.

Na našom miestnom úrade 
sa v uplynulom roku pracovalo 
naozaj intenzívne. Len tak pre 
zaujímavosť sme si vyčíslili pár 
údajov. Veríme, že vás zaujmú  
a umožnia vytvoriť si aspoň ma-
lú predstavu o práci na úrade. 
V roku 2015 bolo zaevidovaných 
a následne vybavených 1707 
spisov, 351 faktúr, v zmysle 
zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám vybavených 27 
žiadostí, vypracovaných okolo 
150 stanovísk, overených 1194 
podpisov, 437 listín, vydaných 
83 rybárskych lístkov, zaevidova-

ných 265 nových obyvateľov, 
vydaných 87 rozhodnutí o sú-
pisných číslach, vypracova-
ných niekoľko desiatok zmlúv 
o prenájme hrobových miest. 
Za týmito číslami sa skrýva ne-
spočetné množstvo osobných 
návštev, telefonickej, či e-mailo-
vej komunikácie a samozrej-
me pracovného úsilia, ktoré sa 
číselne vyjadriť nedá. Našou 
snahou je robiť všetko pre vašu 
spokojnosť. Teda ak ste spo-
kojní, povedzte to všetkým. Ak 
nie, povedzte to nám.                 

Mária M i ľo v á
Náš záber je z prác pri likvidácií nelegálnych oplotení a čistenia 
Vyšného dvora.                                                                        Foto: (mk)

S t ručná  b i l anc ia  za  r ok  2015

Vyhodnotenie plnenia volebného 

PäÈ spoloãn˘ch priorít rozvoja Krásnej

âo - to o „poriadkovej komisii“



 Výstavba zariadenia opatrovateľskej služby, denného sta-
cionára pre seniorov

Mesto Košice začalo proces verejného obstarávania štúdie a pro-
jektovej dokumentácie. V roku 2016 je naplánované celkové vy-
čistenie lokality a prípravy terénu na výstavbu. Začiatok výstavby je 
rok 2018.

 Zriadenie turistického klubu a podpora turistiky a cyklotu-
ristiky

Samospráva v Krásnej zorganizovala Deň otcov na bicykli, Púť ku 
kaplnke Matky ustavičnej pomoci.

Výstavba cyklistického areálu
Rok 2015 – v príprave, analyzujeme územie v časti Golianova – 
Keldišova, lokalita pri železničnom moste.

 Podpora záchrany základnej školy a rozšírenie kapacít ma-
terských škôlok

Miestne zastupiteľstvo schválilo odkúpenie celého objektu základnej 
školy do majetku mestskej časti za symbolické 1,- euro. Žiadosť 
o odkúpenie bola podaná na Ministerstvo financií SR. V roku 2015 
aj za finančnej podpory samosprávy bola rozšírená materská škola 
v zriaďovateľskej pôsobnosti ZŠ s MŠ sv. Marka Križina o jednu 
triedu.

Moderná a efektívna samospráva
 Miestny úrad opäť otvoríme aj počas obedňajšej prestávky 
a v sobotu do 12.00 hodiny

Miestny úrad je opäť otvorený celodenne aj v sobotu počas 
„starostovskej soboty“.

 Inovácia oznamovania úradných oznamov a zasielanie infor-
mácií cez SMS správy

Oznamy sú zasielané po prihlásení do databázy prostredníctvom 
formulára cez program e-mailovej pošty a sms správami.

Zriadenie starostovskej soboty
Miestny úrad je otvorený aj v sobotu od 08.00 do 12.00 hodiny.

Ochrana zdravia a verejnej zelene
 Komplexná rekonštrukcia zdravotníckeho strediska a zriade-
nie špecializovaných lekárskych pracovísk
Odvodnenie Krásnej do Hornádu a Torysy

V roku 2015 spracovaná projektová dokumentácia odvodnenia 
centra Krásnej ulice Žiackej, Opátskej.

 Zriadenie dobrovoľného hasičského zboru a civilnej ochra-
ny
 Zriadenie stanovišťa rýchlej záchrannej zdravotníckej služ-
by 112

Stanovište Košickej záchrannej služby bolo v januári 2015 presťa-
hované na ulicu Pri Hornáde.

 Zazeleňovanie verejných priestranstiev a pravidelné kosenie 
verejnej zelene

Všetky verejné priestranstvá sú počas roka kosené minimálne 6-krát 
ročne. Centrum Krásnej, Ukrajinská ulica a miestny cintorín sú ko-
sené podľa aktuálneho stavu.

Kultúra a šport
 Podpora lokálnych, folklórnych skupín (Dedinská folklórna 
skupina Krasňanka), hudobných skupín, ochotníckeho di-
vadla Krasodiva, Senior klubu

V programovom rozpočte 2015 boli  finančne podporené aktivity 
DFS Krasňanka, ochotníckeho divadla Krasodiva, hudobnej skupiny 
Echo Band i Klubu seniorov.

 Výstavba tenisového kurtu s umelým povrchom v areáli 
základnej školy
 Podpora mladých športových talentov (futbal, hokej, florbal 
atď.)

