
rejazdom našou Ukrajinskou 
ulicou, ktorá je hlavným do-

pravným ťahom do krajského 
mesta, nie je možné vyhnúť sa 
„nelichotivému“ pohľadu na učeb-
né pavilóny, telocvičňu a ďalšie 
priestranstvo patriace k našej 
základnej škole. A tak nečudo, 
že som od obyvateľov Krásnej, 
ale aj okolitých obcí dostával ne-
príjemné otázky, ktoré nazna-
čovali, že sa s našou školou nič 
nedeje, hlavne, že sa neopravuje 
fasáda, či školské ihrisko s vý-
čitkou, že pravdepodobne ne-
využívame eurofondy, ako to už 
urobili všetky samosprávy.  Nezo-
stávalo mi len ticho závidieť oko-
litým obciam, ako Ždaňa, Čaňa, 
Valaliky, ktorým nič nebránilo, aby 
sa zapojili do výziev a komplexne 
zrekonštruovali svoje základné 
i materské školy.  

roblémom v Krásnej bol 
vlastnícky vzťah ku škole, 

keďže od kolaudácie a otvo-
renia školy v roku 1968 bola až 
do decembra 2016 jej vlast-
níkom Slovenská republika, te-

da nie mesto Košice, ani Mest-
ská časť Košice - Krásna. Cir-
kevná škola bola v tomto objekte 

od svojho založenia v  roku 1992 
v prenájme, a to iba na krátky 
čas, ktorý sa vždy po uplynutí 
piatich rokov obnovoval. Správ-
com tohto majetku bol okresný 
úrad, krajský úrad a v ostatnom 
čase Spojená škola z Vyšného 
Opátskeho. 

lavnou a nevyhnutnou pod-
mienkou na zapojenie sa 

do výziev a podania žiadosti o ne-
návratný finančný prostriedok 
z Európskej únie bol vlastnícky 
vzťah, alebo dlhodobý prená-
jom, a tento ani cirkevná škola 
ani samospráva v Krásnej k to-
muto objektu nemala. Naše 
niekoľkoročné úsilie bolo za-
vŕšené 23. 11. 2016, kedy sme 

do vlastníctva mestskej časti 
získali celý objekt ZŠ s MŠ, 
vrátane priľahlých pozemkov.  
Vlastníctvo tohto strategicky 
umiestneného majetku v cen-
tre Krásnej s rozlohou viac ako 
25 tisíc metrov štvorcových, cca 
2,5 ha prináša obrovské mož-

nosti a potenciál na využitie kaž-
dého centimetra plochy pozem-
ku. Aj preto začiatkom roka, 
31. januára 2017 o 16.30 ho-
dine, chceme s poslancami 
a občanmi v otvorenej a verej-
nej diskusii spoločne hľadať 
všetky možnosti jeho využitia 
na vzdelávacie účely a športové 
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nohí máme skúsenosť 
s tým, aké bohaté emó-

cie vie v človeku otvoriť chrá-
mová hudba. S potešením sle-
dujeme, ako rapídne rastie 
úroveň chrámového zboru sv. 

Cyrila a Metoda pôsobiaceho 
pri našom farskom kostole. 
Rozširuje repertoár sakrálnych 
piesní a pri každej príležitosti 
nás prekvapí niečím novým, čo 
po odprezentovaní dlho do-
znieva v našich mysliach. O ne-
všedný zážitok sa postaral aj 

v nedeľu 23. októbra, keď bol 
hlavným aktérom večera spe-
vu a modlitieb Taizé. Bol to po-
žehnane strávený čas, ktorý 
ozvláštnil sviatočný večer.

Už prvý dojem bol úžasný 
– chrám osvetlený žiarom svie-
čok, v popredí kríž s výraznými 
symbolmi Božieho milosrden-
stva. Atmosféra, v ktorej odzne-

li modlitby a rozjímania, všetko 
umocnené chválospevmi v po-
daní nášho zboru, hosťujúcich 
hudobníkov aj spevákov. V tex-
toch rezonovali slová láska, 
pokoj, odpustenie, milosrden-
stvo. Vy, ktorí ste tam boli, po-
tvrdíte, že čarovné prítmie vy-

žarovalo pokoj, ponúkalo vy-
užiť vzácnu príležitosť k osob-
nejšiemu stretnutiu a komuni-
kácii s Bohom, zamyslieť sa, 
hľadať odpovede, ďakovať, čer-
pať energiu do každodenného 
života, unášaného neustálymi 
povinnosťami.  

Pojem „Taizé“ pochádza 
z Francúzska, kde leží malé mes-

tečko Taizé. Práve tu pôsobí   
kresťanské spoločenstvo, kto-
ré je medzinárodným ekume-
nickým mužským rádom. Jeho 
zakladateľom bol v roku 1940  

M

Nev‰edn˘ záÏi tok

• Mária M i ľo v á Duchovný večer spriaznených duší „Taizé“

(Pokračovanie na 2. strane)

(Pokračovanie na 3. strane)



Od septembra 2016 sa 
v našom farskom kostole každý 
utorok o 18. hodine konajú ro-
dinné sv. omše. Kázne sú zo-
stavené tematicky, špeciálne 
pre deti, nabádajú ku konaniu 
dobra a vedú k duchovným hod-
notám. Pravidelne tu účinkuje 

novozaložený detský kostol-
ný zbor. Tento vznikol a funguje 
vďaka iniciatíve mamičiek našej 
farnosti a ochotných mladých 
dievčat Zuzky Pulíkovej, Mišky 

Čontošovej, Ivanky Timkovej, 
Veroniky Vargovej a Julky 
Bičkošovej, ktoré s deťmi kaž-
dú nedeľu pravidelne nacviču-
jú a počas bohoslužby spolu 

s nimi spievajú a tancujú. Na 
gitare ich doprevádza Jožko 
Pulík. Potešujúce je, že sv. omší 
sa zúčastňuje čoraz viac mla-
dých rodín tiež ostatných veria-
cich a postupne pribúda aj po-
čet členov zboru. 

