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Zachránili sme ka‰tieº, zachránime neziskovku, aj futbalov˘ klub
Európskeho hlavnéP rojekt
ho mesta kultúry Košice
2013 nám otvoril cestu k záchrane nášho kaštieľa. Najmä
starší Krásňania môžu potvrdiť,
že tento sme pred jeho zrútením
zachránili v hodine dvanástej
a týmto krokom sme dopomohli
k vytvoreniu novej, skvostnej
kultúrnej ustanovizne. Vieme
koľko problémov sme počas
realizácie projektu museli prekonať. Spomeniem iba najdôležitejšie z nich, ako bol odchod
reštaurátorov v procese obnovy pre nevyplatené faktúry, nedodanie okien a dverí pre podobné finančné problémy, reštrukturalizácia firmy a následne
konkurz firmy ROPO, s.r.o.
Hlavnou príčinou boli finančné
problémy na strane hlavného

zhotoviteľa, s ktorým je nezisková organizácia Kaštieľ Krásna
(pozn. pôvodne Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n.o.) v súdnom
spore o zaplatenie náhrady škody vo výške 100 tisíc eur. Vďaka
nevyhnutnej, návratnej finančnej
pomoci Krásňanov sme vedeli
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skôr mohol znovu plniť svoje
poslanie, najmä pokračovať
v organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí. Po niekoľkých dlhých rokovaniach na
všetkých úrovniach, môžem povedať, že nezisková organizácia
Kaštieľ Krásna je na dobrej

p u l z e
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JUDr. Marek KAŽIMÍR

niektoré „požiare“ rýchlo uhasiť
a projekt rekonštrukcie doviesť
do úspešného konca. V súčasnosti spolu s poslancami miestneho zastupiteľstva a vlastníkom kaštieľa rímsko-katolíckou
cirkvou aktívne riešime a hľadáme alternatívy ukončenia súdnych sporov, aby Kaštieľ čo naj-

ceste k stabilizácii a splneniu
všetkých dohodnutých zmluvných podmienok.
utbal v Krásnej v minulom
a v tomto roku dosiahol historické úspechy. Výborná hra
„A“ mužstva dospelých znamenala postup zo IV. do III. ligy
a následný postup do II. ligy.

F

Tento výsledok spôsobil v Krásnej športovú eufóriu a nadšenie.
O to trpkejšie bolo sklamanie,
keď mužstvo „A“ do II. ligy nepostúpilo a vedenie futbalového
klubu „A“ mužstvo odhlásilo aj
z III. ligy. Všetkých nás to trápi,
no život prináša aj situácie, pri
ktorých sa musíme - aj keď nedobrovoľne - rozhodnúť pre tú
najoptimálnejšiu cestu. Po vzájomnej dohode s prezidentom
FK Krásna a miestnymi poslancami sme sa rozhodli, že o príčinách a dôvodoch, hlavne o budúcnosti futbalového klubu budeme informovať fanúšikov
na spoločnom stretnutí, ktoré sa
uskutoční ešte v jesennej časti
tohto súťažného ročníka. Dnes je
najdôležitejšie zabezpečiť najmä
(Pokračovanie na 3. strane)

Motto: Byť svätým znamená vyžarovať vlastnú vnútornú krásu
Krásňania, blížime sa
M ilík obdobiu,
keď oslavu- K t o
sú to svätí?
jeme sviatok Všetkých svätých a Pamiatku všetkých
verných zosnulých. Môžeme
si položiť otázku, čo znamená
byť svätý a čo majú tieto dva
sviatky spoločné. Sv. Terezka
Ježiškova rozlišovala svätých
na ochrancov (kanonizovaných) a priateľov, ktorí nám
môžu byť vzorom v nepublikovanom, jednoduchom živote.
Pán Ježiš zhrnul vyjadrenie
o svätosti do blahoslavenstiev,
kde by sme mohli vymeniť
slovo blahoslavený za svätý:
Svätí chudobní v duchu, pretože oni skutočne túžia po
Pánovi. Svätí plačúci, nie sami nad sebou, ale plačúci nad
odmietaním Božej lásky. Svätítí, ktorí túžia po Božej spravodlivosti. Svätí milosrdní, tí,

• Mgr. Michal Bodnár, kaplán

ktorí dávajú almužnu odpustenia, almužnu milosti, almužnu lásky. Svätí čistého srdca,
ktoré napĺňa Pánov zákon.
Svätí prenasledovaní pre spra-

vodlivosť v Kristovi Ježišovi.
Svätosť nie je nič vzdialené,
nič nedosiahnuteľné. Možno aj my poznáme takýchto
svätcov v našom okolí, svät-

cov, ktorí sú tichí, pokorní,
a s láskou vykonávajú svoje
každodenné povinnosti. Preto
nám svätá cirkev dáva hneď
za týmto sviatkom Pamiatku
všetkých verných zosnulých.
Inými slovami by sme mohli
túto spomienku pomenovať
ako Spomienku všetkých svätých – priateľov, ktorých sme
poznali a ktorí niečím obohatili náš život a životy iných
ľudí. Svätosť je veľké životné
dobrodružstvo, ktoré nie je
ľahkou cestou. No zároveň
nie je nezdolateľnou cestou.
Vyprosujem všetkým čitateľom milosť a odvahu stať sa
svätými na miestach, kde žijeme, kde pracujeme, kde sme.
Nech nás aj táto myšlienka
približuje k veľkej Božej láske
a k jej prehlbovaniu ku svojim
blížnym.

Motto: V tomto živote nemôžeme vykonávať veľké veci. Môžeme robiť len maličkosti s veľkou láskou.
No niekedy výsledok maličkostí môže mať väčšiu a vzácnejšiu cenu ako výsledok veci
veľkých. Naozaj stačí málo, pretože to, čo pochádza zo srdca,
si nájde cestu k inému srdcu...
Aj to je dôvod predstaviť
OZ Gaštanové krídla pre deti
a osloviť ľudí s dobrým srdcom,
ochotných pomáhať tým, ktorí
to potrebujú. Ľudí s dobrými nápadmi a ochotných obetovať aj
trocha voľného času. Ľudí, ktorí
nezostanú čakať na mimoriadne
chvíle a okolnosti, aby mohli
konať dobro, ale naopak, skúsia využiť ponúkanú príležitosť
a obyčajné situácie.