Samospráva každoročne finančne a materiálne podporuje mlá-
dežnícky šport, a to futbalový klub FK Krásna, šípkarov a flor-
balistov.

Spracoval: JUDr. Marek K a ž i m í r

• L e n  s r d c o m  v i d í  č l o v e k  s p r á v n e ,  t o  p o d s t a t n é  o č a m i  n e v i d i e ť .
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programu k prvému janáru 2016

Motto:
„Pozdravujem vás lesy, hory, 
z tej duše pozdravujem vás...“

Stromy, najmä tie staré, zo-
hrávajú v živote človeka dôležitú 
úlohu. Ľudia pri nich od nepa-
mäti hľadali oddych, ochranu 
pred dažďom či slnkom alebo 
jednoducho len potešenie pre 
oči a dušu. 

Keďže aj v našom okolí je 
veľa jedinečných stromov, ktoré 
majú svoju históriu, naša mest-
ská časť v súčinnosti s vedením 
Materskej školy na Žiackej ulici 
sa rozhodla vyhlásiť súťažnú 
anketu o titul „Strom Krásnej“, 
ktorej cieľom je upozorniť na 

staré, vzácne, tiež ohrozené 
stromy v našom okolí a vzbudiť 
záujem o ich ochranu. 

Do ankety, ktorá potrvá od 
1. mája do 30. júna 2016 sa 
môžu zapojiť jednotlivci, rodina, 
školská trieda aj firma. Z prihlá-
sených stromov nominuje komi-
sia osem, o ktorých sa bude hla-
sovať. Výsledok súťaže bude sláv-
nostne vyhodnotený na oslavách 
Dňa Krásnej – 5. júla 2016. 
Podrobné informácie o súťaž-
nej ankete poskytne webová 
stránka mestskej časti i kance-
lária prvého kontaktu nášho 
miestneho úradu.

PhDr. Alena R a c ko v á 

Anketa o titul „Strom Krásnej“

Tri veci sú v Ïivote potrebné
 Tri veci musíš sebe a druhým želať: zdravie, priateľov a radosť.
 Tri veci musíš ovládať: svoju povahu, svoj jazyk a svoje sprá-
vanie.
 Tri veci musíš zdokonaľovať: odvahu, dobrotu a lásku k blíž-
nemu
 Tri veci musíš dať: čo najviac chudobným, slovo útechy smut-
ným a slovo pochvaly tým, čo si ju zaslúžili.
 Trom veciam sa musíš vyhýbať: krutosti, namyslenosti a ne-
vďačnosti.



Z chrámového koncertu dÀa 11. decembra 2015

Rodinné centrum v Krásnej  
sa stáva stále obľúbenejším 
a tak postupne rozširuje svoje 
aktivity i otváracie hodiny. Na
každý mesiac sme starostli-
vo pripravili pravidelný pro-
gram ako tvorivé dielničky 
s Ankou, cvičenie s deťmi so 
Silviou, veselá nemčina 
s Beátou, s Nikolou sa hrá-
me s angličtinou, zdravo va-
ríme s farmárom a obľube sa 
tešia aj modlitbové stretnutia 
s Aďou. O program sa s ma-
mičkami, ktoré navštevujú cen-
trum, od januára stará občian-
ske združenie PIMPOLLO.  
Združenie bolo zaregistrované 
na Ministerstve vnútra SR 

v októbri 2014. Už počas prvé-
ho roka svojej existencie svoju 
činnosť a aktivity upriamilo na
prácu s deťmi. Ako jediný drži-
teľ licencie Yamaha Class v Ko-
šickom kraji organizuje pred-
školské kurzy Hudobnej školy

YAMAHA pre deti od 4 me-
siacov do 6 rokov, ktorá pôsobí 
po celom svete a patrí k najväč-
ším organizáciám svojho druhu. 
V spolupráci s bratislavským 
združením „Pátrač Tino“ vyda-

lo brožúrky Pátrač Tino spo-
znáva Košice-Nad jazerom, 
Pátrač Tino spoznáva Košice-
Krásnu a Pátrač Tino spoznáva 
sady, parky a záhrady Košíc. 
Od septembra 2015 organi-
zuje krúžok ľudového tanca 

„Halúzka“ pre deti od 3 do 6 
rokov a od januára 2016  pre 
nosiace mamičky realizuje  
„Cvičenie s deťmi na srdci“.
Od marca má pre všetkých, 
ktorí chcú pracovať na svojej 

kondícii má pripravené cviče-
nie s dospelými..

Všetky aktivity ponúka-
me v priestoroch Rodinného 
centra a v spolupráci s Kaš-
tieľom Krásna n.o. aj v jeho 
krásnom prostredí.

Bližšie informácie o pra-
videlnom programe a akti-
vitách pre celé rodiny nájdete 
na facebookovej  stránke 
Rodinné centrum Krásna, aj 
na webovej stránke Mestskej 
časti Košice - Krásna.

Tešíme sa na všetkých 
malých, ale aj starších náv-
števníkov.

