
edzi najdôležitejšie úlo-
hy každej samosprávy 

patrí obstarávanie, schvaľo-
vanie programov rozvoja bý-
vania, tiež vytváranie vhod-
ných podmienok na bývanie 
pre svojich obyvateľov. Pri-
bližne pred desiatimi rokmi 
sme začali s prípravou a reali-
záciou nevšedného rozvojo-
vého projektu pre individuálnu 
bytovú výstavbu. Na základe 

iniciatívy skupiny obyvateľov 
- vlastníkov pozemkov v loka-
lite Záhumnie, samospráva 
začala s prípravou projekto-
vej dokumentácie a majetko-
vým vysporiadaním pozem-
kov pod plánovanými cesta-
mi. V roku 2010 po realizo-
vanom projekte pozemko-
vých úprav – komasácie, 
ktorý vysporiadal pozemky 
pod cestami v tejto lokalite, 
sa vlastníkom týchto pozem-
kov stalo mesto Košice. Tak 
sa vytvorili optimálne pod-
mienky na prípravu a realizá-
ciu komplexnej prípravy úze-
mia a výstavbu inžinierskych 

sietí. Chcem zdôrazniť, že 
pripraviť 195 stavebných 
pozemkov nie je vôbec ľahká 
úloha ani pre skúsených „de-
veloperov“, ktorí disponujú 
dostatočným počtom odbor-
níkov. Pre ilustráciu tejto 
náročnej úlohy, do ktorej sa 
pustila skupina nadšencov 
je to, že iba cestná sieť v tej-
to novej lokalite má dĺžku vyše 
troch kilometrov, nehovoriac 

o kilometroch vedení vodo-
vodu, kanalizácie, elektric-
kého vedenia. Postupnými 
krokmi - od založenia občian-
skeho združenia - sme spo-
ločnými silami zabezpečili 
zmenu územného plánu zóny, 
pripravili projektovú doku-
mentáciu, vybavili všetky 
stavebné povolenia, naštar-
tovali projekt partnerstva tre-
tieho sektora a samosprávy, 
ktorý veľkosťou pripravova-
ného územia nemá na Slo-
vensku obdobu. Vysokým pra-
covným nasadením členov 

výboru, podpory členov 
občianskeho združenia, za-
platenými členskými prís-
pevkami, tiež s podporou 
samosprávy v Krásnej, sme 
dosiahli stav, keď v lokalite 
máme uložený verejný vodo-
vod, kanalizáciu s prípojkami, 
ukončujeme výstavbu dažďo-
vej kanalizácie, prebieha pre-
kládka siete vysokého napä-
tia, realizujeme výstavbu elek-

trickej siete nízkeho napätia 
a elektrických prípojok. Mest-
ská časť Krásna aktívne spo-
lupracuje s výborom občian-
skeho združenia. Projekt 
aktívne podporila tým, že na 
vlastné náklady v celej lokali-
te zabezpečila výstavbu ve-
rejného osvetlenia. S miest-
nymi poslancami si uvedomu-
jeme, že mestská časť bude 
musieť čiastočne pomôcť aj 
pri výstavbe miestnych komu-
nikácií a chodníkov tak, aby 
aj kolaudácie rodinných do-
mov mohli v budúcnosti ply-
nulo prebiehať. 

Každé slovo má svoju moc. 
Sú slová, ktoré rania, ublížia svo-
jím obsahom. Sú slová, ktoré 
prinášajú nové vedomosti. Sú 
slová, ktoré dokážu potešiť, pre-
javiť priateľstvo a lásku. Slovo, 
je mocné. Ale túto moc nema-
jú sami od seba. Tá pochádza 
od toho, kto ich hovorí. Preto 
sme vďační ľuďom, ktorí hovo-
ria slová poučenia, útechy, pria-
teľstva a lásky. 

V týchto dňoch sa s vďa-
kou obraciame k našim viero-
zvestom, sv. Cyrilovi a Meto-

dovi. Oni nám totiž priniesli 
slová, za ktorými stojí Boh, 
slová Božieho zjavenia a slová, 
ktoré posväcujú človeka. Keď 
hovoríme o Božom zjavení, 
máme na mysli Sväté písmo, 
z ktorého sa k nám prihovára 
Boh. Ktorýsi svätý nazval 
Sväté písmo listom nebeské-
ho Otca nám ľuďom. Boh nám 
rozpráva sám o sebe. Rozprá-
va aj o človeku. O jeho páde, 
o nasledujúcich dejinách spá-
sy, ktoré vyvrcholili v Ježišovi 

„Lepšie žiť bez šťastia, ako žiť bez lásky“

S p r a v o d a j c a  s a m o s p r á v y  M e s t s k e j  č a s t i  K o š i c e - K r á s n a

j ú n  2 0 1 6

č í s l o  2R o č n í k  X I V .

M

Aktívna spolupráca priná‰a ovocie
  JUDr. Marek  KAŽIMÍR

(Pokračovanie na 3. strane)

Zveºaìujme dediãstvo na‰ich vierozvestov

P o z v á n k a

Vedenie Mestskej časti 
Košice - Krásna vás srdečne 
pozýva na tradičný 

„Deň Krásnej“, 
ktorý sa uskutoční v utorok 
dňa 5. júla 2016 na školskom 
ihrisku ZŠ s MŠ sv. Marka 
Križina na Ukrajinskej ulici.

Program osláv:
10.30 hod. - odpustová sv. 
omša vo farskom kostole 
16.00 hod. - otvorenie zá-
bavného popoludnia
18.00 hod. - vystúpenie 
Dedinskej folklórnej skupiny 
Krasňanka
19.00 hod. - vyhodnotenie 
súťažnej ankety „Strom 
Krásnej“ 
20.00 hod. - Karel Gott re-
vival Morava
21.00 hod. - tombola   
do 02.00 hod. - DJ Ondrej 
Sinčák 

Sprievodné akcie:
vozenie na koňoch, maľova-
nie na tvár, skákacie hrady.

(Pokračovanie na 3. strane)



V súčasnosti sú v našom kos-
tole tri zvony. Najstarší z nich je 
zvon sv. Ondreja, odliaty v roku 
1834 v Prešove zvonolejármi 
Františkom Lechererom a Pavlom 
Schmitzom za účinkovania kňa-
za Ondreja Bartaya, váha zvo-
nu je cca 300 kg. Tento jediný 
vydržal počas oboch vojen, bol 
prenesený zo starého kostola 
sv. Jakuba do novovysvätené-
ho kostola sv. Cyrila a Metoda 
v roku 1935. K nemu pribudol 
v roku 1966 zvon zo zaplavených 
Košických Hámrov. V roku 1966 
písomne kontaktoval vtedajší 
krásňansky kňaz Ján Harčár 

Jaroslava Dobrodinského, exper-
ta na kampanológiu z Pelhřimo-
va. Ten navštívil Krásnu a na zá-
klade akustickej skúšky starého 
zvona určil ladenie nových zvo-
nov. Z Krásnej bol odvezený ma-
teriál na výrobu zvona sv. Cyrila 
a Metoda, 198 kg cínu a 750 kg 
medi do dielne v Brodku u Pře-
rova. Už 30. septembra 1967 
potvrdil svojím podpisom pre-
vzatie zvonu kurátor Ján Hrab-

kovský a následne ho previezli 
do Krásnej. Po dvoch týždňoch, 
15. októbra 1967 bol slávnostne 
posvätený a umiestnený vo veži, 
odkiaľ sa rozlieha jeho zvuk do 
širokého okolia. Na zvone je ná-
pis: „Dedičstvo otcov zacho-
vaj nám Pane – Zvon sv. 
Cyrila a Metoda v Krásnej nad 
Hornádom – Ulila Laetitia  
Dytrychová 1967.“ Váha zvo-
nu je 680 kg. Prešla ďalšia zima, 

keď v roku 1968 bol v Brodku 
u Přerova konečne odliaty a sko-
laudovaný aj tretí zvon sv. 
Jakuba s hmotnosťou 240 kg. 
Na zvone sú nápisy: „K úcte 
sv. Jakuba dali zhotoviť ve-
riaci z Krásnej nad Horná-
dom. – Za pontifikátu Pavla 
VI. – Láska získava svet. – 
Ulila Laetitia Dytrychová roku 
1968.“ Tento zvon bol posvä-
tený v lete toho istého roku 
a mohol byť umiestnený pri exis-
tujúcich dvoch zvonoch. Majster 
František Šveda z Kostelca na
Hané zrealizoval montáž elektric-
kého pohonu na všetky zvony. 