Občianske združenie
„Gaštanové krídla pre deti“
sa vo svojich cieľoch a činnostiach zaväzuje aktívne pomáhať všetkým deťom, najmä
pri výchove a vzdelávaní, skvalitňovaní výchovno-vzdeláva-

ňovaní a skrášľovaní priestorov
a prostredia Materských škôl
v Mestskej časti Krásnej, finančne pomáhať pri nákupe nových hračiek, finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, náučných,

Ga‰tanové krídla pre deti
cieho procesu, zhromažďovaní
námetov, pripomienok a žiadostí
rodičov a členov, finančne vypomáhať deťom ťažko zdravotne
postihnutým a deťom zo sociálne slabších rodín (rodín, ktoré sa
dlhodobo nachádzajú v hmotnej núdzi), pomáhať pri skvalit-

vzdelávacích ašportových aktivít pre deti v materských školách aj mimo nich, poskytovať
finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlety, exkurzie, kultúrne podujatia a športové aktivity. Je to
zlomok toho,čo by sme chceli

Chcú upevÀovaÈ kresÈansk˘ a rodinn˘ charakter ‰koly
Po prvýkrát zazvonil školský zvonček pre 34 prvákov
Základnej školy s materskou
školou sv. Marka Križina, ktorých na otvorení školského roka 2016/2017 privítala riaditeľka školy PaedDr. Veronika
Becová a starosta MČ Košice
– Krásna JUDr. Marek Kažimír.
Otvoreniu predchádzalo slávnostné Veni Sancte v miest-

tried a v jednej triede sme vymenili linoleum, aby boli priestory školy prichystané privítať
našich žiakov. Za pomoci pedagógov sme vymaľovali po
výmene okien aj chodbu v hlavnom pavilóne. Z finančnej dotácie našej mestskej časti sme
v lete vymenili odkvapové rúry
na pavilónoch, ktoré už boli
vo veľmi zlom stave.V tomto

aj ľudsky pripravení naplniť
tieto ciele.
V materskej škole už druhý
rok prevádzkujeme tri triedy,
ktoré sú kapacitne plne využité.
Naše centrum voľného času
ponúka voľnočasové aktivity
ako tvorivé dielne, šikovné ruky, mladý kuchtík, moderný tanec, športové krúžky pre chlapcov a dievčatá, zborový spev,

Svätá Matka Tereza

a o čom snívame, pretože nič
sa neuskutoční bez veľkého
sna. Ak aj vy chcete vedieť
viac, o členstve, právach a povinnostiach členov, alebo o bližšej spolupráci s OZ – Gaštanové krídla pre deti, nájdete
nás na internetovej stránke:
http://oz-gastanovekridlapre
deti.webnode.sk/.
Jedno arabské príslovie hovorí: „Ak máte veľa, rozdávajte
zo svojho bohatstva, ak máte
málo, rozdávajte zo srdca.“
Irena K n a p o v á ,
spoluzakladateľka
„OZ Gaštanové krídla pre deti“
MatSlo pre prípravu deviatakov
na Testovanie 9 a iné. Na škole máme dve oddelenia školského klubu detí a v tomto školskom roku je v prevádzke aj
ranná družina. Chutnú stravu
zabezpečuje naša školská jedáleň, ktorá pripravuje jedlá
pre deti a žiakov, ale tiež pre
dospelých stravníkov.
PaedDr. Veronika B E C O VÁ
riaditeľka školy

O p ä È z a z v o n i l Čo hovoria múdri
‰kolsk˘ zvonec
nom kostole v Krásnej, ktoré
celebroval náš nový pán kaplán Mgr. Michal Bodnár.
Po minuloročnej úprave
vnútorných priestorov školy,
kedy sme za pomoci rodičov
vymaľovali všetky triedy na
prvom stupni, spoločné chodby pre žiakov na prvom a druhom stupni, zakúpili sme nové
šatníkové skrine pre prvákov
a druhákov, lavice do troch
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školskom roku sme vypracovali Školský vzdelávací program pre ZŠ a MŠ, v ktorom
kladieme dôraz na kvalitný
výchovno-vzdelávací proces
s cieľom upevňovať kresťanský a rodinný charakter školy,
vyučovanie cudzích jazykov,
regionálnu výchovu, informatizáciu vzdelávacieho procesu
a finančnú gramotnosť žiakov.
Naši pedagógovia sú odborne

l á s k y

j e

n á š

Prvou povinnosťou človeka je mať rád seba samého. Len tí, ktorí
majú radi seba, môžu mať radi druhých: môžu im skromne niečo priniesť. To málo, čím sú si istí. Každý človek je osou stvorenia. Aby
sme si zostali blízki, musíme si každý ponechať svoju os a nezasahovať násilím do osí iných. Treba milovať ostatných ľudí takých, akí
sú, nechcieť ich naprávať, alebo ich mať niekde inde. Ich os je dobrá.
Dobrá pre nich. Môžu dosiahnuť pokrok a je to žiadúce, ale len ak
pôjdu podľa svojej osi a nie podľa nejakej inej.
André Ferriére
Skutočné priateľstvo je ako pevné zdravie, ťažko si uvedomujeme
jeho hodnotu, pokiaľ o neho neprídeme
Charles Caleb Colton
Vďaka chorobe poznáme hodnotu zdravia, vďaka zlu hodnotu dobra,
vďaka hladu sýtosť, vďaka únave odpočinok.
Hérakleitos

ž i v o t

c e s t o u

k

h r o b u .