Lucia M i k l o š o v á
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S l o v á  s ú  a k o  v č e l y .  M a j ú  m e d  i  ž i h a d l o .•   

Rodinné centrum

p r o g r a m  p r e  c e l é  r o d i n y

V čase výroby posledného čísla v roku 2015, sme sa stručne 
zmienili o „Adventnom koncerte“, ktorý sa v našom kostole 
konal dňa 11. decembra 2015. Dnes vám predkladáme aj 
fotografie umelcov, ktorí sa početnému publiku predstavili 
neopakovateľnými skladbami majstrov svetového mena, 
ktoré z píšťal nášho organu zneli počas piatkového advent-
ného podvečera. Tie perfektne zvládol organista Marek 
Vrábel. Svojím vokálnym prednesom si naše srdcia i myseľ 
podmanili aj sólistky – sopranistka Tatiana Paľovčíková 
a mezzosopranistka Zuzana Orlovská. Ešte raz vďaka za 
krásny umelecký a tiež duchovný zážitok. 

Text a snímky: ( b i č )

Fotoreport



Belo Polla, rodák z vý-
chodného Slovenska, sa narodil 
12. apríla 1917 v Humennom. 
Od roku 1953 zameral svoju 
vedecko-výskumnú činnosť na 
oblasť historickej archeológie. 
Patrí medzi zakladateľov tejto  
vedeckej disciplíny u nás. Vý-
chodoslovenskému regiónu ve-
noval niekoľko kľúčových vý-
skumov, ako aj teoretických prác 
z oblasti historickej archeológie 
a výskumu stredovekých pamia-
tok. O tejto problematike pub-
likoval niekoľko samostatných 
prác. Okrem toho napísal de-
siatky štúdií do našich i zahra-
ničných periodík. Výsledky 
rozsiahleho archeologického 

výskumu na zaniknutom stre-
dovekom benediktínskom kláš-
tore v Krásnej nad Hornádom 
spracoval v publikácii Košice – 

Krásna (K stredovekým dejinám 
Krásnej nad Hornádom). 

Belo Polla, ako archeológ, v ro-
ku 1970 dostal ponuku vyko-
nať archeologický výskum na
lokalite „Breh“ v Krásnej nad 

Hornádom. Celý výskum sa usku-
točnil v rokoch 1971 – 1981 po-
čas letných prázdninových me-
siacov. Mnohí chlapci z Krásnej 
a z okolia mali možnosť pracovať 
pod jeho vedením. Všetky nále-
zy z vykopávok boli umiestnené 
v Archeologickom múzeu v Brati-
slave. V súčasnosti sa niektoré 
nachádzajú v inštalácii Východo-
slovenského múzea v Košiciach. 
V roku 1986 vyšla kniha „Košice 
- Krásna“, v ktorej je zhrnutý celý 
výskum, ako aj najstaršia história 
Krásnej. Vyšla, žiaľ len v malom, 
tisíckusovom náklade. 

V roku 1998 predstavite-
lia obce – dnes Mestskej časti 
Košice - Krásna Dr. Bela Pollu 
navštívili, pričom mu vtedajší 
starosta Ing. Mikuláš Marton 
odovzdal v mene všetkých Krás-
ňanov Cenu starostu s obra-
zom Kostola sv. Cyrila a Me-
toda, ako vďaku za jeho prácu 
a zviditeľnenie Krásnej. Zomrel 
16. augusta 2000 v Bratislave. 
Pochovaný bol na Martinskom 
cintoríne v Bratislave. V Krásnej 
nám ho pripomína jedna z ulíc, 
ktorá nesie jeho meno.  

Prvá písomná zmienka 
o benediktínskom kláštore 
v Krásnej nad Hornádom je 
v bratislavských análoch, 
kde je uvedené: Za panova-
nia Geysu II. uhorského kráľa  
benediktínske opátstvo vy-
svätil jágerský biskup Martý-
rius. Kláštor v Krásnej patrí 
k najstarším na východnom 
Slovensku. Účinkovanie bene-
diktínov na našom území zo-
hralo dôležitú úlohu. Pred-
stavitelia tohto rehoľného 
rádu boli nositeľmi vyspelého 
civilizačného procesu v rano-
feudálnom období v širokom 
okolí kláštora. Jeho súčasťou  
bola aj bazilika, ktorá bola 
postavená na mieste niekdaj-
šieho kostolíka. 

V roku 1219 sa vo Varadín-
skom registri uvádza po mene 
prvý známy krásňansky opát 
Cyerel. Zo zachovaného sú-
pisu majetku z roku 1337 je 
zrejmé, že k opátstvu patrilo 
niekoľko obcí, alebo niekoľ-
ko port z uvedených obcí: 
Krásna (Széplak), Zdoba, Hra-
šovík (Rass), Košické Olšany 
(Olchva), Byster (Beztheer), 

Nižná Hutka, Garboc (Gar-
bolch), Čaňa (Chan), časť Ha-
nisky a Lebeň. Z pápežských 
desiatkov vieme, že Krásna 
mala aj svoj vlastný farský 
kostol, to znamená, že v tom 
čase tu boli už dve farnosti. 
Zo zachovaných správ vie-
me, že v roku 1541 boli majet-
ky opátstva rozparcelované. 
V roku 1556 kráľ Ferdinad I. 
dal majetky opátstva trnav-
skej škole. V roku 1618 pôsobil 
ako správca týchto majetkov 
aj jeden z košických mučení-
kov Marek Križin.