Spracovala: (mm)

Kňazské povolanie je ne-
smierne ťažké a náročné, ale 
v dnešnom svete veľmi po-
trebné. Tomáš Kempenský pí-
še, že kňaz je sluha a prostred-
ník Boží. Na omšovom rúchu 
má znamenie Pánovho kríža, 
aby si ustavične pripomínal 
Kristovo umučenie, aby bedli-
vo hľadel na Kristove šľapaje, 
horlivo sa usiloval po nich 
kráčať a z lásky k Bohu znášal 
pokojne aj všetky protivenstvá, 
ktorých sa mu dostane od 
iných... Francúzsky spisovateľ 
Lamartine na otázku „Kto je 
kňaz?“ odpovedal: „V každej 
farnosti žije jeden človek, ale-
bo aj viacerí, ktorý nemá rodi-
nu, a predsa patrí do rodiny 
celého sveta. Bez neho nie je 
možné sa narodiť ani umrieť.  
Jemu ľudia skladajú svoje naj-
väčšie tajomstvá, pred ním 
otvárajú svoje boľavé srdcia, 
je človekom, ktorého slovo pa-
dá do srdca a váhou Božej 

autority preniká do duše silou 
viery“. Život kňaza je nepre-
stajná obeta a zaslúži si obdiv 
a úctu. Keďže sa nám ponúka 
príležitosť, chceme sa priho-
voriť, vyjadriť uznanie a vďaku 
duchovnému pastierovi far-
ského spoločenstva v Krásnej, 
tiež nášmu prispievateľovi, 

vdp. dekanovi Mgr. Pavlovi 
Kaminskému, ktorý v naj-
krajšom mesiaci roka v plnej 
vitalite a zdraví oslávil okrúh-
le životné jubileum, šesťde-
siatiny. Pripájame sa ku gratu-
lantom a v mene redakčnej 
rady miestnych novín mu vy-
prosujeme zdravie a dary mi-

losti, potrebné do ďalších 
dní jeho kňazského života. 
V duchu modlitby sv. Tomáša 
Akvinského prosíme, nech 
mu Pán dá bdelé srdce, aby 
ho od neho nevzdialila žiad-
na neuvážená myšlienka, 
ušľachtilé srdce, ktoré by 
neponížil žiadny nesprávny 
cit, srdce priame, ktoré mu 
nedovolí odbočiť zo správ-
nej cesty, srdce, ktoré ne-
zlomí žiadna bolesť, srdce 
slobodné, ktoré nepodľahne 
žiadnej vášni, rozum, aby ho 
poznal, horlivosť, aby ho hľa-
dal, múdrosť, aby ho našiel, 
život, ktorý sa Pánovi  páči, 
vytrvalosť, dôveru, vernosť, 
ktoré ho privedú do jeho 
náručia... Prajeme mu tiež, 
aby bol  medzi Krásňanmi 
spokojný a šťastný. Živio, 
živio!

Mária M i ľ o v á
    Snímka: Peter F e d o r

Jubileum ná‰ho duchovného otca Pavla Kaminského
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Takto „putoval“ nový zvon na 
miesto vo veži nášho kostola

  M o t t o :
„Sacerdos, alter Christus 
– kňaz, druhý Kristus“ 

Pri gratulácii náš starosta Marek Kažimír.

Udalosť, ktorá sa neopakuje každý rok. Za účasti nespočetného poč-
tu občanov Krásnej a širokého okolia bol slávnostne požehnaný nový 
zvon Cyrila a Metoda dňa 15.októbra 1967. Od toho času živých privo-
láva, mŕtvych oplakáva a jeho hlahol sa už takmer päťdesiat rokov 
rozlieha do širokého okolia.                                                                (bj)

KrásÀanske zvony



Kristovi. Sväté písmo sa tak stáva 
mapou, ktorá nás bezpečne vedie 
k cieľu, k nebeskému domovu. Má-
me byť vďační sv. Cyrilovi a Meto-
dovi, že nám priniesli Božie slovo 
a slová, ktoré posväcujú človeka. 
Keď sa istého amerického multi-
milionára spýtali čomu vďačí za 
svoje veľké bohatstvo, dostali túto 
odpoveď: „Tajomstvo môjho úspe-
chu spočíva v dvoch veciach. Tou 
prvou je, že mi otec odkázal veľké 
dedičstvo a druhou, že som ho do-
kázal ešte viac zveľadiť.“ Je priro-
dzené, že človek sa vždy usiluje zve-
ľadiť to, čo má. Toto platí o našom 
pozemskom živote, aj o dedičstve, 

ktoré sme dostali od sv. bratov. Zve-
ľaďujme mocné Božie slová. Neboj-
me sa ich prijať. Nebojme sa krá-
čať proti prúdu rôznych zvyklostí 
a ľudskej obmedzenosti. Možno, 
že nám mnohí nebudú volať na 
slávu, možno, že nás budú skôr ha-
niť. Nedovoľme, aby nás to zviedlo 
zo správnej cesty. Od dediča sa 
očakáva, že svoje dedičstvo zveľa-
dí. Zveľaďujme to veľké dedič-
stvo, ktoré nám zanechali svätí 
Cyril a Metod. Tak sa stane krásnou 
a dôstojnou nielen naša prítom-
nosť, ale aj večnosť.

PaedDr. Mgr. Peter Sabol, 
kaplán

tvorenie novej stavebnej lo-
kality však niekedy prináša 

aj negatíva, najmä pre obyvateľov, 
ktorí bývajú v jej blízkosti (hluk, 
prašnosť a zvýšený pohyb ťažkých 
nákladných vozidiel). Napriek to-
mu, že s poslancami hľadáme čo 
najvhodnejšie dopravné riešenia, 
nie vždy sa takéto problémy dajú 
vyriešiť okamžite a niektoré si 
vyžadujú dlhší čas na prípravu 
a realizáciu. Najviac zaťaženými 
sú obyvatelia, ktorí bývajú na uli-

ciach Prašná, Ortoviská a Krajná. 
Ukončením výstavby nových ciest, 
najmä prepojovacej na Košickú 
Polianku dopravná záťaž na tých-
to uliciach poklesne. Začiatok 
realizácie ciest je naplánovaný na 
august tohto roka. Participácia 
vlastníkov pozemkov, občianske-
ho združenia a samosprávy v tom-
to projekte priniesla v Krásnej 
ďalší rozvoj územia a výsledky, 
ktoré nás tešia a povzbudzujú 
do ďalšej práce.

– apríl – máj – jún 2016 –
 s vydavateľkou Kristínou Rybárovou a šéfredaktorom Jánom 
Bičkošom o pripravovanej knihe „Futbal v Krásnej“
 pracovné rokovanie s prezidentom futbalového klubu FK Krásna 
na zasadnutí stavebnej komisie o rekonštrukcii futbalového 
štadióna v súvislosti s postupom „A“ mužstva do II. futbalovej 
ligy
 na Správnej rade neziskovej organizácie Kaštieľ Krásna, n.o. 
o udržaní projektu „Kaštieľ Krásna nad Hornádom – rekon-
štrukcia“

 s výborom OZ IBV Záhumnie o harmonograme výstavby miest-
nych komunikácií v novej lokalite IBV Záhumnie
 so zástupcami firmy Kosit, a.s. a mesta Košice o zabezpečení 
čistoty v okolí kontajnerov umiestnených v záhradkárskej loka-
lite
 účasť na sneme Združenia miest a obcí Slovenska - ZMOS – 
Bratislava
 s mestským poslancom MUDr. Milanom Maďarom o rekonštrukcii 
ulice Minská
 účasť na súdnom pojednávaní - prípad oplotenia multifunkčného  
ihriska
 s projektantom za účelom prípravy projektu bikrosového areálu 
a workoutového fitnes ihriska
 pracovné rokovanie na Útvare hlavného architekta vo veci Zmien 
a doplnkov územného plánu zóny v lokalitách IBV Na hore, IBV 
Záhumnie, Ukrajinská a Edisonova
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Z o  s t a r o s t o v h o  d i á r a

DôleÏité pracovné rokovania (Dokončenie z 1. strany)

(Dokončenie z 1. strany)