Zo starostovho diára
– júl – august – september 2016 –
s vydavateľkou pripravovanej knihy o športe v Krásnej p. Kristínou
Rybárovou a šéfredaktorom spravodajcu Krasňančan Jánom
Bičkošom o verzii pre zadanie do tlače
verejné prerokovanie zmien a doplnkov územného plánu zóny
v lokalitách IBV Na hore, IBV Záhumnie, Ukrajinská, Edisonova
pracovné rokovanie s prezidentom futbalového klubu FK Krásna
a miestnymi poslancami o ukončení účinkovania „A“ mužstva
v III. futbalovej lige a ďalšej budúcnosti futbalu v Krásnej

DôleÏité pracovné rokovania
rokovanie so zástupcami Arcibiskupského úradu v Košiciach
a Farského úradu v Krásnej o výberovom konaní na funkciu nového riaditeľa neziskovej organizácie Kaštieľ Krásna a o ukončení súdnych sporov s firmou ROPO, s.r.o.
s výborom OZ IBV Záhumnie a zhotoviteľom ciest s firmou
ENVIRONCENTRUM, s.r.o. o harmonograme výstavby miestnych
komunikácií
na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny prerokovanie a realizácia aktuálnych projektov pre nezamestnaných v Krásnej
s projektantom o stanoviskách a postupe prác na cyklistickom
areáli
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(Dokončenie z 1. strany)

vytvorenie materiálno-technického a tiež finančného zázemia pre fungovanie našich mládežníckych družstiev žiakov
a dorastencov, ktorí nám svojimi
športovými víťazstvami robia
dobré meno a radosť. Tiež je
potrebné doplniť a sfunkčniť
výbor futbalového klubu jeho
nadšencami a odborníkmi,
ktorí nám pomôžu vrátiť futbal
do športových súťaží na miesto,
kde Krásna v tomto regióne
jednoznačne patrí.
tručne som vám predstavil
dva najaktuálnejšie problémy, ktorých doriešenie je pre

S
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predstaviteľov našej mestskej
časti, ale aj pre vás, veľmi dôležité. Šport a kultúra sú odvetvia, ktoré nám najvýraznejšie
pomáhajú pri relaxácii, nachádzaní nových síl, myšlienok, dobrých riešení, ale aj
správnych rozhodnutí. Verte,
že s poslancami nášho zastupiteľstva robíme všetko pre to,
aby športový a kultúrny život
v Krásnej znovu ožil a získal
si opätovne vaše nadšenie
aj zanietenosť. Očakávame
vašu trpezlivosť, pochopenie
a dôveru, bez ktorých by naše zámery nebolo možné
uskutočniť.

„Figúrka“ opäÈ funguje

Koľko nás je?
K šiestemu septembru 2016 žije v našej mestskej časti 4977
obyvateľov, z toho 2491 mužov a 2486 žien. Detí do 15 rokov
je 1020, obyvateľov od 15 do 60 rokov 3107 a starších ako 60
rokov je 850. V mesiacoch január až september 2016 sa narodilo
tridsaťpäť detí a zomrelo dvadsaťdva občanov.
Mária H a k e o v á

Info z pohodlia domova
Zaujíma vás dianie v Mestskej časti Košice-Krásna? Potrebujete nájsť dôležité informácie? Nestíhate, či nepočujete
oznamy vo verejnom rozhlase?
Práve pre vás je tu webstránka
Mestskej časti Košice-Krásna
www.kosicekrasna.sk. Tu nájdete pozvánky na pripravované
kultúrne a športové podujatia,
alebo informácie o prerušení distribúcie elektriny. Samozrejmosťou sú kontakty na starostu a za-

mestnancov miestneho úradu.
S internetovým pripojením alebo
wifi v mobile vám rovnakú službu poskytne mobilná aplikácia
kosice-krasna, dostupná pre
operačné systémy Apple aj
Android, ktorá zároveň umožňuje
mailový kontakt s miestnym úradom. A nielen pre mladšiu generáciu je tu aj facebook Mestskej
časti Košice-Krásna.
Mgr. Magdaléna P o l á k o v á

Nov˘ správca ihriska
Mestská časť Košice-Krásna aj verejne, prostredníctvom
Krasňančana ďakuje Františkovi Tóthovi, správcovi futbalového ihriska, za roky driny
a práce, ktoré vyčlenil pre futbal v Krásnej. Je to človek,
ktorý žije futbalom. Aj jeho pričinením sa odohrali v Krásnej
stovky futbalových zápasov.
Trávnik o ktorý sa staral, je známy svojou kvalitou ďaleko za
územím našej mestskej časti
preto, že sa oň staral srdcom.
Svojimi radami pomáha novému správcovi, ktorým sa stal
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vo výberovom konaní Martin
Klik. Na výzvu v Krasňančanovi sa ozvali dvaja záujemcovia. Ponukou Martina Klika
bola faktúra v sume 500 eur
mesačne, druhá by mestskú
časť stála až 1500 eur. Cena
práce bola jedným z hlavných
kritérií a dúfame, že nový správca sa bude starať o celý areál
kvalitne ako náš „mohykán“
Ferko Tóth, ktorý sa tejto
práci venoval od roku 1980,
teda úctyhodných 36 rokov.
Ing. František K l i k

Foto: Ing. Marián M i ľ o
Malá, útulná predajnička
potravín na Edisonovej ulici,
ktorú sme poznali pod názvom
„Figúrka“, opäť naplno funguje.
Po tom, čo sa jej majiteľka rozhodla prevádzkovanie ukončiť,
predajňa zostala opustená, jej
pravidelní zákazníci sklamaní
a smutní, pretože si každodenné
nákupy museli obstarávať na
iných predajných miestach. Bohu
vďaka, dnes je tomu už inak, v jej
okolí je opäť rušno a my, ktorí to
máme najbližšie, odskočíme si

tu aj viackrát denne. Bývalej vedúcej predajne Adrianke Szvatovej ďakujeme za jej doterajšie
služby i za to, že obchodík, situovaný v jej rodinnom dome, na
predajné účely poskytla.
Novému prevádzkovateľovi
Mikulášovi Rjabinčákovi s jeho
obsluhujúcim personálom želáme, aby sa mu čoraz viac darilo
uspokojovať potreby svojich zákazníkov, čo mu bude tou najväčšou odmenou.
Mária M i ľ o v á

Život je veľký orchester, v ktorom mnohí hrajú falošne.
3

Fotoreport z odpustovej Cyrilo-metodskej slávnosti dÀa 5. júla 2016

Peknou tradíciou našej
mestskej časti je oslava Dňa
Krásnej, s význačným dátumom
piaty júl, ktorý je zároveň sviatkom svätých Cyrila a Metoda,
patrónov našej farnosti, teda
aj dňom našej odpustovej slávnosti. Je to jedinečná príležitosť
na stretnutie rodákov, spomienky na časy minulé, ale aj priestor
na dobrú zábavu. Patrične sme
ho oslávili aj tohto roku.
Oslavný deň začal odpustovou sv. omšou v miestnom chráme sv. Cyrila a Metoda. Bola to
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mimoriadne milá udalosť, keďže naša farnosť mala tú česť
privítať vzácneho hosťa, obyvateľa Krásnej, Mons. Marka
F o r g á č a , nového pomoc-