Historicko-archeologický 
výskum, ktorý prebiehal 
v rokoch 1971 – 1981 na 
polohe „Breh“ ukázal, že 
celé okolie bolo osídlené 
ešte pred rokom 1143 (ná-
lez meča z desiateho sto-
ročia, dreveného člnu, veľko-
moravskej keramiky atď.). 
Mladšie pamiatky datujeme 
do jedenásteho až šesť-
násteho storočia. Sú to naj-
mä zvyšky kostolíka z je-
denásteho až dvanásteho 
storočia.

(bj)
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• M a t k o u  v š e t k é h o  d o b r é h o  j e  m ú d r o s ť .

O s o b n o s t i  K r á s n e j  n a d  H o r n á d o m

PhDr. Belo Polla, CSc. 

(1917 – 2000)

HISTORIA EST TESTIS TEMPORUM,
LUX VERITAS, 
VITA MEMORIAE,
MAGISTRA VITAE,
NUNTIA VETUSTATIS

  HISTÓRIA JE SVEDECTVO ČASU,
  SVETLO PRAVDY,
  ŽIVOT PAMÄTI,
  UČITEĽKA ŽIVOTA,
  ZVESTOVANIE DÁVNYCH DÔB

(Cicero)

Tento záber je z našej historic-
kej „Hory“. Z miesta, kde pred 
mnohými rokmi stál Benediktín-
sky kláštor. Nebolo by nič zvlášt-
ne, ak by si Krásňania postavili 
podobný „pamätník“, pri ktorom 
by si z času na čas pospomínali 
na dávne časy, keď sa začali pí-
sať dejiny Krásnej nad Horná-
dom. Opäť na tom mieste, ktoré 
si právom zaslúži pomenova-
nie „Genius Loci“. Na našom 
„brehu“, kde by sme sa mali vra-
cať s úctou spolu so svojimi deť-
mi, ale aj vnukmi.                    (bj) 

Obetavému archeológovi Belovi Pollovi (na obr. vpravo), ktorý pred 
45. rokmi neúnavne pracoval pri archeologickom výskume na polohe 
„Breh“ výdatne pomáhali aj miestni obyvatelia. Počas letných škol-
ských prázdnin pomocné ruky pri vykopávkach ponúkli aj naši školáci 
a tiež zanietení členovia vtedajšej osvetovej besedy. Tí sa postarali aj 
o jeho prístrešok v priestoroch starého kaštieľa.

Text a snímka: Ján B i č k o š

Benediktínsky klá‰tor
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Pod týmto názvom sa dňa 
19. decembra 2015 odohral 
v Krásnej už piaty ročník v há-
dzaní šípok, ktorý sa uskutočnil 
pod záštitou starostu mestskej 
časti JUDr. Mareka Kažimíra.  
Turnaj zorganizovali miestni – Du-
šan Kysela, Vladimír Paluf, Fran-

tišek Puzder a Marek Bušek. Zú-
častnilo sa ho 32 šípkárov a šíp-
kariek z Krásnej, Valalík, z MČ Koši-
ce – Staré mesto, Ťahanoviec 
aj zo sídliska KVP, ktorí sa veľmi 
snažili o čo najlepšie umiestne-
nie. Posledné štyri ročníky sa ni-
kto z Krásnej nedostal na pódio-

ve umiestnenie, ale tento roč-
ník bol opakom, pretože do tro-
jice najlepších sa dostali dvaja 
Krásňania. Turnaj si prišlo pozrieť 
množstvo divákov, aj takých, 
ktorí sa turnaja obávali zúčastniť. 
O vecné ceny a bohaté, netra-
dičné občerstvenie (domáci ma-
kovník, orechovník, domáca fa-
zuľová polievka, k tomu aj lokša) 

sa postarali sponzori, za čo im 
ďakujeme. 

Poradie výhercov: 1. miesto 
Gabriel Váraljay z Ťahanoviec, 
druhé Dušan Kysela z Krásnej 
a tretie obsadil takisto Krásňan 
Vladimír Paluf. Najúspešnejšími  
Krásňanmi súťaže boli Dušan 
Kysela, Vladimír Paluf a Stano 
Estočin.                 Vladimír Paluf

Krásňanski seniori, organi-
zovaní v klube, nezaháľajú a svo-
je aktivity naplno realizujú. Vari 
niet podujatia v Krásnej, na kto-
rom by chýbali. Dovoľte pripo-
menúť aspoň pár najvýraznej-
ších, na ktoré radi spomíname 
a ktorými sa môžeme pochváliť. 
Možno je to aj vďaka tomu, že sa 
udiali v krásnom predvianočnom 
i vianočnom čase.