Aktívna spolupráca priná‰a ovocie

O

Pred šestnástimi rokmi Krásňania dostali do svojich domovov ne-
všedný kalendár pod názvom „Kríže Krásnej“. V prvom mesiaci roka 
je aj tento vzácny záber s textom „Na ruinách benediktínskeho 
kláštora“. Je z našej historickej „Hory“, aký sme s malou obmenou – 
zverejnili v marcovom vydaní Krasňančana, aby sme si znovu a zno-
vu oživovali dávnu minulosť našich predkov. A opäť je tu náš apel 
na  súčasníkov: pouvažovať o jeho obnove podobným pamätníkom 
histórie, ktorá je v rebríčku duchovných hodnôt na poprednom 
mieste. Veď ona je svedectvom času, zvestovateľkou dávnych dôb, 
aj učiteľkou života pre súčasnú i budúce generácie. Otvorme dve-
re vlastným dejinám hľadajme svoje korene identity, ktoré sú morál-
nym fundamentom obrody hodnôt.                                            (bič)

Zveºaìujme dediãstvo 
n a ‰ i c h  v i e r o z v e s t o v

V roku 1983 boli v našom chráme všetky obrazové stvárnenia svätých 
Cyrila a Metoda aj sv. Košických mučeníkov reštaurované a vyma-
ľované. V tom istom čase pred 34. rokmi pribudli aj nové sochy Cyrila 
a Metoda od autora Břetislava Kafku, ktoré významne obohacujú inte-
riér kostola.                                                                                           (bj)



Ako sme uviedli v podtitul-
koch, miestom tradičného od-
beru ničím nenahraditeľnej te-
kutiny bola priestranná viacúče-
lová sála Domu kultúry, čo sme 
včas avizovali v našich miest-
nych novinách, ale aj inými pro-
striedkami s cieľom čo najväčšej 

účasti na tejto ušľachtilej akcii. 
Stalo sa. Veď ešte nikdy pred-
tým sme takúto hojnú účasť ne-
zaznamenali. Predpokladám, že 
všetci, ktorí v onen deň odberu 
vstupovali do dverí, mali na mysli 
jediné: Poďme a rozdajme sa 
pre všetkých, v podvedomí vari 
aj to, že možno aj tá ich „kvapka“ 

prinavráti život iným. Áno, prišla 
ich tam bezmála štyridsiatka  
odhodlaných darovať to, čo sa 
nedá kúpiť v žiadnom obchode! 
A neboli to iba známe tváre z pre-
došlých odberov, naši skalní, pra-
videlní darcovia, ale aj jedenásti 
prvodarcovia. Milo nás prekvapila 

aj účasť šiestich „odvážlivcov“ zo 
susednej Vyšnej Hutky na čele 
so starostkou Agátou Nosáľo-
vou, čo nás - okrem potešenia - 
utvrdilo v tom, že im neušla v na-
šich novinách pozvánka na 
Krásňansku kvapku krvi. Vďaka, 
veď darcovskú základňu je po-
trebné neustále dopĺňať, pretože 

krvi nikdy nie je nadostač a zá-
chrancom ľudských životov by 
nikdy nemala chýbať. A tak naša 
vďačnosť za dobrý a šľachetný 
skutok patrí všetkým, ktorí bez 
váhania nezištne a veľkoryso 
vystierajú svoje ruky, aby darovali 

kúsok zo seba. Tiež dobre ve-
dieť, že „Krásňansku kvapku 
krvi“ vedenie našej mestskej 
časti organizuje v súčinnosti 
s Národnou transfúznou službou 
SR, pracovisko v Košiciach, čo 
prináša čoraz väčší osoh a úži-
tok. Je to ovocie a plody neúnav-

nej snahy organizátorov. Navy-
še, evidentne, jasne a nepo-
chybne vzrastá v ľuďoch zmy-
sel pre spolupatričnosť, lásku 
i ochotu pomáhať blížnym, naj-
mä však odhodlanie darovať to 
najcennejšie neznámym prijíma-

teľom. Aj táto skutočnosť v nás 
evokuje dobrý pocit, výzvu pokra-
čovať v konaní dobra. Napokon, 
to je hlavná črta, esenciálny a kľú-
čový rozmer nášho poslania.

Ján B i č k o š
snímky: autor článku

Dejiskom aprílovej humánnej akcie bol náš stánok kultúry
     Kvapky vzácneho „elixíru života“ prišlo darovať tridsaťdeväť 
donorov     Darcovskú základňu tradičnej „kvapky“ rozšírilo 
jedenásť prvodarcov a šesť „samaritánov“ zo susednej obce 
Vyšná Hutka.      Štyria z 39 si svoj ušľachtilý zámer nenaplnilo 
pre rôzne zdravotné príčiny    Výjazdový tím košickej trans-
fúzky viedla MUDr. Adriana Slivková     Evidenciu darcov zve-
rila Zuzane Telekiovej a šoférovi Mariánovi Kučerovi, na he-
matológii miesto zaujala Gabriela Baffyová a pri odberných 
kreslách sa činili sestričky Bc. Petra Bednárová a Bc. Petra 
Šintajová. 
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Tradiãná „KrásÀanska kvapka krvi“, dÀa 8. apríla 2016

„Darovali, ão nemoÏno kúpiÈ“



Od októbra 2015 došlo 
v Zdravotnom stredisku v Krás-
nej k zmene v ambulancii vše-
obecného lekára pre deti a do-
rast, k výmene lekára. Po krát-
kom čase bola ambulancia 
zrekonštruovaná a zmoderni-
zované všetky jej priestory, no 
niektoré úpravy ambulancie 
i jej okolia máme ešte v úmys-
le v krátkej budúcnosti zreali-
zovať. 

„Detská“ ambulancia po-
skytuje liečebnú a preventívnu 
zdravotnú starostlivosť deťom 
od narodenia až do ukončenia 
štúdia, do 28 rokov života. 
V starostlivosti máme nielen 
deti a dorastencov  z košickej 
mestskej časti Krásna, ale aj 
z iných blízkych či vzdiale-
nejších košických sídlisk, 
mestských častí, tiež  z okolia 
Košíc. 

Našou snahou je čo naj-
viac zamedziť kontaktu zdra-
vých a chorých navzájom, zní-
žiť počet čakajúcich na vy-
šetrenie i konzultáciu, pred-
pis liekov, vystavenie potvr-
dení, či vypísanie tlačív. 
Z toho dôvodu vykonávame 
preventívnu zdravotnú sta-
rostlivosť formou aktívneho 

telefonického predvolávania 
na presný dátum a čas. Dá-
vame možnosť, aby deti, či do-
rastencov do 18 rokov objed-
nali telefonicky samotní rodičia 
(odber krvi, preskripcia liekov, 
predoperačné vyšetrenie na 
odporúčanie odborných le-
károv). Ďalšou možnosťou 
je elektronická komuniká-
cia s lekárom. Týmto spôso-

bom sa môžu zasielať správy 
z odborných vyšetrení, objed-
návať preskripcia liekov, po-
žiadať o vystavenie rôznych 
potvrdení, či krátke informácie 
a konzultácie (ohľadom doj-
čenia, starostlivosti o bábätká, 
nasmerovanie na jednotlivé 
odborné ambulancie podľa 
spádu, atď.). Samozrejmosťou 

je prvé vyšetrenie novoroden-
ca po prepustení z novorode-
neckého oddelenia. Na požia-
danie je toto vyšetrenie možné 
vykonať aj v domácom pro-
stredí, po dohovore s rodičom 
aj opakovane. Spolupracuje-
me tiež s laktačnou poradky-
ňou, ktorá podľa potreby usku-
točňuje návštevy priamo doma 
u dojčiacej matky. Čo sa týka 

špeciálnej vybavenosti dis-
ponujeme CRP – prístrojom 
(vyšetrenie C-reaktívneho pro-
teínu), ktorý napomáha v rých-
lej diagnostike infekcií vyšet-
rením z kvapky krvi priamo 
v ambulancii i glukometrom.  

Ako vidíte, sme pripravení 
poskytovať  kvalitnú lekársku 
starostlivosť. Racionalizačnými 
opatreniami sa nám podarilo 
skrátiť čakaciu lehotu na vy-
šetrenie, čo rodičia našich ma-
lých pacientov vítajú. Dvere  
našej ordinácie  majú otvorené 
aj ďalší, noví pacienti (aj mimo 
našej spádovej oblasti), kto-
rých rodičia sa rozhodnú zveriť 
starostlivosť o svoje ratolesti 
do našich rúk. Teší sa na vás

MUDr. Ľubica B i r o š o v á , 
všeobecná lekárka pre deti 

a dorast

Za horúceho, doslova letné-
ho počasia, usporiadala Mestská 
časť Košice - Krásna v spolupráci 
s kultúrnou a športovou komisiou 
Deň detí, ktorý sa konal na škol-
skom ihrisku. 