Mária M i ľ o v á  

švajčiarsky reformný pastor 
Roger Schüty (1915–2005). 
Ten sa zaslúžil o jej popularitu, 
ktorá pretrváva dodnes. Komu-
nita sa venuje modlitbe, usilu-
je sa o zmierenie, pokoj, prijí-

ma a zhromažďuje mladých zo 
všetkých svetadielov, ľudí, ktorí 
často hľadajú sami seba, pýtajú 
sa, pociťujú potrebu niekam 
patriť, potrebu priateľstva. 

Ľudia tu nachádzajú pokoj, ra-
dosť, modlia sa, spievajú, zaží-
vajú lásku. Texty piesní sa 
opakujú predovšetkým preto, 
aby si človek viac uvedomil, 
čo spieva, čo sa modlí a čo 
vyznáva.  

Sv. Otec Ján Pavol II. nav-
štívil toto mestečko v rámci 
oficiálnej návštevy Francúzska 
v r. 1986 a o význame komu-
nity ako aj o svojej návšteve 
povedal: „Do Taizé sa prichá-
dza tak, ako sa prichádza 
k prameňu. Pocestný sa zasta-
ví, napije a pokračuje v ceste“. 
Každé podujatie konané v du-

chu Taizé má svoju moc. Sme 
vďační za možnosť zažiť to aj 
v Krásnej. Nádherné spevy 
i rozjímania vo zvláštnej atmo-
sfére sa človeka, ktorý má 

srdce otvorené pre dobro, lás-
ku, spravodlivosť a porozu-
menie, hlboko dotknú. Úprim-

ná vďaka za nádhernú inter-
pretáciu chválospevov pat-
rí chrámovému zboru a jeho 
vedúcej, dirigentke i orga-
nistke súčasne, Miladke Troj-
čákovej a našim duchovným 
otcom, že podujatie podpo-
rili a osobne sa pričinili o ne-
skutočne pôsobivé prostre-
die pre jeho konanie a ne-
všedný zážitok. 
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(Dokončenie z 1. strany)
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Vianoce sú výnimočným 
a krásnym obdobím v roku. Sú 
pripomienkou a príležitosťou vy-
konať niečo šľachetné, prejaviť 
lásku svojim blízkym. Tento zvlášt-
ny čas má svoj pôvod pred vyše 
2000 rokmi v malom mestečku 
Betleheme. Človek tam bol obda-
rovaný veľkým darom. Boh poslal 
na svet svojho Syna v podobe 
malého dieťatka, aby ľud, ktorý 
kráčal vo tmách uvidel veľké svet-
lo. Aby blúdiaci našli cestu. Naj-
krajším darom pre osamelého 
človeka by mal byť čas, strávený 
s rodinou. Dieťa z detského do-
mova by všetky hračky vymenilo 
za chvíle s rodičmi, vdova by 

si priala znovu pocítiť objatie 
manžela, rozhádané rodiny túžia 
po zmierení, chorí by boli vďační 
za zdravie. 

Nech Vianoce pre nás nebu-
dú len o stromčeku, koledách, 
darčekoch, ale o Ježišovi, ktorý 

chce prísť do nášho života, obda-
rovať nás a pomaly nás meniť na 
lepších. Prichádza ticho, nená-
padne. Dovoľme mu vstúpiť do
nášho života. Tak dokážeme ko-
nať dobro pre druhých, pretože 
cez nás bude konať On – Betle-
hemské dieťa. Nie je ťažké dá-

vať bez lásky, ale je nemožné mi-
lovať bez dávania. Ježiš sa nám 
dal celý. Dal sa z lásky. Naše pria-
nia a túžby odovzdajme novona-
rodenému Ježiškovi pred jasličky 
v dôvere, že ich dokáže splniť 
v našom živote a ďakujme Bohu 
za prejav jeho nesmiernej lásky 
k nám. My túto lásku ponúkajme 
tým, ktorí nepocítili v živote veľa 
radosti. Potešujme sa navzájom 
milým slovom, úsmevom. To je naj-
krajší dar nielen pre blížnych, ale 
aj pre samotného Ježiša.

Všetkým Krásňanom prajem 
požehnané a milostiplné vianoč-
né sviatky. 
Mgr. Michal Bodnár, kaplán

Požehnané vianočné sviatky v kruhu najbližších a šťastný krok do 
Nového roku 2017 všetkým Krásňanom želá váš s t a r o s t a

Koľko nás je?