Naše členky prijali pozvanie 
na spoluprácu s miestnym ma-
terským centrom a pred blížia-
cim sa adventom zhotovili spolu 
s mladými mamičkami prekrás-

ne adventné vence. Bolo to 
dobré rozhodnutie nielen kvôli 
príjemne spoločne strávenému 
času dvoch generácií – babi-
čiek s mamičkami – ale tiež kvôli 
prostriedkom, získaným z pre-
daja, ktorými si materské cen-
trum pri realizovaní svojho pro-
gramu trochu  „prilepšilo“.

Už tradične, pred Vianocami 
organizuje Klub seniorov poduja-

tie, ktoré sa názvom Sami sebe 
v Krásnej traduje už osem ro-
kov. Myšlienku priniesli a o orga-
nizovanie podujatia počas sied-
mich rokov sa zaslúžili manželia 
Mária a Jozef Hegedüšovi, 
ôsmy ročník, ktorý sa konal   
22. novembra 2015 pripravilo 
už nové vedenie klubu. Aj ten-
toraz sa na jeho úspechu hod-
notným programom podieľali 
všetky vekové kategórie našej 
mestskej časti – deti z obidvoch 
materských škôl, základná ško-

la, žiaci ZUŠ, DFS Krasňanka, 
samozrejme aj členovia nášho 
klubu. To, že sa táto akcia ľuďom 
mimoriadne páčila,  dokazovala 
aj preplnená sála kultúrneho 
domu. 

Dňa 9. decembra sme sa 
rozhodli pre spoločnú  návštevu 
košických vianočných trhov 
a pri poháriku dobrej medoviny 
sme si v príjemnej priateľskej 

pohode vychutnávali predvia-
nočnú náladu, z ktorej „kúsok“ 
sme si preniesli i do vlastného 
domova.

Vedenie klubu pripravilo pre 
svojich členov v závere roka dňa 
28. decembra milé kultúrno-
spoločenské podujatie. Pozva-
nie naň prijal aj starosta mestskej 
časti i poslanci miestneho za-
stupiteľstva. Slávnostne vyzdo-
bená sála, kultúrny program, 
občerstvenie, darčeky, tombola 
od starostu a poslancov aj účin-

kovanie miestnej hudobnej sku-
piny Echo Band, to všetko umoc-
ňovalo správnu atmosféru, aká 
má byť na konci roka. 

Našou najatraktívnejšou akti-
vitou bola účasť na „Košickom 
trojkráľovom behu 2016“, kto-
rý bol súčasťou otváracieho ce-
remoniálu „Košice-Európske 
mesto športu 2016“. A tu mi 
nedá nepochváliť sa. Zo stovky 
účastníkov sa naši seniori umiest-
nili výborne – P. Grácová na 33., 
A. Paľovčík na 34., A. Bugošová 

na 44., Z. Matoušková na 53. 
a L. Matoušek na 73. mieste. Pri 
srdci nás dodnes hrejú nielen 
získané medaily, ale hlavne po-
cit, že sme sa zúčastnili a úspeš-
ne absolvovali toto prestížne po-
dujatie.

Ako vidíte,nezaháľame a aj 
v tomto roku budeme aktívni, 
pretože jedine aktivita je zárukou 
kvalitného života hlavne nás, 
zrelších. 

Alžbeta B u g o š o v á

S l o v o  n i e  j e  s t r e l a ,  a l e  s r d c e  h l b o k o  r a n í .•   

KrásÀanska ‰ípka 2015

Aktivita, záruka kvalitného Ïivota

N a ‰ i  s e n i o r i  n e z a h á º a j ú



Pár zaujímavých informá-
cií, ktoré iste potešia priazniv-
cov našej folklórnej skupiny 
„Krasňanka“ som získal od oso-
by najkompetentnejšej, jej ve-
dúcej Mgr. Irenky Feketeovej. 
Rok 2016 bude pre skupinu 
zaujímavý tým, že oslávi 18. rok 
svojho pôsobenia. Číslo 18 evo-
kuje dospelosť a v prenese-
nom význame u Krasňanky je 
to niečo podobné – vyzretosť, 
vzostup. Svedčia o tom jej úspe-
chy a pôsobenie na podujatiach, 
kde sa zúčastňujú poprední 
folkloristi . V roku 2015 vystupo-
vala na 61. ročníku najväčšie-
ho folklórneho festivalu vo Vý-
chodnej. V tomto roku plánuje 
vydať už tretie CD, ktoré bude 
nosičom približne dvadsiatich 
piesní mužskej a dvanástich 
piesní ženskej speváckej skupi-
ny. Okrem vystúpení doma, ktoré 
sú pre ňu samozrejmosťou, plá-
nuje vystúpenia aj v zahraničí – 

v Poľsku, Maďarsku i v Českej 
republike. Pokračovať bude aj 
v tradícii dovolenkových zájaz-
dov do Chorvátska, ktoré zna-
menajú nielen príjemné poho-

dové chvíle, ale hlavne utužova-
nie vzájomných, priateľských 
vzťahov členov kolektívu. Za cieľ 
pre tento rok si Krasňanka dala 
omladiť súbor, prijať čo najviac 

nových mladých členov, čo zna-
mená zabezpečiť pokračova-
nie v začatom diele aj v ďalších 
rokoch. My im zo srdca prajeme, 
aby sa tento zámer podaril, aby 
nám do života prinášala radosť 
a potešenie dlhé, dlhé roky.