Pre deti sme pripravili mno-
žstvo atrakcií, rôzne súťaže za-
merané na šikovnosť, zručnosť, 

či športové nadanie, za ktoré 
získavali „krásňanske doláre“. 
Za tieto si v bufete plnom slad-
kostí, mohli vybrať maškrtu podľa 
svojich chutí. Atrakciou bol veľký 
nafukovací hrad, ktorý si mohli 
užiť do sýtosti. Ako dokážu ovlá-
dať svojich psíkov, ukázali deťom 

psovodi z kynologického klubu 
pôsobiacich v našej mestskej 
časti. Deti sa mohli tiež povo-
ziť na koňoch so skúseným do-
provodom. Techniku, ktorú využí-
vajú pri nehodách a požiaroch,  
prišli ukázať aj hasiči. Túto si 
mohli deti priamo aj vyskúšať. 
Najväčšiu radosť však  urobili 

hasiči tým, že pre deti vytvorili 
penovú šou, ktorú si s nadšením 
užívali. Svoje ukázali aj záchranári. 
Od nich sa mohli deti dozvedieť 
o prvej pomoci a prístrojoch, 
slúžiacich na záchranu života 
a zdravia. Klub bojových umení 
predviedol ukážky z džiu džicu, 

ktoré sledovali so zatajeným 
dychom. 

Aj tento rok si naše deti prišli 
na svoje, nielen kvôli bohatému 
programu, ktorý pripravila mest-
ská časť, ale tiež preto, že osla-
vy Dňa detí usporiadali počas 
ďalšieho víkendu aj Letná zá-
hradka a Kaštieľ v Krásnej. Deti 
sa tak mohli dokonale naladiť 
na dva mesiace prázdnin, ktoré 
ich o pár dní čakajú. Vďaka patrí 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o vydarené 
oslavy krásňanskych detí a ich 
sprievodcov z radu dospelákov.

 Ing. František K l i k , 
predseda kultúrnej komisie 

Ing. Peter K u b i č k a , 
predseda športovej komisie

• C h y b a  j e ,  k e ď  v e r í š  k a ž d é m u ,  a l e  c h y b o u  j e  a j  t o ,  k e ď  n e v e r í š  n i k o m u .

Z osláv Medzinárodného DÀa detí 29. mája 2016

DDDeetttiii ssssii pppprrrrii‰‰‰‰‰llliii nnnnnaaaaa sssvvvvooooje 

Pre zdravie va‰ich detí
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Magne tom sú  „novo ty“  v  ambu lanc i i  „Dok torkovo“

  Bez ľudskosti nemožno zná-
šať ani šťastie ani nešťastie. 
Kto je ľudský, tomu jeho ľud-
skosť prináša mier mysle! 
Preto: Svoju múdrosť zakla-
dajte na ľudskosti.

  Každodenne sa skúšam z troch 
vecí: či som nestratil dôveru 
ľudí, či som nezradil vernosť 
priateľov, či som neprestal 
pestovať mravy, zdedené po 
otcoch !

  To ma netrápi, že o mne ľudia 
nevedia, ale to ma trápi, že ja 
neviem nič o človeku !

Konfucius

  Skutočné priateľstvo je ako 
pevné zdravie, ťažko si uvedo-
mujeme jeho hodnotu, pokiaľ 
oň neprídeme.

Charles Caleb Colton

V Ý R O K Y  M Ú D R Y C H

  



Mama je slovo znejúce veľ-
mi dôverne a blízko. Mama je 
slovo kratučké, milé, láskavé, 
ktoré sa naučí dieťa  vysloviť 
ako prvé. Kde je mama, tam 
je domov, tam je láska a život. 
Je ospievané v poézii, zhmot-
nené v umení, navždy zacho-
vané v každom z nás. 

Druhá májová nedeľa je 
sviatok, venovaný všetkým ma-
mám, príležitosť poďakovať 
sa za všetko, čo pre nás uro-
bila. Za lásku, nehu, opateru, 

trpezlivosť, obetavosť a starost-
livosť, ktorou matka zahrňuje 
svoje dieťa. 

Milú slávnosť zorganizo-
val Miestny úrad MČ Košice-

-Krásna. Každú ženu, prichá-
dzajúcu na slávnosť si náš 
starosta Marek Kažimír a po-
slanci MZ uctili kvetom, čo po-
hladilo srdce a dodalo pocit 

dôležitosti. Po jeho príhovore, 
v ktorom sa poďakoval všet-
kým mamám za ich obetavosť, 
lásku, nehu a nekončenú sta-
rostlivosť, s kyticou uvitou  

z piesní, básní a tancov pri-
šli potešiť svoje mamičky naj-
menší zo ZŠ s MŠ sv. M. Križina 
a Materskej školy zo Žiackej 
ulice. Svoju lásku k mamám 

vyjadrili neopísateľným spôso-
bom, ako to vedia len oni. 
S detskou úprimnosťou, nehou, 
celou svojou detskou dušič-
kou. Bolo príjemné vidieť ro-
zospievané a roztancované 
detičky, ktoré pozdravili svoje 
mamičky, ale aj babičky a tak 
dali svoje „umelecké dary“, 
svetlo lásky a vďaky, ktorými 
zohriali srdcia všetkých prí-
tomných.  

PhDr. Alena R a c k o v á
Snímky: Ján B i č k o š
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C e l ý  ž i v o t  z o s t á v a m e  d e ťm i ,  h ľa d á m e  o t v o r e n ú  n á r u č  a  p o c i t  b e z p e č i a .•   

Kde je mama, tam je v‰etko

Z  o s l á v  „ D À a  m a t i e k “  –  8 .  m á j a  2 0 1 6



Dňa 21 mája 2016 sa nezis-
ková organizácia Kaštieľ Krásna 
po druhýkrát zapojila do celoslo-
venského podujatia Noc múzeí 
a galérií. Cieľom podujatia bolo 
sprístupniť návštevníkom priesto-
ry, ktoré nie sú bežne k nahliad-
nutiu a vyvolať v nich záujem o mi-
nulosť a históriu. Kultúrne inšti-
túcie majú priestor, aby kvalitným 
programom odprezentovali svoju 
prácu a schopnosti. Program v na-
šom kaštieli mal navyše podtitul 
„Noc duchov v kaštieli“, čo dá-
valo návštevníkom prísľub čohosi 
tajomného a magického. Mohli sa 
o tom presvedčiť pri prehliadke 
kaštieľa so sprievodcom. Do bo-
hatého sprievodného slova vstu-
povali svojimi hereckými vsuv-
kami členovia miestneho ochot-
níckeho divadla Krasodiva. V ich 
podaní ožili duchovia ľudí, ktorí 

v minulosti žili a pôsobili v kaštieli 
a v Krásnej. A tak sme počas noci 
mohli stretnúť ducha benediktín-
skeho mnícha, ktorý nám so zdvih-
nutým prstom pripomenul motto 
benediktínov: „Ora et labora“. 
V bielej sále nás vtipným dialó-
gom pobavili barón Jozef I. Meško 
s manželkou Máriou, rodenou 
Andrássy, v kryštálovej sieni zase 
prekvapil duch baróna Antona 
Meška, ktorý zomrel v krásňan-
skom kaštieli na tuberkulózu a je 
pochovaný v rodinnej hrobke 
Meškovcov na našom cintoríne. 
V klenbovej sále sme videli, ako 
svedomito spravoval majetok 
bývalého benediktínskeho opát-
stva jeden z troch košických 
mučeníkov sv. Marek Križin. 
O zbožnosti barónky Barbory 
Meško rodenej Hegymeghi sme 
sa presvedčili v krátkej projekcii, 

ktorú sprevádzali jej strašidelné  
výkriky. Ukončenie prehliadky sa 
konalo pred kaštieľom, pri studni,  
z ktorej sme počuli volanie o po-
moc nešťastnej Katreny. Jej príbeh 
o nerovnej láske chudobného 
dievčaťa a bohatého gazdovského 
mládenca sa odohral v Krásnej 
začiatkom minulého storočia. 
Počas prehliadky si návštevní-
ci prezreli aj výstavu obrazov 
Kataríny Libovej a stálu expozíciu 
– izbu tradícií a expozíciu 
archeologických nálezov. Keďže 
v roku 2016 sa Košice hrdia 
titulom Európske mesto športu, 
stála expozícia bola rozšírená 
o novú, s názvom História športu 
v Krásnej. K jej zriadeniu prispel 
FK Krásna a športoví nadšenci. 
Úsmev na tvári vyvolal aj starý fut-
balový dres a páni mali pri pohľade 
na starú futbalovú loptu nutkanie 