Niekoľkohodinový kultúrny
program bol plný krásnych vystúpení, takže si každý mohol
prísť na svoje. Kým sa detskí
návštevníci zabávali na svojich

„DeÀ Krásnej“
ného biskupa košickej arcidiecézy.
Zábavná časť, ktorú otvoril
náš starosta, sa už tradične
konala na priestrannom ihrisku
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina.

obľúbených atrakciách, ako
skákací hrad, maľovanie na tvár,
jazdenie na koníkoch, starší si
spríjemňovali čas pri krásnych
melódiách našej hudobnej
skupiny Echo Band i nemenej

pútavom programe miestnej
folklórnej skupiny Krasňanka.
Zlatým klincom programu bolo
vystúpenie hudobnej skupiny
Karel Gott – Revival Morava,
verne imitujúcej repertoár zlatého slávika Karla Gotta.
Vhodným výberom piesní pre
mladších, ale aj tých skôr narodených, sa o dobrú zábavu
až do neskorých nočných hodín postaral DJ Ondrej Sinčák. Na slávnosti bol zároveň
vyhlásený výsledok súťažnej
ankety o najkrajší strom Krásnej. Najviac hlasov, podľa očakávania, získali gaštany pri
Materskej škole na Žiackej
ulici. Tieto stromy už oddávna
požívajú sympatiu Krásňanov,
keďže sa k ním viaže spomienka na najkrajšie obdobie mnohých z nás, na detstvo. Ani na
tohtoročnej slávnosti nechýbala
tombola od našich sponzorov.
Za vydarený a pekný deň
patrí úprimné poďakovanie
organizátorom osláv – starostovi, zamestnancom miestneho
úradu, ale tiež členom kultúrnej
a športovej komisie miestneho
zastupiteľstva.
PhDr. Alena R a c k o v á

Dobro kvapká po kvapkách a zlo tečie ako vodopád.

na ihrisku Základnej ‰koly s Materskou ‰kolou sv. Marka KriÏina

Arabské príslovie hovorí, že
„na konskom chrbte je raj srdca“.
Asi na tom niečo bude, pretože
kone majú v sebe naozaj niečo
fascinujúce. Človek túži vyskúšať,
aký vlastne v skutočnosti je
pohľad z chrbta koňa, o ktorom
sa hovorí, že je najkrajší. Ovládať
veľké zviera, ktoré stelesňuje
silu, divokosť, ale i pokoj si chcú
aj naši najmenší. Sledujeme to

•

Vìaka za pekn˘ záÏitok
na každej masovej slávnosti,
že práve vozenie na koňoch je
pre ne najpríťažlivejším a najžiadanejším (niektorí tam idú vyslovenie kvôli tomu). Ani tohtoročný Deň Krásnej nebol výnimkou. Koníky „fungovali“ aj napriek tomu, že ručička teplomera presahovala tridsať stup-

ňov. V mene rodičov i starých
rodičov ďakujeme rodine Vilimovej, že túto službu ani za
extrémnych horúčav neodmietla.
Pre veľký záujem, viac ako dve
hodiny (teda aj nad dohodnutý
časový rámec), krúžili so svojimi koníkmi po ihrisku s malými
odvážnymi jazdcami v sedle.

Napriek vyčerpanosti, ktorú pociťovali, boli k deťom trpezliví
a ohľaduplní, najmä však dcéra
Zuzka, ktorá ich okrem iného
po celý čas ochotne usádzala
a po jazde snímala zo sedla.
Vďaka za pekný zážitok.
Mária M i ľ o v á
Snímky: Ján B i č k o š

Nevieš, kto je tvojím priateľom, pokým sa pod tebou neprelomí ľad.
5

Počas letných dní sa naši
seniori zamerali na športovú
činnosť. Klub seniorov zorganizoval pre svojich členov športové popoludnie s opekačkou
v oddychovej zóne miestneho
úradu. Rozhýbať stuhnuté údy si
mohli v športových disciplínach

neujdeš v centre mesta Košíc
sa zúčastnil náš vynikajúci maratónec Jozef Hegedüš. V júni
sa uskutočnil poznávací zájazd
Spišský hrad - Levoča a dva
zájazdy na termálne kúpalisko
Tiszaújvaros. Potulky Šacou
sú druhou akciou Spoznávame

tovej činnosti bola účasť 8 členov na Spartakiáde 2016 –
Košice Európske mesto športu,
skupinovej retro show v podaní
cvičencov rôznych vekových
skupín. Na Olympiáde seniorov
2016 – súťažení v desiatich športových disciplínach, v ktorých

KrásÀanski seniori nezaháºajú
ako bol kop do futbalovej bránky,
hod do basketbalového koša
a šípky. Po športovom súťažení
si pochutnali na opekanej klobáske a dobrú náladu si spríjemnili spevom. Zábavného charitatívneho 5 km behu Farbám

P o z n á m k a
Vari nie je potrebné pripomínať, že človek je jediný zo
živých tvorov, ktorý si uvedomuje, že starne. Pozná teda
všetky príznaky „jesene života“
a môže počítať aj so zmenami,
ktoré chtiac, nechtiac prichádzajú, tiež sa na ne pripraviť.
Teda, čo je dôležité a v popredí záujmu nás, skôr narodených pre hladké a úspešné

•
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S t a r o b a

mestské časti, ktorej sa zúčastnilo 16 našich členov. Nielen
športom, ale aj kultúrou bola vyplnená naša činnosť. KS Krásna
získal zdarma 10 vstupeniek na
súťaž WORD championship v Košiciach. Vyvrcholením našej špor-

nás reprezentovalo 15 členov,
sa na stupni víťazov ocitli naše
členky: E. Ftoreková za 2. miesto
v šípkach, H. Hajduová obsadila
2. miesto v hode kriketovou loptičkou a P. Grácová 3. miesto
v kope do bránky.