– október – november – december 2016 –
 verejné stretnutie s fanúšikmi a sympatizantmi   futbalového 
klubu FK Krásna o budúcnosti „A“ mužstva, podpore žiackych 
a dorasteneckých mužstiev,
 s primátorom mesta Košice a so správcom školy – Spojená škola, 
o podmienkach darovania objektu našej základnej školy,
 so zástupcami ZŠ s MŠ sv. Marka Križina a Arcibiskupského 
úradu o zmene vlastníctva objektu základnej školy, o novom dlho-
dobom nájomnom vzťahu a rozvoji školy,
 so zástupcami VSD, a.s. o príprave dodatku Zmluvy o výstavbe 
verejného osvetlenia a posunu termínu ukončenia stavby na
uliciach Prašná, Krajná a v celej lokalite IBV Záhumnie,
 s VSD, a.s. o preložke vysokého napätia VN 110 kV v lokalite IBV 
Pod horou a Na hore,
 rokovanie na Rade starostov o novom programovom rozpočte 
mesta Košice, redukcií mestských častí, podmienkach povoľo-
vania prekopávok miestnych komunikácií,

 rokovanie s novými vlastníkmi firmy BARP, s.r.o. o podmienkach 
pokračovania projektu na jazere – Štrkovisko, účasť na dvoch 
kontrolných dňoch s dotknutými vlastníkmi pozemkov,
 účasť na členskej schôdzi občianskeho združenia IBV Záhumnie 
Krásna,
 rokovanie na SPP, a.s. o preložke regulačnej stanice plynu, 
odstraňovaní následkov poškodeného potrubia VTL a o plá-
novaných výmenách starých rozvodov zemného plynu na ulici 
Minská, K majeru,
 účasť na pojednávaní, Okresný súd Prešov vo veci uplatnenia 
reklamácie na závady objektu kaštieľa voči firme ROPO, s.r.o.,
 rokovanie s vedúcou oddelenia školstva MMK a riaditeľkou MŠ 
Pod gaštanmi o rekonštrukcii kanalizácie a o rozšírení kapacity 
materskej školy prístavbou nových tried,
 rokovanie s firmou BARP, s.r.o. a REDCOM, s.r.o. o čistení štátnej 
cesty II/552 – Ukrajinská a prijatí ďalších opatrení s cieľom 
zníženia prašnosti v celej lokalite ulíc Golianova, Ukrajinská,
 rokovanie so zástupcami mesta Košice, mestskej časti Nad 
jazerom a firmou Labaš, s.r.o. o výstavbe nového obchodného 
centra, chodníkov, odvodnenia a priechodu pre chodcov v lo-
kalite – Golianova – Ukrajinská.
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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

K 30. novembru 2016 
žije v našej mestskej časti 
4996 obyvateľov, z toho 
2501 mužov a 2498 žien. 
Detí do 15 rokov je 1024, 
od 15 do 60 rokov 3129 
a starších ako 60 rokov je 
846 občanov. V mesia-
coch január až november 
sa narodilo 49 detí a zom-
relo 36 občanov.

Jana V a r g o v á

Dar z lásky

využitie pre všetkých občanov 
Krásnej. V tomto spoločnom 
priestore chceme diskutovať
a preverovať možnosti na výstav-
bu tenisových kurtov, petangu, 
workoutového ihriska a iných 
fitnes prvkov, preveriť možnosti 
výstavby podkrovných bytov pre 
učiteľov a špecializovaných le-
károv, možnosti rozšírenia mater-
skej školy a zriadenia obecnej 

polikliniky. Pravdaže neustále má-
me na zreteli aj to, že vzdelanie 
je najväčšou investíciou, ale i to, 
že život praje iba vzdelaným a pri-
praveným. 

ajväčšou boľačkou sa-
mosprávy Krásnej v 21. sto-

ročí sú chatrče a pozostatky 
domu na Vyšnom dvore, kto-
rý ohrozuje nielen okolie su-
sedov, ale tiež okoloidúcich 
občanov. Za predchádzajú-
ceho vedenia samosprávy sa 

za účinnej spolupráce s vlast-
níkmi podstatná časť domu 
zbúrala, mestom Košice bolo 
vydané búracie povolenie 
a v roku 2015 sme vyčistili
všetky okolité pozemky a ob-
novili oplotenie. Najväčším 
problémom je však vyriešiť po-
slednú časť, ktorá je v súk-
romnom vlastníctve Rómov, 
ktorí tam bývajú. Po analýze
sa ako jedno z možných efek-

tívnych riešení pre samosprá-
vu Krásnej javí odkúpenie 
vhodnej nehnuteľnosti, jej 
prenájom pre vlastníkov a ná-
sledne definitívne odstráne-
nie aj tejto časti stavby. Ne-
vyhnutnou podmienkou však 
je, aby sme o každej alter-
natíve otvorene diskutovali 
v miestnom zastupiteľstve 
i s vlastníkmi domu. Spôsoby 
a cesty môžu byť rôzne, ale 
cieľ máme všetci rovnaký.

· k o l a  j e  u Ï  n a ‰ a

(Dokončenie z 1. strany)

NStarosta Mestskej časti Košice – Krásna a riaditeľka ZŠ s MŠ 
sv. Marka Križina vás srdečne pozývajú na 

Deň o tvorených  dver í 
a verejnú diskusiu o využití objektu základnej školy, ktorý sa 

uskutoční  dňa 31. januára 2017 o 16.30 hod. v školskej jedálni 
Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina, 

Rehoľná 2, Košice - Krásna. Tešíme sa na spoločné stretnutie

P o z v á n k a



Nemám to z vlastnej hla-
vy, ale dočítal som sa, že 
odborníci z tzv. časového ma-
nažmentu (aj takí existujú), 
ktorý sa rozvinul v Japonsku 
a USA tvrdia, že „nikomu sa 
nepodarí oklamať čas a ne-
ustále preteky či boj s časom 
prirovnávajú k boju s veter-
nými mlynmi“.