     Ing. Peter K u b i č ka
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• A j  b e z  m i l i ó n o v  m ô ž e š  m a ť  ú s m e v  n a  t v á r i .

„Spevom k srdcu, srdcom k národu“S e r i á l

Pripomeňme si, že jedinečným dokumentom slovenskosti je a ostáva naša írečitá, rázovitá slovenská pieseň. Jasajúca a plesajúca, 

vyjadrujúca smútok i radosť, vzbudzujúca národnú hrdosť. Tá nás spája jediným cieľom: „Spevom k srdcu, srdcom k národu“. 

Naše ľudové piesne, ktoré sa zrodili na poliach, lúkach, lesoch, či na priedomí, sú našimi perlami, ktoré nám závidí svet. Škoda 

len, že v dnešnom svete nám čoraz viac miznú, hynú, pomaly odumierajú, pretože k ním ostávame ľahostajní! Je to smutné, boľavé 

a povážlivé. I to je dôvod, prečo vám ich z času na čas prinášame a „oživujeme“ s cieľom, aby sme s hrdosťou znásobili ich silu 

a krásu, aby nás prebudili, aby opäť naplno zazneli pri každej príležitosti a miestnych oslavách, v škole i na priedomí. (bič)

Ja som bača veľmi starý
(Turiec)

Ja som bača veľmi starý, nedožijem do jari,
nebudú mi kukučky kukať na tom mojom košiari.
Pomaly, ovečky, hore dolinami, ja som bača starý
nevládzem za vami.

Ani kukuk, ani sova, ani sojka klebetná,
nebude ma viac prebúdzať, lastovička štebetná.

Ja som bača veľmi chorý, nespôsobný do hory,
nevládzem už po vŕškoch chodiť, ani ovečky dojiť.

Hore grúňom, dolu grúňom
(Liptov)

Hore grúňom, dolu grúňom ide bača s karabínom.
Hej, bučina zelená, bača peknú ženu má.

Keby ja mal, čo má bača, nekukal by na dievčatá.
Hej, bučina zelená, bača peknú ženu má.

Náš bača má peknú ženu, vo dne v noci hľadí na ňu.
Hej, bučina zelená, bača peknú ženu má.

„KrasÀanka“ má osemnásÈ
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K t o  k r i č í ,  e š t e  n e m u s í  m a ť  p r a v d u .•

B l a h o d a r n é  d o t y k y

Dňa 23. 12. 2015, deň pred 
Vianocami, sa stala nečakaná 
a šokujúca udalosť. V zákrute, 
nachádzajúcej sa v bezpro-
strednej blízkosti nášho rodin-
ného domu na rohu Golianovej 
ulice, zabalansoval plne nalo-
žený kamión, ktorý vzápätí pre-
búral celú stenu garáže. Bol to 
veľmi nepríjemný zážitok, z kto-
rého sa aj po čase ťažko spa-
mätávame. V taký čas veľa zna-
mená ohľaduplnosť a empatia 
ľudí, ochotných pomôcť. Ne-
smierne si vážim urýchlené za-
bezpečenie materiálu a okam-
žité zadebnenie prerazeného 
múra. Preto chcem touto cestou 
úprimne poďakovať za ľudský 

prístup a nezištnú pomoc staros-
tovi našej mestskej časti Mare-
kovi Kažimírovi, poslancovi miest-
neho zastupiteľstva Františkovi 
Klikovi, Tomášovi Olšavskému, 
Mikulášovi Cúrovi, Martinovi 
Klikovi, Robovi Krajňákovi, Ri-
šovi Kažimírovi i Petrovi Bilkovi. 
                            Štefan Kováč

P.S.
Poďakovanie nás teší, no 

ešte dodávame, že na požiada-
nie vedenia mestskej časti boli 
v mesiaci február 2016 poz-
dĺž uvedenej zákruty osadené 
zvodidlá, z dôvodu bezpečnos-
ti cestnej premávky na tomto 
úseku komunikácie.         (MÚ)

Aký dôležitý je fyzický kontakt, 
dotýkanie sa, pohladkanie, to 
poznáme vtedy, keď dieťa plače 
a vezmeme ho do náručia, pritú-
lime a hladkáme. Aj ten najväčší 
zurvalec stíchne.