Alžbeta B u g o š o v á

Zdravo ÏiÈ – úspe‰ne starnúÈ
„dozrievanie“? Naša odpoveď
by mala byť jednoznačná: Mať
pozitívny vzťah, postoj k životu,
žiť, nielen prežívať, vyrovnať
sa s realitou, aj s vekom. O nič
menej nachádzať krásu aj radosť, (nakoľko sa len dá), pestovať aktívny pohyb a teda
aj primeranú fyzickú námahu.
Ako vravia znalci medicíny,
doktori, naše aktivity by mali

j e

b o h a t ý

mať výrazne tvorivý charakter. Z toho vyplýva, že ak máme úspešne starnúť, máme
tiež zdravo žiť, ale ani nepriberať zbytočné kilá, čiže
racionálne sa stravovať!
Ukazuje sa, že aspoň dačo
z rád zdravotníkov by sme
nemali hádzať za hlavu a najmä neodkladať nič na zajtra,
pozajtra! Zamerajme sa na

p r a m e ň

„esenciu“ svojho zámeru, na
cieľ, ktorý chceme dosiahnuť
a začnime hneď, teraz, kým
na to máme ešte čas, aby už
zajtra nebolo neskoro! Nezabúdajme ani na to, že máme
rozdávať radosť a šťastie. Čím
viac ich dáme iným, tým viac
budeme spokojnejší aj my.
A ešte, skúsme mať každý
deň na stole lásku.
(bič)

m ú d r o s t i .

Osobnosti Krásnej nad Hornádom
Narodil sa 7. októbra 1956
v Krásnej nad Hornádom. Rezbárstvu sa začal venovať vo
veku 24 rokov. Pracoval s rôznym typom materiálu, ale najmä
s drevom, no vyrábal aj z kameňa, mramoru, bravčovej kosti
a iných materiálov. Dobré dubové drevo si našiel aj na obyčajnej
stoličke, z ktorej potom vyrábal
malé sošky. Vypracoval si svojský
sochársky rukopis, ovplyvnený
školou akademického sochára
Vojtecha Löfflera, v ktorého
dielni pracoval jedenásť rokov.
Abstrakcia a forma jeho plastík
presahuje normál ľudovej tvorby a konečný tvar je niekde
medzi moderným európskym
sochárstvom a africkými ľudovými soškami. Jednou z jeho
hlavných tém je žena. Mal niekoľko samostatných výstav, na
Slovensku i v zahraničí. Prvú mal
v Pezinku v Malokarpatskom
múzeu (5. novembra 1999),
ktorá sa konala pod záštitou
vtedajšieho prezidenta Rudolfa
Schustera. V Košiciach sa prezentoval na Dňoch remesiel.
V roku 2002 prezentovalo zdru-

Slovensku i v Čechách (Východoslovenské múzeum v Košiciach, SNM – Múzeum kultúry
Rómov na Slovensku v Martine.
Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach, Múzeum Rómskej kultúry v Brne). Vyjadrením pocty
tomuto „ľudovému umelcovi“ nášmu rodákovi – ktorý náhle
zomrel 19. 10. 2013 vo veku 57
rokov, bola výstava jeho plastík,
ktorá sa konala od 25. apríla
2014 do 31. mája 2014 v našom
Kaštieli.
M. M í ľ o v á

Ondrej GadÏor

(1956 – 2013)

ženie JEKHETANE – SPOLU
(vydavateľ Romanonevoľil) jeho
tvorbu na dosiaľ najväčšej výstave rómskeho výtvarného umenia na Slovensku v Národnom
osvetovom stredisku v Bratislave
– Maľujeme pre lásku TITRANAS
PERDALO KAMIBEN – 8. apríla
– 8.mája 2002 (8. apríl je Medzinárodným dňom Rómov).
Jeho diela môžu obdivovať
aj v Los Angeles i vo Vatikáne
a sú súčasťou zbierok múzeí na

Folklór, pivo a krst CD
Tretí september 2016 sa
zapíše do dejín Krásnej nielen
horúcim počasím, ale aj tým, že
sa na školskom ihrisku uskutočnil nultý ročník pivného
festu, ktorý bol obohatený o folklór, tiež o krst CD našej pýchy
Krasňanky. Na túto akciu sme
oslovili všetkých krčmárov
v Krásnej. Do odvážneho projektu sa zapojili krčmy U Ferča,
U Borky a Bistro Včielka. Na ich
pive a špeciáloch si pochutilo
množstvo fajnšmekrov. Okrem
piva si ľudia vychutnali aj dobrý
folklór, ktorý zastupovali súbory

•

z okolitých dedín. Okrem našej
Krasňanky, vystúpili súbory
Hutčanka, Pristaše z Košíc,
Škvarkare z Košickej Novej Vsi,
Kadlubek a Paradne nevesty
z Valalík a Vinica z Myslavy. Toľko
krojov nebolo pokope v Krásnej
už dávno. Ukázalo sa, že tradície
si Krásňania cenia a sú pre nich
zaujímavé. Sobotňajší večer bol
v znamení piva a aký iný produkt
sa mohol použiť na krst CD
Krasňanky ako kvalitné pivko.
Našej Krasňanke prajeme,
aby sa jej darilo ako doteraz,
veď naša skupina nadšencov

funguje od roku 1998 a tiež, aby
nemala núdzu o poslucháčov
a ďalších nových nadaných
členov. I keď sme sa obávali,
či kombinácia piva a folklóru

Krásňanov zaujme, tento nultý
ročník „pivného festu“ ukázal, že
sa pokojne môže stať začiatkom
peknej tradície.
Ing. František K l i k