Ukazuje sa, že s týmto 
tvrdením Time manažmentu 
môžeme súhlasiť, pretože aj 
v našich podmienkach je rea-
litou, čo okusujeme na vlast-
nej koži v úradoch aj na iných 
pracoviskách. Povieme si, 
veď sme pracovití, aj usilov-
ní, lenže akosi nám to vždy 
časovo nevychádza! A tak 
trpíme stresom, sme nervóz-
ni, nesústredení! Veď to po-
znáte. Prečo asi? Lebo chce-
me stihnúť všetko. Uznajme, 
je to tak. Poznám to z vlastnej 
skúsenosti už roky z rôznych 
pracovísk. Nečudo, že zby-

točne si komplikujeme ži-
vot. Nikdy nemôžeme stih-
núť všetko! Z toho plynie je-
diné, že nedokážeme s ča-
som zaobchádzať, i keď sme 
povestní pracovnou výkon-
nosťou. (Tak to chápem ako 
nestranný „pozorovateľ“ dia-
nie okolo seba, v ostatnom 
čase aj na domácej pôde 

a nielen pri tvorbe miestnych 
novín, ale aj vnímaním svoj-
ho okolia, nemenej pri dialó-
goch s ľuďmi rôznych veko-
vých, či vzdelanostných sku-
pín, vrátane čelných pred-
staviteľov v rodnej obci.).

Záver, alebo syntéza z na-
písaného by mala byť jed-
noznačná, prijateľná pre 
všetkých. (Totiž i reč písma je 

dôležitá a človeka zaväzuje). 
Teda bez váhania prijať pra-
vidlá čo najracionálnejšie 
využiť čas, s ktorým treba 
hospodáriť a zaobchádzať 
ako s vodou na púšti. Uspo-
riadať si problémy a úlohy 
podľa ich dôležitosti, prijať 
reguly, rešpektovať systém 
dôležitosti priorít, vytriediť 

dôležitejšie od menej dôle-
žitých, dodržiavaním ktorých 
by sme mali držať pevne v ru-
kách opraty svojho pracov-
ného, ale tiež súkromného 
života a voľného času. Prečo? 
Aj preto, aby sme nemali 
výčitky svedomia, že máme 
málo času na rodinu, čoho 
dôsledkom býva „tichá do-
mácnosť“, mrazivé ticho, 

mlčanie partnera! Vždy to 
bolí!

Pravdaže vylúčme z pra-
covísk aj také „maličkosti“, 
ktoré nás okrádajú o dra-
hocenný čas, okrem iného 
aj neplánované „stretká“ ko-
legov, či kolegýň, ktorí si 
chcú len tak poklebetiť, 
nehovoriac o iných „zábav-
kách“ na počítačoch atď, 
atď. Veď pri každej práci je 
potrebný pokoj, či nie? 

Učme sa teda hospodá-
riť s neúprosne ubiehajú-
cim časom. Napokon, či ne-
zvykneme často hovoriť, že 
„čas sú peniaze“, alebo tiež 
nepoužívame frekventova-
ný anglický výrok „Time is 
money?“ Určite áno, len si to 
menej uvedomujeme. Snaž-
me sa teda menej zabúdať 
a viac vedieť. Sú to iba rady, 
ktoré by sme si mali čo 
najskôr osvojiť.

(bič)

V roku 2013 v rámci projek-
tu EHMK bola úspešne zrea-
lizovaná rekonštrukcia kaštieľa 
v našej mestskej časti. V rámci 
tohto projektu sa ruiny kaštieľa 
premenili na krásnu kultúrnu usta-
novizeň s jedinečnou atmosférou 
obdobia 16. storočia. V ostatnom 
čase došlo v kaštieli k viacerým 
zmenám, máme pre vás novinky 
i informácie o výstavách. V jeseni 
tohto roka došlo k zmene riadi-
teľa neziskovej organizácie, kedy 
som na tomto poste vystriedal 
Ing. Teréziu Vysockú, PhD. Mojou 
snahou je napĺňať ciele projektu 
v nadväznosti na EHMK, ktorými 

sú vytvorenie kreatívneho pro-
stredia v oblasti kultúry, umenia 
a cestovného ruchu, predstaviť 
kultúrno-umeleckými aktivitami 
jedinečné historické dedičstvo 
v súvislosti s najstarším osídle-
ním vo východoslovenskom re-
gióne a vytvoriť podmienky pre 
interiérový, výstavný, kultúrny 
a spoločenský priestor. V ostat-
nom čase sme obnovili aj našu 
„Izbu histórie a tradícií“. Na jej tvor-
be sa podieľala Regina Bére-
šová z Goetheo ulice, ktorá nás 
obohatila rozprávaním a zážitka-
mi. Svojou aktivitou pri tvorení 

tejto izby, spolu s ďalšími dar-
cami dáva šancu spoznať histó-
riu Krásnej. V súčasnosti sú v kaš-
tieli dve nové výstavy. „Úspechy 
našich žiakov“, na ktorú pozýva-
me mamky, ockov, babky, dedkov 
popýšiť sa pohľadom na ich práce. 
Ďalšia, úplne nová výstava uspo-
kojí všetkých, ktorí sa zaujíma-
jú o liečivé bylinky. Je zhotovená 
v spolupráci s RNDr. Miriam 
Bačkorovou, PhD a Katedrou far-
makognózie a botaniky Univer-
zity veterinárneho lekárstva a far-
mácie v Košiciach. V decembri 
sa v kaštieli v rámci Adventu 
a blížiacich sa Vianoc uskutoč-

nili podujatia, spájajúce všetky 
vekové kategórie. Bližšie o ich 
priebehu spolu s fotodoku-
mentáciou nájdete na stránke 
(www.kastielkrasna.sk).