dať „jasličky“ a priamo „zaútočiť“ 
na pomyselnú futbalovú bránu. 
Základom nocí múzeí a galérií 
v kaštieli bol podnet zapojiť sa 
a keď sa k tomu pridali dôležité 
ingrediencie – zručnosť, elán, ná-
paditosť, iniciatíva a tvorivosť, 
vzišlo z toho vydarené podujatie, 
v ktorom sa miešala história, minu-
losťou, tajomno, výtvarné umenie 
a šport. Znovu sa potvrdilo to zná-
me: Ak sa chce, aj z mála sa dá  
urobiť veľa. Vďaka všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k jeho zdarnému priebehu. Naše 
poďakovanie je o to vrúcnejšie, že 
pracovali bez nároku na finančnú 
odmenu. Ďakujeme tiež ľuďom, 
ktorí nás poctili svojou návštevou 
a tešíme sa na ďalšie stretnutia 
v našom kaštieli.

Ing. Terézia Vysocká, PhD., 
riaditeľka
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• N i k t o  s a  n e m ô ž e  v y h n ú ť  t o m u ,  č o  b u d e .

P e s t r á  p a l e t a  ã i n n o s t i  n a ‰ i c h  s e n i o r o v

Činnosť nášho Klubu seniorov 
sa viditeľne zintenzívňuje. Určite 
preto, že každý z nás sa do nej 
zapája s radosťou, ochotou a odu-
ševnením. Tešíme sa z každého 
úspechu a radi by sme sa o tieto 
príjemné dojmy podelili. Sme radi, 
že sme dostali priestor v našom 
občasníku, v ktorom stačí aj po 
rokoch zalistovať, všetko si pripo-
menúť a zaspomínať. Keďže prí-
klady priťahujú, veríme, že naše 
aktivity oslovia aj tých, ktorí sa 
ešte nerozhodli rozšíriť naše rady. 
Pre informáciu, súčasnú členskú 
základňa Klubu seniorov pri MČ 
Košice-Krásna predstavuje 110 
členov, pravidelne stretnutia bý-
vajú každú stredu od 15. do 17. ho-
diny v priestoroch Miestneho úra-
du na Opátskej ulici č. 18, kde sa 
okrem príjemného posedenia ro-
dia a koordinujú návrhy, zámery 
pre ďalšiu činnosť klubu. Najvý-
raznejšími pre nás boli najmä tieto: 

Dňa 3. februára 2016 bolo tridsať 
našich členov na Valentínskej 
tancovačke, ktorú pre košických 
seniorov zorganizoval primátor 
s Radou seniorov mesta a približne 
také isté zastúpenie sme mali aj 
2. marca na galaprograme pri 
príležitosti MDŽ. Naša ženská 
spevácka skupina „Siplacke 
seniorky“ – M. Bodnárová, 
M. Estočinová, B. Fedorová, 

M. Gažíková, P. Grácová, 
H. Hajduová, M. Martonová, 
A. Petrušová, M. Rybárová. 
P. Takáčová a M. Paľovčíková 
(ktorá ju zároveň vedie), nás re-
prezentovala na speváckej súťa-
ži „Seniorská hviezda“ dňa 
17. februára 2016 v košickom Kul-
turparku. Hoci sa naši na popred-
nom mieste neumiestnili, zaslú-
žia si náš obdiv a poďakovanie. 

Absolvovali sme viacero spoloč-
ných podujatí - spomienky na mla-
dosť sme si oživili návštevou Izby 
ľudových tradícií v našom kaštieli 
(11. 2.), ktoré skončilo spevom 
a posedením v tamojšej kaviarni. 
Prijali sme pozvanie miestneho 
Rodinného centra na podujatie 
Veľkonočné tvorivé dielne a spo-
ločne sme zavítali aj na oslavy 
Dní mesta Košíc. V rámci nášho 

„výletu“ sme sa zastavili v Dóme 
sv. Alžbety a naživo prežili aj známy 
program Kaviareň Slávia s Petrom 
Stašákom a jeho hosťami. Veľkým 
prínosom bola pre nás prednáška 
o trénovaní pamäti, ktorú sme 
v rámci Medzinárodného týždňa 
trénovania pamäti, v spolupráci 
s vedením našej mestskej časti 
zorganizovali dňa 30. marca 2016. 
Vedenie klubu pripravilo v druhú 

májovú nedeľu aj spoločenské 
posedenie pri príležitosti Dňa 
matiek.  

Svoju činnosť pravidelne vy-
hodnocujeme a urobili sme tak aj 
20.februára 2016. Túto príležitosť 
sme zároveň využili na odovzdanie 
malej pozornosti aj 21 jubilujúcim 
členom. Oživením programu bola 
tombola, do ktorej sa podarilo 
získať 39 cien, za ktoré chceme aj 
touto cestou úprimne poďakovať 
štedrým sponzorom, menovite 
L. Kočišovi, D. Nagyovej-Saló-
ciovej, S. Hankovi, M. Rjabin-
čákovi a M. Vasiľovej. 

Rada seniorov mesta Košice 
začala s realizáciou myšlienky 
prezentácie klubov seniorov. 
Prvej, dňa 12. mája 2016  v Pereši, 
sa zúčastnili aj naši seniori. Krás-
ňansky klub seniorov čaká táto 
v  septembri tohto roku.     

Alžbeta B u g o š o v á

Nechcú sa staÈ ruinou

Noc múzeí a galérií v krásÀanskom ka‰tieli

Dve snímky z bohatej plejády podujatí krásňanskych seniorov. Vľavo z osláv Dní mesta Košíc, pričom navštívili Dóm svätej Alžbety, druhý záber je 
z domácej pôdy pri nácviku piesní v zasadačke miestneho úradu, kde sa pravidelne stretávajú každú stredu pri rôznej činnosti.                           (bj)
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Miestny úrad  Mestskej časti 
Košice-Krásna po druhýkrát 
usporiadal slávnosť uvítania 
detí do života, ktorá sa konala 
13. mája 2016 v kryštálovej sieni 
nášho kaštieľa. Z celkového 
počtu dvadsaťsedem novorode-
ných detí za obdobie júl 2015 
až január 2016 prijalo pozvanie 
na milé podujatie devätnásť  
rodičov so svojimi ratolesťami. 

K slávnostnej atmosfére pri-
speli svojím vystúpením žiaci ZŠ 
s MŠ sv. Marka Križina, ktorí pod 
vedením svojich pedagógov pri-
pravili kultúrny program. Hudob-

nou vložkou emočné zapôsobil 
aj klavirista M. Miľo. Prítomným 
rodičom a hosťom sa prihovoril 
starosta JUDr. Marek Kažimír, 
ktorý do veľkej rodiny obyvate-
ľov Krásnej privítal týchto ma-

lých spoluobčanov: Pavla Bičko-
ša, Tomáša Bugoša, Hanu 
Viktóriu Ducárovú, Filipa Feke-
teho, Sofiu Frankovú, Jerguša 
Greša, Šimona Jergu, Lucasa 
Kővera, Noemi Kupečkovú, 
Annu Kušnierovú, Huga 

Medve, Natáliu Ostrihoňovú, 
Tatianu Peťovskú, Šimona 
Puškáša, Veroniku Rusná-
kovú, Sebastiána Semana, 
Luciu Smudovú, Kristínu Štib-
rikovú a Simona Takáča. Každý 

z nich si na pamiatku z tejto 
milej slávnosti odniesol pamätnú 
knihu. Po skončení oficiálnej 
časti boli všetci hostia pozvaní 
na malé občerstvenie, pri ktorom 
bol priestor na rozhovor rodičov 
a zástupcov našej mestskej 

časti. Spoločná fotografia po-
tvrdzuje, že celé podujatie sa 
nieslo v príjemnej a priateľskej 
atmosfére za neustáleho džavo-
tu našich malých obyvateľov, 
ktorým z úprimného srdca praje-
me, aby v Krásnej prežili krásne 
detstvo.