Ľudia ti povedia, že si sa zmenil, keď prestaneš robiť to, čo chcú oni.
7

Fotoreport

NÁVRAT Y V ČASE

Fotoreport

Takýto býval zber obilia pred päťdesiatimi rokmi v krásňanskom
chotári. Keď zrno dozrelo, nastal čas žatvy. Naklepané a naostrené
kosy v rukách roľníkov stínali sťažené klasy pšenice, žita a jačmeňa,
ktoré za pätami koscov odoberali, zväzovali do snopov a ukladali do
krížov (maradekov) zručné ženičky. Po uschnutí ich záprahmi koní
a kráv zvážali do stohov. Najviac ich bolo na našom „Záhumní“, ale
aj vo dvoroch krásňanskych gazdov. Až potom k nim pristavovali mláťačky známeho majstra, kováča a mašinistu Františka Bialku, z ktorých
sa po celý deň sypali zlatisté zrná „nového chleba“ pod prísnym dohľadom osádok mláťačiek. Nuž aj týmto spôsobom približujeme mladej, ale aj strednej generácii, ako ťažko a náročne dorábali „chlieb
náš každodenný“ naši dedovia, aj otcovia na svojich roličkách, vtedy
ešte bez modernej techniky a bez kombajnov. Ruční kosci si poradili
aj pomotanými steblami pšenice, kde nemohla žiadna technika, najmä pri Lövyho mlyne. Pravdaže časom ohlodané fotografie o čosi
viac napovedia ešte žijúcim, skôr narodeným Krásňanom.
Text a snímky: Ján B i č k o š

•
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Závisť je slabosť ľudí, ktorí sú leniví sami si vybudovať to, čo závidia druhým.

Fotoreport

NÁVRAT Y V ČASE

Fotoreport

Z histórie krásÀanskeho JRD
V roku 1959 bolo v Krásnej nad
Hornádom založené celoobecné
Jednotné roľnícke družstvo, ktoré
sa v roku 1966 zlúčilo s družstvami
Nižnej a Vyšnej Hutky. V roku 1973
vzniklo JRD „Pokrok“, spojením
Barce a Šebastoviec so sídlom v našej obci. O tri roky však bolo pričlenené k JRD „Mier“ v Nižnej Myšli,
ku ktorému patrili družstvá z Vyšnej
Myšle, Nižnej a Vyšnej Hutky. Pre
zaujímavosť uvediem, že v roku 1989
JRD hospodárilo už na 3053 hektárovej výmere poľnohospodárskej
pôdy, z toho orná pôda tvorila 2470

hektárov, na ktorej gazdovia pestovali predovšetkým obilniny, ale aj repku olejnú, cukrovú repu a na Veľkoplošnom zeleninárskom stredisku
rôzne druhy koreňovej zeleniny.
V súvislosti so žatvou v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov – z ktorej sú naše časom
ohlodané a vyblednuté snímky
– dodávam, že zberom „nového
chleba“ žila celá dedina. V súčasnosti si už sotva ktosi všimne, že v krásňanskom chotári
žnú kombajny našu obživu, chlieb
náš každodenný...

Pred polstoročím na niekdajšom Veľkoplošnom zeleninárskom stredisku za železným mostom naše mamy a vaše babičky, pracovali
„od nevidím do nevidím“ pri obrábaní 65 hektárovej plochy, na ktorej
JRD pestovalo rôzne druhy zeleniny. Na voľnej ploche, ale aj vo
fóliovníkoch (tam robili iba do 11. hodiny pre neznesiteľnú horúčavu).
Ich náročná pracovná náplň pozostávala od prípravy pôdy, sejby,
sadby, ošetrovania, jednotenia a okopávky plodín, ale aj zavlažovania
porastov až po jej finále, teda zber a distribúciu do predajných miest
okresného mesta Košice. Pravdaže tony nenahraditeľných cenných
vitamínov – mrkvy, petržlenu, zeleru, kalerábu, papriky, kapusty a ďalšej koreňovej zeleniny z krásňanského chotára a časť aj zo susednej
Nižnej Myšle deň čo deň putovalo na pulty predajní okresného
mesta Košíc, ale tiež do dedín širokého okolia.
Text a foto: Ján B i č k o š

V roku 1995, teda pred vyše dvadsiatimi rokmi, záhumienkári v Krásnej náš „druhý chlieb“ – zemiaky (po našom kompere), ale aj fazuľku,
kukuričku a ostatné vitamíny boli nútení pozbierať už v auguste. Totiž na ťažko vydolovanú úrodu číhali „dlhoprstí“, neprispôsobiví občania
a nielen z Krásnej! Na snímkach zber zemiakov (aj na kolenách), tiež „odpočinok“ počas sparného poludnia v kufri škodovky medzi Krásnou
a Vyšnou Hutkou.
Text a snímky: (bič)

•

P r e č o d n e s v z n i k á t a k m á l o ľu d o v ý c h p i e s n í ? L e b o s t a r é v z n i k a l i p r i p r á c i .
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„Spevom k srdcu, srdcom k národu“
Seriál

Kukulienka, kde si bola Dievča, dievča, čože to máš
(Trenčianska)

(Liptov)

Spomienka
Bolo to deviateho mája, keď som mal jedenásť rokov,
ležal som v tráve dívajúc sa do oblakov.
Práve vtedy zvonili kostolné zvony,
na ukončenie druhej svetovej vojny.

Kukulienka, kde si bola,
keď tá tuhá zima bola ?
(:Hajaja, kukuku,
sedela som na buku:)

Dievča, dievča, čože to máš ?
Ružu, ružu, komu ju dáš ?
„Tebe, tebe, šuhajíčku,
našla som ju na chodníčku“

Nech navždy vymizne slovo zbrane preto,
že sa ľudia hnevajú na ne.
Zabráňme za každú cenu ďalšej vojne preto,
že chceme mať všetkého hojne.

Sedela som na tom dube,
kde môj milý drevo rúbe.
(: Hajaja, kukuku,
sedela som na buku :)

Dievča, dievča, bielej tvári,
čo tu hľadáš kolo fary ?
„Hľadám teba, šuhajíčka,
bo som tvoja frajerôčka“

V mieri žiť znamená všetko mať
a to nám treba pre každé dieťa i mať.
Otcovia, žeby mohli pokojne robiť,
inžinieri a robotníci nové veci tvoriť.

Sedela som na tej lávce,
kde môj milý krpce láce.
(: Hajaja, kukuku,
sedela som na buku :)

Dievča, dievča, biely anjel,
kde ja teba večer nájdem?
„Nájdeš ty mňa v záhradôčke
pod jabloňou na lavičke“

Aby ľudia už nikdy nepocítili hlad,
aby nevymizli vtáci, jašterka,ani had.
Nech rodičia majú radosť z detí,
ktoré nech sú šťastné, sťa vtáča, keď letí.