Kaštieľ Krásna prechádza 
obdobím, ktoré je spojené s prob-
lémami. Ale tie sú na to, aby sa 
riešili. Verím, že sa nám ich v sú-
činnosti s arcibiskupským úra-
dom, Rímskokatolíckou cirkvou 
– farnosť Krásna a miestnym 
úradom podarí čoskoro vyriešiť 
a budeme vás môcť privítať aj 
v Kaviarni Meško.        
Ing. Peter T o m k o ,  riaditeľ

Košická arcidiecézna charita v spolupráci s Mestskou časťou 
Košice - Krásna v rámci programu OP FEAD 2014-2020 zorganizo-
vala v dňoch 28. októbra 2016 a 4. novembra 2016 distribúciu 
trinásťkilogramových potravinových balíkov s trvanlivými potravina-
mi a tiež hygienických balíkov. Tie boli určené pre sociálne odkázané 
osoby, primárne pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, invalidom a ľu-
ďom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí nemajú príjem zo 
závislej činnosti, ktorým je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi. 

V rámci tohto programu vnašej mestskej časti sme rozdali 84 po-
travinových a 44 hygienických balíkov. Sme presvedčení, že aj ta-
káto materiálna pomoc pomohla ľuďom v núdzi. V mene všetkých 
príjemcov balíkov za nezištnú pomoc ďakujeme.

Marta P e t r u š o v á
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N e z i ‰ t n á  p o m o c

U ã m e  s a  h o s p o d á r i È  s  ã a s o m

Zaobchádzajme s ním 
ako s vodou na pú‰ti

Nov˘ riaditeº Ka‰tieºa

Aktuálne

Od 3. októbra 2016 novým riadite-
ľom neziskovej organizácie „Kaštieľ 
v Krásnej“je poslanec nášho miest-
neho zastupiteľstva Ing. Peter 
Tomko. K jeho zvoleniu do tejto vý-
znamnej pozície blahoželáme. Praje-
me mu veľa chuti do práce, nemenej 
kreatívnych nápadov, vydarených 
podujatí a spokojných návštevní-
kov. Veríme, že využije svoje vedo-
mosti, skúsenosti i poznatky a bu-
de dôstojným pokračovateľom v za-
čatom diele. Doterajšej riaditeľke 
Ing. Terézii Vysockej, PhD., kto-
rá „riaditeľovanie“ z pracovných dô-
vodov ukončila, za jej činorodé pô-
sobenie v našom kaštieli úprimne 
ďakujeme.                              (mmil) O b n o v i l i  s m e 

„Izbu histórie a tradícií“



Písal sa rok 1962. Do škol-
ských lavíc po prvýkrát zasadlo 
77 prváčikov v budove starého 
kaštieľa, v ktorom do roku 1968  
sídlila Základná deväťročná ško-
la. V roku 2006 sa v hoteli Gloria 
stretlo 52 spolužiakov, vtedy už 
zdatných pätdesiatnikov. Píše sa  
rok 2016 a opäť sa stretávame  
po 45 rokoch práve tam, kde sme 
po prvýkrát zasadli do školských 
lavíc - v priestoroch bývalej ško-
ly, teraz  už v prekrásnej Kryštá-
ľovej sále zrekonštruovaného kaš-
tieľa. Po vzájomnom privítaní spo-

mínali sme na našich učiteľov 
a minútou ticha aj na 17 spolužia-
kov, ktorí už nie sú medzi nami. 
Ako sa na správnych žiakov patrí, 
pripomenuli sme si aj hodinu de-
jepisu. Suplovala ju Marta Petru-
šová, ktorá nás oboznámila s bo-
hatou históriou kaštieľa. Hodinu 
hudobnej výchovy nám svojím 
krásnym spevom priblížili naše 
spolužiačky, Marta Hegedüšová, 
členka DFS Krasňanka a Magda-
léna Pástorová z Hutčanky s do-

provodom harmoniky Františka 
Nagy-Salóciho. Naše milé stret-
nutie sa nieslo v spomienkach 
a družných rozhovoroch, v prí-
jemnom a nádherne upravenom 
prostredí, pri chutných gurmán-
skych pochutinách, ktoré pre nás 
pripravili šikovní majstri kuchári 
z Motorestu  pri Starom mlyne.     

Rozišli sme sa s jediným pria-
ním – dožiť sa v dobrom zdraví 
ešte veľa rokov a spoločných 
stretnutí.                             (jmat)  

Dnešná doba prináša do 
našich životov množstvo tech-
nologických noviniek. Pokrok 
v tejto oblasti neobchádza ani 
našu základnú školu v Krásnej. 
Traja učitelia 1. stupňa vstúpili 
spoločne so svojimi žiakmi do 
celoslovenského projektu Moja 
prvá škola, ktorý je zameraný  

na zavádzanie inovatívnych me-
tód do vyučovania s prepojením 
na digitálny vzdelávací obsah. 
Projekt vytvorila nezisková orga-
nizácia EDULAB a odborným 
garantom sa stala Pedagogická 
fakulta Prešovskej univerzity. 
„Cieľom projektu je doplniť a obo-
hatiť tradičnú výučbu najmenších 
žiakov základných škôl o nové 
metódy a formy vyučovania,“ 

tvrdia jeho autori a dopĺňajú: 
„Žiaci získajú nielen nové po-
znatky, ale hlavne sa k nim do-
pracujú spôsobom, ktorý je pre 
nich zaujímavý a zároveň zá-
bavný.“ Žiakom 3.A a 3.B triedy, 
okrem klasických učebníc a zo-
šitov pribudla elektronická po-
môcka – tablet, pomocou ktoré-

ho sa dostanú k digitálnemu 
vzdelávaciemu obsahu na portáli 
KOZMIX. Ten učitelia a žiaci vy-
užívajú v rámci projektu Moja 
prvá škola. Pri učení majú k dis-
pozícii pútavé animácie, videá, 
interaktívne cvičenia na všet-
kých vyučovacích predmetoch. 
Program ponúka okamžitú spät-
nú väzbu s informáciou o správ-
nosti riešenia každej úlohy. Portál 