Nie tak často, ale predsa ví-
dame starších manželov, ako sa 
držia za ruky. Mnohí sa ironicky 
zasmejú, lebo držiac sa za ruky 
vidíme najviac mladšie dvojice. 
Fyzický kontakt u partnerov je 
dobrým prostriedkom na zlú ná-
ladu, agresivitu a úzkosť. Ako 

sa hovorí v knihách múdrych, 
„dotýkaním sa jeden druhého, 
nenápadnými gestami dávajme 
najavo, že jeden k druhému pat-
ríme, že sa ešte priťahujeme.“ 
Dodávajú ešte: „Keď prídu také 
chvíle, že to medzi manželmi za-
škrípe a v rodine je napätá atmo-
sféra, ten, ktorý ju nezapríčinil, 
by sa mal snažiť o fyzický kontakt. 
Efekt je rovnaký, ako keď vezme-
te do náručia nazlostené dieťa 
a hladkáte ho.“

(bj)

V ì a k a  z a  p o m o c
Košice – mestská časť Krás-
na leží 191 m nad mo rom. 
Naj star šia pí somná zmien-
ka je z roku 1143, kedy bolo 
vysvätené krás ňan ske opát-
stvo – be ne diktínsky kláštor 
s pat ro  cí niom P. Márie. Už 
v čase jeho rozvoja tu vznik-
li dve sa mostatné de diny 
Krásna a Opát   ska, v stre  do-
veku zná  me vino hrad níc-
tvom. Krás na nad Horná-
dom vznik la spo jením už 
spo  mínaných obcí v ro ku 
1945. Súčasťou mes ta Košice 
sa stala v ro  ku 1976. Heral-
dická komi sia v roku 1997 
potvrdila Krás nej erb a zá -
stavu.

Z histórie obce

Vďaka ochutnávke „siplackej“ 
medoviny“ a vareného vínka 
počas silvestrovského pro-
gramu, Krásňania a ich hostia 
dobrovoľne podporili peknú 
myšlienku. Výťažok z tejto akti-
vity vo výške 293,19 eur puto-
val do Rodinného centra pô-
sobiaceho v našej mestskej 
časti (pre informáciu, je to 
rozdiel medzi celkovým príj-
mom 454,56 eur a nákladmi 
vo výške 161,37 eur). Štedrým 
prispievateľom úprimne ďaku-
jeme.                       Foto: (MK)
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• S k u t o č n é h o  p r i a t e ľ a  s a  d r ž  o b i d v o m i  r u k a m i .

Z „Plesu Krásňanov“ dňa 23. januára 2016 

Text a snímky: (bič)

Fotoreportáž

Pre tých, ktorí z akýchkoľvek príčin neprišli na tradičný fašiangový „Ples Krásňanov“, prinášame niekoľko fotografií, ktorými približujeme 
atmosféru, aká vládla v našom stánku kultúry počas vydareného tanečno-oddychového večera Krásňanov, ale aj veľkého počtu tanca-
chtivých „cezpoľných“. Hosťom organizátora plesu bol aj starosta susednej mestskej časti Vyšné Opátske Viktor Mikluš. Po úvodnom 
ceremoniáli, prvý tanec patril starostovi Marekovi Kažimírovi s manželkou, ku ktorými sa vzápätí pripájali ďalšie a ďalšie tanečné dvojice 
mladých i starších účastníkov bálu. Pohodu a príjemnú atmosféru umocnila vkusne pripravená sála, nemenej stolovanie, obsluha per-
sonálu nášho Rubína, živá hudba, ale aj skvelí profesionálni tanečníci latinsko-kubánskych tancov, tiež brazílskej samby.



V týchto dňoch som oslovil 
prezidenta klubu FK Krásna 
pána Jána Pizura s otázkou ako 
prebiehala zimná príprava fut-
balistov Krásnej? Tú sme začali 
14. 1. 2016, zahrali sme si tra-
dičný zápas „starí-mladí“, s hráč-
mi sme si povedali základné 
veci k celej príprave. V dňoch 
20. 1. – 24. 1. 2016 sme absol-
vovali zimné sústredenie na 
Zlatej Idke, kde sme mali vytvo-
rené veľmi dobré podmienky na
regeneráciu, trénovali sme dvoj-
fázovo a na tréning sme využí-
vali okolitý terén a tiež umelý tráv-
nik v Moldave. Sústredenie sme 
zakončili prvým prípravným zá-
pasom na UT v Sabinove proti 
OŠK Šarišské Michaľany. OŠK 
Šarišské Michaľany – FK 
KRÁSNA 3:3 / 0:1/, góly: 
Lorinčák, Horňák 2. Zápas bol 
typický po náročných tréningo-
vých jednotkách na sústredení. 
Tatran Prešov A – FK KRÁSNA  
2:1 / 0:1/, gól:  Zeher. Súpe-

ra sme zaskočili už v prvom pol-
čase dobrou hrou, streleným 
gólom a ďalšími nevyužitými 
šancami. Slavoj Trebišov – 
FK KRÁSNA 1:2 / 0:2/, góly: 
Zeher, Konya.Tretí príprav-
ný zápas proti novovytvore-
nému mužstvu Trebišova bol 
poznačený upršaným počasím 
a hmlou. Hralo sa na UT v Mol-
dave a v prvom polčase sme po-
tvrdili naše kvality proti snaživé-
mu súperovi. FK Haniska – 