Ej, hory, hory, hory čierne

Mnoho rokov ubehlo od môjho detstva,
s ja spomínam na ten slávny deň víťazstva.
Sedemdesiatjeden mierových rokov odvtedy som prežil
a iné si neprajem, len aby ľud v mieri žil.
Július Barta

(Trenčín)

Ej, hory, hory, hory čierne,
ej, neraz som ja prešiel cez ne.

Ej neraz, nie dva nevečeral,
ej, ani doma nenocoval

Táborovali sme…

Krásnu spolu s nami a s Pátračom Tinom počas leta za pomoci Miestneho úradu, Farnosti sv. Cyrila a Metoda, Pot-

•
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L á s k a

j e

ravín Rjabinčák, Autoservisu
Danrel a pána Mačingu v štyroch turnusoch spoznávalo
44 detí. Počas denných táborov sa v našom Rodinnom
centre stretávali deti takmer
z celých Košíc. Hrali sme sa,
súťažili, tvorili, vyrábali, tancovali, spievali, vymýšľali rôzne huncútstva a bolo nám spolu fajn. Od septembra v centre
pokračuje program pre deti
a celé rodiny. Prebiehajú kurzy hudobné, tanečné, jazykové. Pravidelne cvičíme a tvoríme. Bližšie info o programe
nájdete na www.pimpollo.sk,
ako aj na stránke mestskej
časti. Tešíme sa na vás.
Lucia M i k l o š o v á

p r í l i š

c e n n á

n a

t o ,

a b y

s a

s t r á c a l a .

Aj takéto bývali sprievody počas významných cirkevných sviatkov. Naše zábery sú z procesie na sviatok „Božieho tela“. Vľavo
s vdp. Dr. Vojtechom Šuhajom, vpravo s vtedajším vikárom košického Biskupského úradu Dr. Štefanom Onderkom. Zhodou
okolností obe fotografie sú z dnešnej Žiackej ulice, teda v blízkosti našej fary a materskej školy. Zbystrite pozornosť a spoznávajte
svojich otcov, dedov, alebo aj niekdajšie dievky v krojoch.
Text a snímky: (bič)

Martin L u t h e r

P a r a f r á z a

Otče náš, ktorý si na nebesiach
Vieme, že nie si v priestorovej diaľke. Si blízko nás, si uprostred
ľudí. A jednako si celkom iný, prítomný vo svojom i našom svete
Posväť sa meno Tvoje
Daj, aby sme sa báli Teba a nie ľudí, aby sme Ťa nadovšetko milovali
a Ti dôverovali.
Príď kráľovstvo Tvoje
Nech príde k nám na zem, do nášho života, do našich dejín. Daj
nám zreteľne vedieť, že svoje kráľovstvo chceš stavať s nami
a nikoho sa nechceš zriecť.
Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi
Pomôž nám poznať Tvoju vôľu a presaď svoju vôľu tam, kde my
chceme ináč a kde si namýšľame, že to vieme lepšie ako Ty.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
Nám a všetkým ľuďom na zemi daj to, čo potrebuje naše telo.
Nech sa darí ovociu na poliach a záhradách, nech napreduje
práca v priemysle a hospodárstve. Daj nám nájsť možnosti lepšie
rozdeľovať plody zeme a spravodlivejšie ich deliť medzi národy.

O t ã e n á ‰ a

A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim
Prosíme Ťa, odpusť nám, že sa tak často spoliehame na vlastnú
silu a málo si ceníme Tvoju pomoc. Odpusť nám, že sa vždy nanovo
odťahujeme od spoločenstva blížnych a seba považujeme za niečo
lepšie, a tým neuvádzame potreby blížnych a nepomáhame im.
Pane, daj nám prísť k istote, že Tvoj Syn Ježiš Kristus nás naozaj
oslobodil od každej ťarchy a viny, takže sme sa stali slobodnými
odpúšťať aj svojim vinníkom.
I neuvoď nás do pokušenia
Áno, Pane, chráň nás pred takými situáciami, na ktoré sme nedorástli. Chráň nás pred ľuďmi, ktorí využívajú naše slabosti, chráň
nás pred lákadlami, ktorým nemôžeme odolať. Pane, vieš, akí sme
slabí a náchylní k pádu. Neopusť nás.
Ale zbav nás zlého
Náhlej nepredvídanej smrti, hrozby vojny a prírodných pohrôm,
našej ľahostajnosti a pomstychtivosti , sužujúcej starosti a našej
zábudlivosti,, keď ide o iných, A Pane, vysloboď nás od svojho
hnevu a súdu.
Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.

Ko‰ice majú tretí zimn˘ ‰tadión
Na sídlisku KVP v Košiciach
otvorili Arénu Sršňov - nový moderný zimný štadión s celoročnou prevádzkou. Nachádza sa
v dolnej časti sídliska, pri základnej škole na Drábovej ulici.
Investorom je košická spoločnosť FLM s.r.o. Konateľ spoločnosti Marek Mergleský, nám
o tomto projekte prezradil: K výstavbe štadióna, ktorá stála
2 milióny eur, nás viedla skutočnosť, že v meste sa javil nedostatok ľadových plôch. Naša
spoločnosť má od mesta Košice
prenajaté pozemky na 30 rokov,
začo sme sa zaviazali poskytnúť hodiny zdarma pre deti z okolitých škôl. Štadión bude slúžiť
najmä mládeži, ale priestor tu
nájdu aj amatérske či profesio-

•

nálne kluby, samozrejme aj široká verejnosť. Uskutočnili sme
už aj prvé mládežnícke turnaje
a hokejové kempy pre mladé talenty. Najvďačnejšie sú reakcie
najmenších hokejistov, ktorí náš
štadión obdivujú. Každého určite zaujmú fotografie hokejistov
zo 40. rokov, keď sa hralo bez

rapeuta. Disponujeme novou
elektrickou rolbou – je to v Európe prvý kus, na ktorý sme s tímom „ľadárov“ patrične hrdí.
Vo výstavbe je tiež hokejbalové
ihrisko, ktoré bude súčasťou
areálu a bude spĺňať parametre pre slovenskú hokejbalovú
extraligu. Sme radi, že sa nám po-