je rovnako vhodný aj na domácu 
prípravu žiakov. Namiesto hrania 
rôznych počítačových hier si žia-
ci radi precvičujú násobilku, uva-
žujú  ako sa píše pozvánka či 
oznam. Výhodou tejto formy vzde-
lávania je, že nejde o pasívne pri-
jímanie vedomostí. To nahradila 
aktívna, individuálna práca kaž-

dého žiaka s obsahom, ktorý 
musia prijať, spracovať a po-
znatky z neho vedieť ďalej vy-
užiť. Sme radi, že moderným prí-
stupom k získavaniu vedomostí 
s využitím najmodernejšej tech-
niky môžeme prispievať ku kvalite 
vzdelávania na našej škole aj 
u najmenších žiakov.

PaedDr. Františka Fecková

Stretnutie  po rokoch

• J e d e n  o t e c  j e  l e p š í  a k o  s t o  u č i t e ľ o v .
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V jedno októbrové popo-
ludnie som šla vyzdvihnúť 
vnučku z materskej školy. 
Neobyčajne milé bolo moje 
prekvapenie, keď mi znena-
zdajky vtisla do ruky svoje 
„umelecké dielko“ – papie-
rovú šálku, v nej čajík s nápi-
som „Ľúbim Ťa“, pričom ne-
chýbala ani priliehavá bás-
nička, venovaná babke 
a dedkovi, ktorá vystihovala, 

aké dôležité miesto majú v ži-
vote dieťaťa starí rodičia. „Je 
to darček, malá pozornosť 
v Mesiaci úcty k starším“, 
vysvetlila mi triedna pani uči-
teľka „prípravkárov“. Jej 
slová ma nielen zaujali, ale 
aj veľmi potešili.

Od milovanej vnučky je 
všetko milé, ale tentoraz môj 
obdiv a sympatie patria aj 
pedagógom cirkevnej mater-
skej školy za to, že našim naj-
menším vštepujú do srdca 
lásku a úctu k nám – star-
ším, ktorí ju tak veľmi potre-
bujeme...  

 (mmil)

Neobyãajne milé

„prekvapko“
v ‰kôlke

Nové metódy a formy vyuãovania



Pominul sa čas dovoleniek 
a skončil aj čas prázdnin. Opäť 
nastalo obdobie pracovných 
a školských povinností. V pred-
chádzajúcom čísle Krasňan-
čana sa všetci chválili, čo za-
žili, kde boli, čo sa uskutočnilo 
pre deti z Krásnej a okolia. Prav-
dou je, že zatiaľ nebola zmien-
ka o trojtýždňovom letnom tá-
bore pre deti od 7 do 15 rokov, 

ktorý bol zameraný na pozná-
vanie krás Slovenska. Deti sa 
zúčastnili rôznych výletov – do 
jaskyne Zlá diera, Belianskej 
jaskyne, na Šarišský hrad, spla-
vovali Dunajec (Pieniny), bicyk-
lovali, spoznávali kúpaliská, 
súťažili, hľadali poklad a veľa 
krásnych zážitkov si doniesli 
aj z dvojdňového výletu z ran-
ča Šugov, kde sa v noci zúčast-

nili strašidelnej nočnej hry. Zau-
jímavosťou bola aj kontaktná 
ZOO pri Liptovskom Mikuláši. 
Deti zaujala tiež hvezdáreň a le-
zecká stena v Košiciach. My, 
matky detí, ktoré sa zúčastni-
li týchto aktivít, vyslovujeme 
vďaku vedúcej tábora Simone 
Takáčovej, zdravotníkom Ga-
bike Vavrákovej, Marekovi 
Čižmárovi, animátorom Klaudii 
Nagyovej-Salóciovej, Tomášovi 
Kurincovi a Nikole Kažimírovej 
za pomoc rodičom, ktorí sa ne-
mohli plnohodnotne venovať 
svojim deťom počas prázdnin 
kvôli pracovným povinnostiam. 
Zároveň ďakujeme pánovi sta-
rostovi JUDr. Marekovi Kažimí-
rovi, ktorý sa okrem iného pri-
činil aj o to, aby naše deti 
mohli letný tábor absolvovať 
namiesto dvoch, tri týždne. 
Budeme rady, ak sa tradícia 
letného tábora zachová a naše 
deti budú môcť spoznávať aj 
ďalšie krásy a pamiatky  našej 
domoviny.  

Za mamičky detí:  
(rt)

Náš seniorský klub je aktív-
ny počas celého roka. Niekto-
ré podujatia sa tradujú, no čo-
raz viac je tých nových. Predsta-
víme vám, ako sme trávili čas za 
ostatné mesiace tohto roka. Ako 
sme už v našich príspevkoch spo-
mínali, košickí seniori pokračujú 
v prezentácii svojich klubov. Dňa 
22. septembra 2016 sa táto ko-
nala v našej mestskej časti. Bola 
to veľká udalosť. Vyše 150 senio-
rov z celých Košíc privítal pri kaš-
tieli náš starosta. Marek Kažimír. 
Spolu s lektorkou Janou Medve-
covou našim hosťom predstavili 
významné pamätné miesta našej 
mestskej časti – kaštieľ, chrám 
sv. Cyrila a Metoda, cintorín, obno-
venú kúriu, kaplnku i renovovanú 
studničku. Hostitelia, teda miest-

ni seniori,  pripravili malú výstavu 
svojich ručných prác a pochválili 
sa aj pestovateľskými úspechmi. 
V reštaurácii Rubín sme sa spo-
ločne nielen pohostili, ale zvuky 
miestnej hudobnej skupiny Duo-
Kováčovci, nás aj roztancovali. 
Za významnú udalosť v živote náš-
ho klubu nepochybne považu-
jeme ocenenie, ktoré si pri príle-