FK KRÁSNA 1:1 / 1:0/, gól:  
Zeher, Náš tradičný zimný sú-
per, ale už druholigový. Prvý pol-
čas zniesol aj z našej strany prís-
ne kritéria, keď sme súpera pre-
hrávali aj herne.FK V. Horeš – 
FK KRÁSNA 1:2 / 1:1/, gól:  
Zeher, Kučera. Náš donedáv-
na rival v boji o postup do 3. ligy

prišiel na UT do Moldavy v kom-
pletnom zložení a ukázal, že nie 
náhodou je suverénom v 4. lige 
JUH. FK Lokomotíva Košice 
– FK KRÁSNA 0:3 / 0:1/, 
góly: Lorinčák, Petričko, Hor-
ňák.Trochu sme výkonom, hrou 
a efektívnosťou zaskočili dru-
holigistu. V tomto zápase sa 
začínala formovať základná zo-
stava na jarnú časť už aj s no-
vými hráčmi. FK Partizán 
Bardejov – FK KRÁSNA 1:0 

/ 1:0/. Na svoju generálku si 
nás pozval ďalší druholigista 
z nášho regiónu. Po rýchlejšom 
úvode zápasu, ktorý naši chlap-
ci ustali sa hra vyrovnala a boli 
sme Bardejovu viac ako vyrov-
naným súperom. Škoda smol-
ného gólu po nevydarenej strele 
domáceho útočníka. My sme 

pre zmenu mali dve 100% šan-
ce, ktoré sme nepremenili. Po
zápase potešilo, keď funkcio-
nári a tréneri Bardejova uznan-
livo hodnotili náš výkon. FK 
KRASNA – Spartak Medzev 
10:1 (5:0). Góly: Zeher 
2, Lorinčak 2, Horňák 2, 
Scavinsky 2, Konya, Kučera.
Týmto zápasom sme ukončili 

zimnú prípravu na jarnú odvetu 
3. ligy TIPOS východ. Tá pre-
behla v dobrých podmienkach, 
skoro so 100% účasťou chlap-
cov, čo si tréner pochvaľoval. 
Bola bez vážnejších zranení, či 
chorôb a chlapci majú za se-
bou kvalitnú prípravu. Káder pre 
jarnú časť sa veľmi nezmenil. 

Odišli: Človečko /Lokomotíva/, 
Palencsár /Maďarsko/, Konkol 
a Vilner – ukončenia hosťovania, 
Juhás – je po operácií, takže 
do jarných bojov nezasiahne. 
Prišli: Petričko /Lokomotíva/, 
Horňák /Medzev/, Ščavnický 
/SNV/ a v hre je ešte príchod 
jedného mladého futbalistu....     

Prezident Ján Pizur verí, že 
po dobrej zimnej príprave budú 
hráči nabudení a schopní po-
kračovať v bojoch o historické 
víťazstvo v 3.l ige. K dosiahnu-
tiu tejto výzvy pomáha aj mest-
ská časť. V tomto období pra-
cuje na prestavbe priestorov 
štadióna. Prvá časť opravy – umý-
varka a sprchy v šatni, WC pre 
divákov, by mali byť dokonče-
né do prvého jarného stretnutia 
doma a druhá časť opravy von-
kajších priestorov by mali byť 
hotové najneskôr do druhého 
domáceho stretnutia na Veľkú 
noc. Zároveň sa pripravuje aj 
štúdia prestavby štadióna na 
podmienky II. ligy, podľa na-
riadenia a smerníc SFZ. Samo-
zrejme to závisí aj od ekono-
mických podmienok. Veríme, 
že aj v týchto skromných pod-
mienkach zútulníme náš futba-
lový štadión na malý, pekný 
futbalový stánok, ktorý v Koši-
ciach chýba. Čaká nás ešte 
ťažkých 14 kôl v odvetnej časti 
3. ligy, ale už sa tešíme na jar-
nú časť s veľkým odhodlaním 
a pokorou chceme zabojovať 
o historický úspech futbalu 

v Krásnej. K dobrým výsledkom 
potrebujeme aj vašu podporu 
a priazeň. Príďte nás povzbudiť 
na nedeľné domáce zápasy, 
ktoré hráme už tradične  o 10:30 
hodine. Tešíme sa na vás.

 Ing. František K l i k
a Ing. Ján P i z u r

Rozpis zápasov:

 13. 3. 2016  FK Krásna – Moldava 
 19. 3. 2016  Giraltovce – FK Krásna
 17. 3. 2016  FK Krásna – Vyšné Opátske
 3. 4. 2016  Snina – FK Krásna
 10. 4. 2016  FK Krásna – Sabinov
 17. 4. 2016  Pušovce – FK Krásna
 24. 4. 2016  FK Krásna – Plavnica
 1. 5. 2016  Futura – FK Krásna
 8. 5. 2016  FK Krásna – Vranov n/T
 15. 5. 2016  Prešov B – FK Krásna
 22. 5. 2016  FK Krásna – Stropkov
 28. 5. 2016  Lipany – FK Krásna
 5. 6. 2016  Bardejovská N.V. – FK Krásna
 12. 6. 2016  FK Krásna – Trebišov
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Zimná príprava víťaza jesennej  čas ti  I I I .  l igy

Potrebujú na‰u priazeÀ a podporu

Radosť našich chlapcov po víťaznom góle Lokomotíva – FK Krásna

Oživenie prípravy našich futbalistov crossfitovým tréningom.