Bude slúÏiÈ najmä mládeÏi
prílb, až po slávne góly Petra
Bondru z Goteborgu či Pavla
Demitru vo Vancouveri. Postupne sme vybudovali šesť šatní. Vo
fáze dostavby je dvojpodlažné
zázemie,kde bude veľký detský
kútik, obchod s hokejovou výstrojou, kaviareň, telocvičňa,
priestory pre fitness a fyziote-

darilo založiť mládežnícky
hokejový klub – momentálne už
prebiehajú prvé tréningy chlapcov ročník 2004 a 2005. Organizujeme tiež nábor chlapcov
a dievčat vo veku od 5 rokov
do hokejovej prípravky. Nábor a tréningy budú prebiehať na štadióne Aréna Sršňov

celoročne, každý utorok
o 16:15 a v sobotu o 9:00
hod. Deti nemusia mať kompletnú výstroj, stačia korčule,
prilba ( aj lyžiarska ), hokejka
a rukavice (môžu byť aj lyžiarske), nemusia vedieť korčuľovať, postupne ich to naučia naši profesionálni tréneri
Tešíme sa na všetky deti a budeme radi, ak ich príde čo
najviac.
Záujemcovia sa môžu dozvedieť viac na našej webovej
stránke www.arenasrsnov.sk,
príp. otázky adresujte na:
info@arenasrsnov.sk,
mobil: 0905 622 145.
Za info ďakuje: (bič)

Nedá sa život začať odznova, ale dá sa v ňom pokračovať iným spôsobom.
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Z jedenásteho ročníka futbalového turnaja

Začiatkom prázdnin sa konal už jedenásty ročník futbalového turnaja „O pohár starostu Mestskej časti Krásna
a memoriál Františka Klika“,
ktorý sa teší veľkej obľube a získal si pevné miesto medzi
mužstvami nielen z Krásnej, ale
aj Košíc a okolia.

Profi jeden z favoritov narazil
na Majami a bol to zápas v ktorom sa rozhodovalo o víťazovi
do posledných sekúnd, ale minuloročný víťaz Majami sa musel po tesnej prehre z turnaja
porúčať. Ďalší štvrťfinálový súboj museli rozhodnúť v prospech Srdciarov jedenástky a Dva

O pohár starostu

bezpečila si tretie miesto. Finále
bolo napínavé. Diváci si prišli
na svoje. Mužstvo Luka-Profi
si poradilo so Srdciarmi 3:1,
a stalo sa víťazom turnaja.
Za vysokú úroveň turnaja
ďakujeme kuchárom Dávidovi
Platkovi a Slavovi Hankovi,
sponzorom: MČ Krásna, Metro,
Exisport, Hotel Gloria Palac,

Pepsi, Ladislavovi Kočišovi,
Bazalke, Potravinám Hanko,
Potravinám u Rjabinčáka, Potravinám u Barnovej, Espresso
lahôdky Krásna, Františkovi
Puzderovi, Camelii, Krčme pod
orechom a Bistru Včielka.
Ing. František K l i k
a Ing. Peter K u b i č k a

Turnaj priniesol napínavé
súboje, množstvo gólov, ale aj
skvelých brankárskych zákrokov, tiež napínavé súboje aj nervozitu. Opäť sa ukázalo aký je
futbal krásny, že je to šport,
ktorý dokáže baviť množstvo
divákov. Po odohraných skupinách vzišiel víťaz základnej časti mužstvo Tridiam a ďalších
sedem mužstiev, ktoré sa stretli vo vyraďovacích súbojoch.
Tridiam potvrdil kvalitu a vyradil
Bazalku rozdielom triedy. Luka-

duby opúšťali turnaj. V poslednom zápase sa zápas musel
kontumovať pre inzultáciu v prospech Smečky22, keď zápas
hráči Bonsai Centra nezvládli.
V semifinále vrátil Luka-Profi
prehru zo skupiny Tridiamu a tí
po prvej prehre 0:3 boli vyradení z hry o víťazstvo na turnaji.
V druhom semifinále si po napínavom zápase poradili Srdciari
so Smečkou 22 v pomere 4:3.
V boji o tretie miesto Smečka 22
vyhrala s Tridiamom 6:1 a za-

Naši dorastenci pokračujú
vo výkonoch z jarnej časti,
keď na jar neprehrali ani jeden
zápas. Bilancia jedenásť
výhier a jedna remíza nám
zabezpečila konečné druhé
miesto v tabuľke 3.ligy Košickogemerskej. Letnú prípravu sme
začali s miernym oneskorením
kvôli situácii v klube. V príprave
na sezónu sme sa zúčastnili
turnaja v Malej Ide, ktorý sme
v konkurencii mužstiev z Malej
Idy, Hrhova a Lokomotívy Košice
B vyhrali. O týždeň sme odohrali
náš prvý majstrovský zápas
tejto sezóny s Lokomotívou
Košice B. Po nerozhodnom
prvom polčase 1:1 sme v druhom polčase dotiahli zápas
do víťazného konca 7:3. Štyrmi
gólmi sa blysol kanonier nášho

Kvalitné v˘kony dorastencov
dorastu Denis Bajus. Na ďalší
zápas sme cestovali k bývalým
druholigistom KAC Jednota
Košice. Vo veľmi peknom zápase
po nerozhodnom prvom polčase
0:0 sa naše mužstvo rozpadlo
po smolnom góle na 2:1 v 75.

minúte. Zápas sme nakoniec
prehrali 5:1, avšak výsledok
nezodpovedal priebehu hry.
V 3. kole sme si napravili chuť,
keď sme v domácom prostredí
rozstrieľali mužstvo Ťahanoviec
v pomere 9:1. V 4. kole sme

privítali nevyspytateľné mužstvo
z Krásnohorského Podhradia.
V nervóznom stretnutí sme vyhrali
3:0, pričom v zápase rozhodca
udelil 8 žltých a 1 červenú kartu. Po dvoch domácich zápasoch sme vycestovali k súperovi do Drnavy. V zápase sme
vyhrali zaslúžene 2:1. Mužstvo
má po piatich zápasoch 12 bodov a so skóre 22:10 mu patrí
v tabuľke 2. priečka. Sme radi,
že sa podarilo stabilizovať mládež v našom klube a chlapci
odovzdávajú vo farbách klubu
kvalitné výkony. Dúfame, že
v kvalitných výkonoch budú
pokračovať.
Štefan T i m k o
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