žitosti tohtoročného  mesiaca 
úcty k starším z rúk primátora 
mesta prevzali naše tri členky 
Mária Gažíková, Bernadeta 
Fedorová a Helena Hajduová.  
S letom sme sa rozlúčili na vy-
darenej opekačke v oddycho-
vej zóne za miestnym úradom, 

36 našich členov sa zúčastnilo 
na novembrovom bále v Spolo-
čenskom pavilóne, na ktorom 
v rámci kultúrneho programu 
v retro-spartakiáde účinkovali 
i naši cvičenci. Aj v tomto roku 
sme sa zapojili do viazania 
adventných vencov, ktoré už tra-
dične vyrábame v spolupráci 
s miestnym rodinným centrom. 

V klube sa venujeme tiež výchov-
nej a osvetovej práci. S odbor-
níkmi sme zorganizovali pred-
nášky s aktuálnou tematikou – 
životospráva v staršom veku, 
prevencia osteoporózy, služby 
mobilnej poradne zdravia, zách-
rana života a prevencia pádov. 

Našou zásadou je, že aj jeseň 
života môže byť pekná a zaují-
mavá, ale hlavne by mala byť 
aktívna.   

 Alžbeta B u g o š o v á
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S p o m i e n k y  n a  l e t o

Aktívna jeseÀ Ïivota

Všetkým čitateľom a sympatizan-
tom Krasňančana vinšujeme pokoj-
né a požehnané vianočné sviatky, 
plné pohody a zdravia v kruhu 
najbližších. V nastávajúcom roku 
naším želaním je, aby sme sa 
aktívnejšie navzájom „počúvali“ 
aj rečou písma a prejavenou 
empatiou intenzívnejšie približo-
vali jeden k druhému, čoho výsled-
kom by bolo súžitie a zlepšenie 
medziľudských vzťahov, pričom  
nebudú chýbať láskavé slová, neha 
a pochopenie. Aj o tom sú Vianoce 
a všetky všedné dni v roku 2017.

Členovia redakčnej rady 
a šéfredaktor

...„Svetlo prišlo na svet, 
ale ľudia väčšmi milovali tmu 
ako svetlo, lebo ich skutky 
boli zlé. Každý totiž, kto zle 
robí, nenávidí svetlo a nejde 
na svetlo, aby jeho skutky 
nevyšli najavo...“ Kto činí 
pravdu, ide na svetlo, aby 
jeho skutky boli zjavné...“

(Ev. Ján, 3)

✤  ✤  ✤



Každý rok k nám prichádza 
čas vianočný, o ktorom sa hovorí, 
že je časom pokoja, mieru, radosti 
a lásky. V skutočnosti by sa tento 
čas mal nazývať časom pohody. 
Pohody telesnej i duševnej. Takej, 
keď všetky boľačky tela i duše sú 
zabudnuté a človek vníma iba tie 
príjemné podnety zo svojho okolia. 
 Podoby pohody sú však odliš-
né a každý z nás si ju predstavuje 
inak, po svojom. Napríklad pohody 
seniora: nohy v teplých papučiach, 
mäso na tanieri a telenovela v tel-
ke. Pohoda strednej generácie: 
vínko, ženy, spev. Nedávno narode-
ných: cigaretka s trávou, diskotéka 
a potom naháňačka v ukradnutom 
aute. Dodajme ešte pohodu na slo-
venský spôsob: nekonečný rad pol-

decákov, za ktoré netreba platiť 
a poriadne bolenie hlavy na druhý 
deň. A pohoda na český spôsob? 
Môcť si „močiť nohy“ v potoku piva.
 Takže si zvoľte akú pohodu 
chcete mať vy, počas sviatkov, ale 
aj po iné dni. I keď sa názory na
„oddych“ rôznia, netreba s ním pre-
háňať. Totiž, „tí, ktorí vedia oddy-
chovať, milujú aj dobrú hudbu, 
dobré jedlo, dobrú knihu a dobrú 
spoločnosť, sú najšťastnejší ľu-
dia“, tvrdí to jedna zo životných 
právd, čo potvrdzujú aj ďalšie dve 
„Najlepším testom ľudskej inteli-
gencie je spôsob, akým človek 
oddychuje“ A tá druhá: „Uponáhľa-
ní ľudia nemôžu ani poriadne mys-
lieť, ani poriadne rozvinúť svoje 
schopnosti“.                              (bj)

V Krásnej odjakživa pôsobili záujmové krúžky, skupiny a súbory, dychovka, spevokol, tanečná škola, vrátane mládežníckej rómskej skupiny „Romens“. 
Všetky pod hlavičkou miestnej osvetovej besedy. Najagilnejší však boli členovia ochotníckeho divadla, ktorí svojimi divadelnými hrami vypĺňali 
a spríjemňovali voľné chvíle občanom počas celého roka, popri sviatkoch, najviac nedeľné popoludnia a večery. Verejné slávnosti, vrátane kultúr-
nych programov pri uvítaniach detí do života, pozdravovaniach jubilantov, rozlúčkach s brancami a iných akcií, svojimi vystúpeniami spríjemňovali 
účastníkom osláv členovia estrádnej skupiny, ale tiež tanečno-spevácke krúžky našej školy. Naše snímky sú z roku 1956, z divadelnej hry „Ľubka“ 
a z roku 1958 „Juvelír“ na javisku niekdajšieho kultúrneho domu. Medzi najaktívnejšie členky ochotníckeho divadelného krúžku pri Osvetovej besede 
v Krásnej nad Hornádom v päťdesiatych rokoch patrili tieto štyri pôvabné „grácie“ (na prvom zábere). Dve z našich tanečných skupín predvádzajú 
svoje tance pred tribúnou počas osláv Sviatku práce – 1. mája 1954, teda pred 62. rokmi na Hlavnej ulici v Košiciach.                Text a snímky: (bič)
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• N i k d y  n e p r e t í n a j m e  k o r e n e  z  k t o r ý c h  s m e  v z i š l i .