Ukazuje sa, že náš návrat 
k dôstojnej a oživenej tradícii 
sa ujal a padol na úrodnú 
pôdu. Pre radosť rodičom, sta-
rým i krstným rodičom a na 
osoh spoločnosti.

Marta P e t r u š o v á
Snímky: Mária M í ľ o v á

J e  t o  s r d c e ,  k t o r é  r o z d á v a ,  r u k y  u ž  l e n  d á v a j ú .•   

Vitajte a buìte ‰Èastné

OÏivená tradícia „Uvítanie detí do Ïivota“ dÀa 13. mája 2016



K 15. júnu 2016 žije v našej 
mestskej časti 4911 obyvate-
ľov, z toho 2461 mužov a 2450 
žien. Detí do 15 rokov je 1000, 
od 15 do 60 rokov 3045 a star-
ších ako 60 rokov je 866 obča-
nov. V mesiacoch január až jún 
sa narodilo 19 detí a zomrelo 
15 občanov. 

Mária H a k e o v á

Ešte sa raz obzrieť mám
(Zvolenská)

Ešte raz sa obzrieť mám 
k tým zvolenským záhradám,
(: mám tam svoje potešenie,
 ešte raz naň zavolám:)

Ej, volala, volala,
ružičku mu dávala.
(: keď sa oni rozlúčali,
priam tam ona skonala:)

Pýtala sa mamka má,
kde mi pán boh dobre dá –
(: v tom zvolenskom cintoríne,
tam mne môj dom vystavia:)

Tam ja budem tuho spať,
tam mi budú hudci hrať,
(:tam mi budú pekní mladí
gavalieri tancovať:
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„Spevom k srdcu, srdcom k národu“Seriál

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)

Meno Janky Guzovej-
Beckovej je živé medzi mi-
lovníkmi ľudových piesní, ale i ši-
rokou kultúrnou verejnosťou už 
dlhé roky. Svojím spevom sa za-
písala do sŕdc všetkých, ktorí si 
vážia hudobno-folklórne skvosty 
nášho ľudu. 

Pochádzala zo spišského 
prostredia, kde sa už ako štu-
dentka prvýkrát pokúšala o zá-
pisy svojich ľudových piesní. 
V Kluknave táto jej činnosť na-
dobudla iný rozmer. Piesne ne-
mala len pre vlastné potešenie 
a pre deti v škole, ale i na vy-
stúpenia na verejnosti. Takto si 
mladá učiteľka počínala neskôr 

aj v Drienove, Krásnej nad Hor-
nádom a Košiciach. Zmena na-
stala až po pozvaní do prešov-
ského rozhlasu, kde ju v roku 
1942 bolo prvý raz počuť. Jej 
podmanivý hlas, temperamentný 
a vitálny prejav, regionálna 
výrečnosť i krása piesní zauja-
la široký okruh poslucháčov. 

V roku 1951 slovenské hudob-
né vydavateľstvo Bratislava 

vydalo spevník pod názvom 
Spieva Janka Guzová. Obsa-
hoval zbierku sto piesní z okolia 
Žakaroviec, Kluknavy, Drienova, 
Bardejova a Krásnej nad Hor-
nádom: A ja taká čarna, Išla bim 
na tanec, Mam frajera Ďuru... 
V apríli 1969 opustila, po dlhom 
uvažovaní nad odchodom z  vlas-

ti za slobodou, s manželom 
a dcérkou, Slovensko. Usadila 
sa v New Yorku. 

Dôkazom toho, že si Janka 
Guzová získala veľkú priazeň 
medzi krajanmi v Kanade, je 
aj Cena slovenského srdca, 
ktorú jej udelila Slovenská liga 
v Toronte na Festivale sloven-
skej mládeže v apríli 1986. Tu 
v roku 1992 usporiadali na 
jej počesť koncert pod ná-
zvom Spevom k srdcu národa. 
Pre vážnu chorobu sa na ňom 
nemohla zúčastniť. Zomre-
la 20. februára 1993 v New 
Yorku. Urnu, s jej telesnými 
pozostatkami letecky previezli 

na Slovensko manžel s dcé-
rou. Bola pochovaná na Národ-
nom cintoríne v Martine. No 
neodišla navždy. Zostáva naďa-
lej živá vo svojich piesňach, 
ktoré budú ešte dlho znieť z roz-
hlasu i gramofónových platní.

Spracovala: (miľ)

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

Janka Guzová-Becková   (1917 – 1993)

Koľko nás je?

Chcete vedieť čo sa deje 
vo vašej Krásnej? Nestíhate sle-
dovať webstránku mestskej čas-
ti, alebo ste nezachytili správy 
z miestneho rozhlasu? Bezplatná 
mobilná aplikácia „Košice- 
Krásna“ je tu pre vás. Ak máte 
k dispozícií mobilný telefón s ope-
račným systémom Apple alebo 
Android, stiahnite si zdarma z App 
Store alebo Google Play bezplat-
nú aplikáciu „Košice- Krásna“.
Formou bleskových správ budete 
notifikáciami informovaní o pre-
rušení v dodávke elektrického 
prúdu, či o pripravovaných špor-
tových akciách a kultúrnych po-
dujatiach. Inštalácia aplikácie je 
veľmi rýchla (3MB), nevyžaduje 
prihlasovanie ani registráciu. Stačí 
iba zadať kľúčové slová „kosice 
krasna“. Hlavné funkcie apli-
kácie • automatické upozorne-
nie na novú správu formou vlast-
nej ikony • kontakty na samo-
správu a iné subjekty • odpočet 
dní do predmetného dňa • iden-
tifikácia neprečítaných správ • 
pokiaľ nie ste online, notifikácie 
o nových správach vám budú do-
ručené hneď ako sa telefón opäť 
pripojí na wifi, alebo mobilné dáta.
      Mgr. Magdaléna Poláková

Ej padá, padá rosička
(Myjava)

Ej, padá, padá rosička,
spali by moje očičká,
(: spali by moje, spali by aj tvoje,
spali by, duša má, oboje :)

Ej, padá, padá listopad, 
pozdravuj milú nastokrát,
(: pozdravuj milú, holubienku sivú,
že sa ja nevrátim nikdy viac:)

Ej, spieva, spieva sláviček,
už mi odišiel Janíček
(: za hory, doly, srdiečko ma bolí,
že ma on zanechal v nevôli:)

                           F. Bulla

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 ské 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 Hor ná-
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

DO VAŠEJ POZORNOSTI
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V minulých dňoch vyvrcho-
lila v Košiciach súťaž o najobľú-
benejšieho slovenského učiteľa 
ZLATÝ AMOS. Spomedzi množ-
stva navrhovaných učiteľov z ce-
lého Slovenska sa do semifi-

nále medzi sedemnástich semi-
finalistov prebojovala aj pani 
učiteľka zo Základnej školy 
s ma-terskou školou sv. Marka 
Križina FRANTIŠKA FECKOVÁ.  
Účastníkov semifinále vyberala 
porota na základe návrhu, ktorý 
spracovala pani učiteľka Eva 

Timková. Prvú májovú nedeľu  
učitelia, žiaci a rodičia našej školy 
vyzbrojení píšťalkami, rapkáčmi 
a transparentmi sledovali semi-
finále v Historickej radnici v Ko-
šiciach. Obrovská bola naša ra-

dosť, keď sa do finále medzi 
osem najobľúbenejších slo-
venských učiteľov dostala aj 
pani učiteľka Františka Fec-
ková. Ako prvú disciplínu hod-
notila porota videovizitku, v ktorej 
žiaci 2. A triedy odpovedali na 
otázku “Prečo je naša pani uči-

teľka najlepšia“. Druhou discip-
línou bolo stvárnenie historickej 
osobnosti. Pani učiteľka si vy-
losovala postavu Charlieho 
Chaplina a v  scénke účinkovala 
spolu so žiakmi svojej triedy. 
I keď titul Zlatý Amos putuje do 
Bratislavy, pre našu školu je 
Zlatým Amosom pani učiteľka 
Františka Fecková.

V mene súťažiacej ďakujeme 
kolegom, žiakom a hlavne rodi-
čom za podporu a spoluprácu pri 
zabezpečení programu a celej 
súťaže. Bol to neopakovateľný 
zážitok. 

PaedDr. Veronika B e c o v á
    riaditeľka školy

Počas prvej júnovej soboty 
sa konal už tradičný juniáles, 
ktorý usporadúva Vladislav He-
gedüš. Ako mi prezradil, je to už 
desiaty ročník, preto sa tomu 
snažil prispôsobiť aj program. 
Nafukovací hrad pre deti, živá 
hudba, turnaj v šípkach priamo 
na ulici, či v ponuke desať dru-
hov pív a grilovačka priamo na 
ulici sa vidí málokde. Akcia je 
špecifická tým, že pri jeho pod-
niku „Krčme pod orechom“ je 
čiastočne uzavretá ulica a tak 

dobrá nálada, rodinná a sused-
ská atmosféra prevláda viac 
ako na iných podujatiach.

Prvý juniáles sa konal ešte 
počas starostovania Ing. Mi-
kuláša Martona, ktorý oslovil 
pána Hegedüša a ten vo svojich 
„krčmárskych“ začiatkoch zor-
ganizoval akciu, ktorú postupne 
zdokonaľoval. Rozširovala sa 
ponuka miest, ponuka pív, je-

dál a atrakcií až dospela do  sú-
časného štádia. Na svoje si 
prišli pivári, súťažiaci, všetci 
ktorí si chceli pochutnať na kva-
litných grilovacích špecialitách, 
ale aj deti, ktoré potešil najmä 
skákací hrad a točená cukrová 
vata. Ďakujeme za ďalší vyda-
rený ročník a tešíme sa zasa 
o rok.

Ing. František K l i k

Juniáles pod orechom

Z l a t ˘  A m o s

Vo f iná l e  na‰a  F ran t i ‰ka

Už niekoľko rokov sa v na-
šej mestskej časti stretávame 
s problémom, keď občania ne-
zákonne ukladajú biologicky roz-
ložiteľný odpad na inundačné 
územie rieky Hornád (konkrét-
ne Beniakova ulica). Je dôleži-
té uvedomiť si, že inundačné 
územie nie je smetiskom. Je to 
územie priľahlé k vodnému toku, 
zaplavované vyliatím vody z ko-
ryta, vymedzené záplavovou čia-
rou najväčšej známej, alebo na-
vrhovanej úrovne vodného sta-
vu. V tomto území je zakázané za-
kladať skládky odpadov. Hoci 
sa to nezdá, ale odpady zo zá-
hrad, parkov vrátane odpadov 
z cintorínov nájdeme v katalógu 
odpadov zo Zbierky zákonov 
č. 365/2015. Tento odpad je 
držiteľ povinný legálne odstrá-
niť. Mesto Košice zriadilo kom-
postovisko v Bernatovciach, kde  
takýto odpad môžu obyvatelia 
Košíc bezplatne vyviezť.

Ing. Tomáš O l š a v s k ý ,
referát životného prostredia

INUNDAČNÉ ÚZEMIE 
NIE JE SMETISKO



Aktivity ponúkané občian-
skym združením Pimpollo sa 
v Krásnej postupne udomác-
ňujú. V Rodinnom centre vás od 
mája s úsmevom na tvári víta 
naša skvelá Marta Hrabkovská. 
Trošičku sme to tam prestavali, 
aby sme od septembra mohli 
ponuku našich aktivít rozšíriť. 
Centrum bude počas letných 
prázdnin otvorené prvé dva jú-
lové a posledné dva augusto-

vé týždne. Medzitým sa brány 
centra otvoria pre deti z ce-
lých Košíc, ktoré u nás strávia 
chvíle v prímestskom tábore. 
V našom kaštieli sa už pravi-
delne tancuje. Malí tanečníci 
z Halúzky (krúžok ľudového 
tanca pre deti od 3 do 6 rokov) 
majú šmrnc a od septembra 
sa tešia na nových spolutaneč-
níkov „Spoločne a navzájom“ 
sú spoločenské stretnutia s té-

matikou „kalokagatia“, kde ide 
o harmonický súlad a vyvá-
ženosť fyzickej a duševnej strán-
ky človeka. Každú stredu od 
18. do 19. hodiny sa môžete pri-
dať k úžasným dámam, ktoré 
pod vedením Silvie pracujú na 
svojej kondícii. No a potom si 
môžete spolu posedieť pri káve 
alebo čaji. Tešíme sa na vás 
v našom rodinnom centre.

Lucia Miklošová

Otvorenie „pivárskej sezóny“ 
naplánoval Milan Hegedüš, maji-
teľ Bistra Včielka s miestnym úra-

dom a sponzorom Metro na deň 
14. 5. 2016 prvý ročník súťaže 
o najlepší guláš v Krásnej. Po 
minuloročnom nultom ročníku   
sa pre veľký záujem táto udalosť 
zaradila medzi obľúbené akcie 
v Krásnej. Aj keď predpovede 
dlhodobo vyzerali, že počasie 

presunie termín súťaže, nako-
niec sme sa rozhodli, že plány 
meniť nebudeme. Tmavá obloha 
od rána dávala pocítiť, že to 
gulášmajstri nebudú mať ľahké,  
pretože  s menšou, či väčšou 
intenzitou ich dažďové kvapky 
masírovali počas celej súťaže. 
Tá začala a hneď od začiatku sa 
Včielkou začala šíriť vôňa dreva, 

smaženej cibuľky a ingredien-
cií, ktoré jedenásť súťažných 
družstiev používalo. Radosť bola 
pozerať sa ako družstvá spolu-
pracujú a degustujú svoje maj-
strovské diela. Neboli to len 
tajné gulášové prísady, ale aj 
rôzne druhy mäsa a tak si la-
bužníci pri ochutnávaní mohli 
vybrať z naozaj širokej ponuky 
kvalitných gulášov. Popoludní 
začali majstri nosiť na ohodno-
tenie výsledky svojej práce, aby 

mohli byť vyhlásené výsledky,  
ktoré každý s napätím očaká-
val. Víťazstvom sa môže pýšiť 
pre niekoho mladík, ale v ten 
deň skúsený šéfkuchár Rasťo 
Puzder, ktorý podľa poroty uva-
ril najlepší guláš a stal sa ví-
ťazom prvého ročníka súťaže 
„O najlepší guľáš v Krásnej“. 
V tejto súťaži nešlo len o umiest-

nenie, ale hlavne o dobrú nála-
du, odreagovanie sa od upo-
náhľaného života, či utuženie 
susedských a kamarátskych 
vzťahov. Dobrú náladu vylepšila aj 
tombola so zaujímavými cenami. 
Tento deň sa vyznačoval okrem 
varenia aj kultúrou, veď do ryt-
mu hral Echoband a spievala 
aj Krasňanka. Nakoniec si to 
rozmyslel aj dážď, ktorý to vzdal 
a ustúpil dobrej nálade, ktorá sa 
„Včielkou“ šírila až do večera. 

Šéf bistra Milan Hegedüš pre-
zradil, že po minuloročnom úspe-
chu sa rozhodol súťaže  orga-

nizovať dvakrát v roku a to na 
otvorenie i na ukončenie se-
zóny. Po májovej súťaži si teda 
gulášmajstri a degustátori prídu 
v jeseni na svoje v druhom kole, 
čím ukončia „pivársku sezónu“.   
   

Ing. František K l i k
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Gulá‰majstri otvorili sezónu

Rodinné centrum aj poãas letn˘ch prázdnin

D o b r á  n á l a d a  a  p o h o d a  o d o h n a l i  a j  d á Ï ì



Tesne pred prvým zápasom 
majstrovstiev Európy vo futbale 
posledným kolom ukončili všet-
ky mužstvá účinkovanie v Tipos 
III. lige Východ. Pre hráčov Krás-
nej bol posledný zápas špeci-
fický, pretože z rúk funkcionárov 
VSFZ si prebrali pohár za víťaz-
stvo v tretej lige. 

Poďme však po poriadku 
a zhrňme si účinkovanie na-
šich chlapcov počas jarnej 
sezóny. Túto začali famózne, 
Krásna vyprevadila Moldavu 
so sedemgólovým výpraskom, 
keď o naše góly sa posta-
rali Timkovič, Lorinčák, Kučera, 
Košč a hetrik pridal Zeher. 
V osemnástom kole nás privítal 
doma silný celok Giraltoviec a vo 
vyrovnanom zápase skončil sú-
boj bez gólov. V 19. kole hrali 
naši chlapci doma proti suse-
dovi a vo forme hrajúcom celku 
z Vyšného Opátskeho. Vo výbor-
nom stretnutí sa na nás hostia 
veľmi dobre pripravili a pripravili 
nám prvú domácu 0:2. Ďalšie 
kolo nás zaviedlo do Sniny, kde 
sme sústredenou a celoplošne 
aktívnou hrou dosiahli víťazstvo, 
keď jediný gól stretnutia stre-
lil Horňák. V ďalšom kole sme 
doma privítali Sabinov a v zá-
pase, kde sme videli na ihrisku 
len jedno mužstvo si chlapci po-
radili gólom Ščavnického, dvoch 

gólov Lorinčáka a jednom vlast-
nom góle v pomere 4:0. V ďalšom 
kole nás privítali Pušovce, kde 
hviezdil Zeher a hetrikom roz-
hodol o jasnom triumfe 0:3. 
V 23. kole sme doma privítali 
húževnatý celok z Plavnice, kto-
rý umnou hrou držal dlho náš 
celok na uzde a vyzeralo to na 
prvý domáci bezgólový výsle-
dok. V nadstavenom čase však 
hostia urobili obrovskú chybu 
a nariadenú jedenástku bez-
pečne premenil Zeher. 24. kolo 
odohrali naši chlapci pod Vi-
horlatom vo Future v Humen-

nom, kde sme gólmi Halušku 
a Lorinčáka zvíťazili po discipli-
novanom výkone 0:2. Ďalšie 
kolo sme doma hostili Vranov 
n/Topľou a celozápasovú aktivi-
tu sme pretavili opäť do troch 
bodov a zvíťazili gólmi Ščavnic-
kého a Horňáka. Ďalšie kolo nás 
čakala rezerva Prešova, odkiaľ 
sme odchádzali po výbornom 
výkone vysokým víťazstvom 0:4 
po góle Ščavnického a hetriku 
Zehera. Pri našom bodovom ná-
skoku nám v 27 kole stačilo 
zvíťaziť doma nad Stropkovom 
a stali by sme sa víťazmi tretej 
ligy. Tento zápas nezvládol hlav-

ný rozhodca, po jeho chybných 
verdiktoch vznikala na ihrisku 
zbytočná nervozita. Zahadzovali 
sme šancu za šancou, z bran-
kára sme urobili čarodejníka 
a hostia z troch návštev na na-
šej polovici vyťažili z minima maxi-
mum a zvíťazili u nás 1:2. Ďalšie 
kolo nás čakal zápas ako remeň. 
Zavítali sme do Lipan, ktoré za 
nami držali po celý čas v tes-
nom závese. Domáci funkcionári 
pochvalne hodnotili hru oboch 
mužstiev, obrovské nasadenie, 
vysoko taktický výkon hlavne 
preto, že počas celej súťaže sme 

boli v Lipanoch jediné mužstvo, 
ktoré dokázalo hrať vyrovnanú 
hru s domácimi. Podľa delegá-
ta zápasu zniesol tento zápas 
vysoké druholigové kritéria. 
Vo vyrovnanom zápase rozho-
dol o osude stretnutia jediný 
gól, ktorý strelil domáci hráč 
a odchádzali sme po dobrom 
výkone s jednogólovou prehrou. 
V ďalšom kole sme mali už tretí 
mečbal na potvrdenie prvého 
miesta, keď našim súperom 
bola Bardejovská Nová Ves. 
Po góloch Lorinčáka a Petrička 
sme zvíťazili 1:2. Posledné kolo 
sme ako istý víťaz tretej ligy 

privítali Trebišov. Bol to vyrovnaný 
zápas. V prvom polčase sme 
využili miernu prevahu a Haluška 
vsietil jediný gól stretnutia. Po zá-
pase mohli prepuknúť oslavy 
z víťazstva v tretej lige. Pred dru-
hým celkom Lipany mali chlapci 
7 bodový náskok a sezónu 
ukončili s bilanciou 24 víťazstiev, 
2 remízy a 4 prehry.

Po radosti z víťazstva v tretej 
lige však prišlo vytriezvenie. Nie-
ktoré možno nezmyselné pred-
pisy o štandarde štadiónov 
zapríčinili to, že Krásna v dru-
hej lige hrať nebude. Do pre-
stavby štadióna treba inves-
tovať množstvo peňazí. Napriek 
enormnému úsiliu sa Jánovi 
Pizúrovi nepodarilo nájsť rieše-
nie. To, či klub VSS ostane 
jediný klub pôsobiaci v dru-
hej lige na území mesta ak ne-
počítame prímestské kluby 
Hanisku a Lokomotívu Košice, 
ktorá pôsobí v Družstevnej, sa 
dozvieme počas najbližších dní. 
V Krásnej sa však druhá liga 
určite hrať nebude. Fanúšiko-
via Krásnej ďakujú hráčom, reali-
začnému tímu a hlavne Jankovi 
Pizúrovi, za to, že dokázali 
nemožné - to, čo ešte v Krásnej 
nebolo. Vyhrali tretiu ligu! 
Ďakujeme chlapci!

Ing. František K l i k
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Hľadáme správcu 
ihriska

Mestská časť Košice – Krásna hľadá správcu miestne-
ho futbalového ihriska a detských ihrísk. Záujemcovia 
o túto pozíciu sa môžu prihlásiť na Miestnom úrade, 
Opátska 18, Košice-Krásna, a to podaním žiadosti 
o prijatie v termíne do 15. júla 2016. Ku žiadosti je 
potrebné doložiť doklad o dosiahnutom vzdelaní 
a profesijný životopis.

Mária H a k e o v á , 
referát personalistiky

Viackrát sme spomínali, že náš národný jazyk má vyše pol 
milióna slov a len prevzatých je takmer stotisíc, teda vôbec 
nepotrebujeme a nemáme ani dôvod preberať výrazy do 
slovenčiny z ktoréhokoľvek jazyka. Chtiac, nechtiac, najviac 
ich preberáme z češtiny a je ich neúrekom, ktoré akosi 
podvedome vyslovujeme a používame v každodennom styku 
aj v našom úrade, na ulici, v obchodoch. Ešte viac však mrzí, 
keď ich počujeme v masmédiách, nevynímajúc v „našich“ 
seriáloch! Tentoraz o nich zámerne pomlčíme a radšej do 
tohto čísla zaradíme niekoľko „čerstvých“ termínov z iného 
súdka, ktoré v ostatnom čase čoraz viac rezonujú vôkol nás 
nielen v rozhlase, televízii, ale aj na rôznych zasadnutiach, 
no nie každý a nie vždy im rozumie. Tak sa teda spoločne 
poučme aj z týchto často frekventovaných výrazov. Nebude 
to na škodu, verte mi.

 génius – mimoriadne nadaný, tvorivý človek
 žoviálny – vľúdny,
 brilantný – skvelý, znamenitý, oslňujúci
 relevantný – závažný, významný, rozhodujúci
 triviálny – všedný, otrepaný
 antipatia – odpor, nechuť (opak sympatie)
 aspekt – stanovisko
 entita – podstata veci
 identita – totožnosť, zhodnosť
 apatia – nevšímavosť, ľahostajnosť, otupenosť
 averzia – odpor, nechuť
 empatia – vcítenie sa do pocitov iného človeka
  nihilista – kto neuznáva nijaké hodnoty (spoločenské, 
mravné)
 devíza – heslo, výrok, zásada
  mentalita – duševné uspôsobenie, myšlienkový, citový 
charakterový ráz...
 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“ o poznanie.

Pripravil (bj)

S t á l e  s a  u ã í m e

Určite to poznáte. Zopár dní ste to vydržali a stravovali ste sa 
zdravo a striedmo. Náhle sa vás však zmocní neodolateľná chuť 
hoci na kúsok čokolády. Odborníci majú na tento jav jediné vysvet-
lenie: neodolateľná chuť na nejakú konkrétnu potravinu je tajom-
ným signálom ľudského organizmu, ktorý týmto spôsobom upo-
zorňuje na nedostatok určitých dôležitých látok. Čo teda znamená, 
ak zrazu dostanete chuť na:
    maslo - vaše telo potrebuje viac nenasýtených mastných 

kyselín
    čokoládu - mozgu chýbajú určité aminokyseliny potrebné pri 

tvorbe „hormónov energie a šťastia“
   syr - trpíte nedostatom fosforu a vápnika
   vajcia - svalom chýba proteín
   steaky - v krvi máte málo železa
   zmrzlina, uhorky - hladina cukru v krvi je prinízka
   soľ - môže signalizovať nedostatok jódu
   mlieko - nervy potrebujú určité látky na upokojenie

Ta j omné  s i gná l y
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