„Spevom k srdcu, srdcom k národu“
Pripomeňme si, že jedinečným dokumentom slovenskosti je a ostá-
va 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 na miestnych oslavách, v škole i na priedomí.
                                                     (bič)

Ej, Poľana, Poľana

Ej, Poľana, Poľana,
čos taká zoraná,
chlapci ťa zorali,
 ej, (: keď sa pasovali :)

Ej, celý som očernel 
ako čierna hora,
a to len pre teba,
ej, (:frajerôčka moja .)

Ej, frajerôčka moja,
neverím ťa dočkať,
zažiadalo sa mi,
ej, (:tvoje líčka bozkať :)

Ej, pomaly ovečky

(:Ej, pomaly ovečky,
 krížom cez tie hory :)
ej, tam sa napasiete
trávičky z Poľany.

(:Ej, ovce moje, ovce,
dobreže sa paste:)
ej, cengajte so zvonci,
trávičku si koste !

(: Ej, a ja sám sa veru
zapriem na valašku:)
ej, vezmem si fujaru,
zapískam valaskú

Podoby pohody a odpoãinku

„...kým si zdravý, môžeš vykonať mnoho dobrého, ale keď ochorieš, 
neviem, čo budeš vládať. Choroba málokoho polepší. Nespoliehaj sa 
na priateľov a príbuzných a snahu o spasenie neodkladaj na zajtra, 
lebo ľudia zabudnú na teba skôr, ako sa nazdávaš. Keď sa teraz sám 
nestaráš o seba, kto sa bude o teba starať v budúcnosti? Príde čas, 
keď si budeš žiadať jediný deň alebo hodinu na nápravu, ale kto vie, či 
dostaneš. Zhromažďuj si nesmrteľné bohatstvá, dokiaľ máš čas !“

Tomáš Kempenský: (Z rozjímania)

P o h l a d e n i e  p r e  d u š u



Vedenie našej mestskej časti 
pokračuje v snahe spríjemniť a zve-
ľadiť životné prostredie obyvateľom 
Krásnej. Prvým úspechom tohto 
roka bola rekonštrukcia futba-
lového štadióna a priľahlého 
areálu na Golianovej ulici v hod-
note 26 650 Eur. Na rekonštruk-
ciu použilo finančné prostriedky, 
ktoré Krásnej darovala spoloč-

nosť KOSIT a.s. a dotácia „Šport“ 
z rozpočtu mesta Košice. V júni 
2016 mestská časť prostredníc-
tvom Nadácie Pontis a jej pro-
jektu darca.sk získala finančné 
prostriedky na ošetrenia oplote-
nia Základnej školy s materskou 
školou sv. Marka Križina, ktoré 
oddeľuje školu od frekventova-

nej štátnej cesty. Za šikovnú prácu
pri čistení a natieraní plotu ďaku-
jeme pracovníkom malých obec-
ných služieb a pracovníčkam 
školy, ktoré pridali ruku k dielu. 
Na základe druhej zmeny progra-
mového rozpočtu mesta Košice - 
prerozdelenie podielovej dane 
za psa – mestská časť získala 
ďalšie užitočné prostriedky, ktoré 

využila na nákup zákazových ta-
búľ, evidenčných známok, košov 
a vreciek pre psov. Tabule za-
kazujúce vstup so psom budú 
umiestnené na cintoríne, futba-
lovom štadióne a detskom ihris-
ku, tabule zakazujúce voľný po-
hyb psov a venčenie psov bu-
dú umiestnené na verejných 

priestranstvách. Označené koše
pre psov sú umiestnené v psíč-
karmi obľúbenej lokalite pri Hor-
náde (pri vstupe na Beniakovu, 
Harčarovu, Edisonovu a Štrkovú 
ulicu). Majitelia psov, ktorí zapla-
tili daň za svojich miláčikov, si 
môžu vyzdvihnúť vrecká pre psov 
na miestnom úrade. Na základe 
úspešnej žiadosti o dotáciu  

„Doprava“ Mestská časť Košice- 
Krásna získala tiež z rozpočtu 
mesta Košice prostriedky v su-
me 10 000 Eur, ktoré sme vy-
užili na opravy komunikácií v jej 
vlastníctve. Poslednou tohtoroč-
nou akciou bola oprava zdevas-
tovenej vozovky na ulici Ortoviská.
   Mgr. Magdaléna Poláková
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Chodci smú používať cestu 
v celej jej šírke a nevzťahujú sa 
na ich povinnosti používať chod-
ník a ľavú stranu krajnice, alebo 
vozovky. Deti sa môžu hrať v obyt-
nej zóne na ceste. Chodci a deti 
sú v obytnej zóne povinné umož-
niť vozidlám jazdu. To platí aj 
pre deti, ktoré sa v obytnej zóne 
hrajú. Vodiči môžu v obytnej 
zóne jazdiť rýchlosťou najviac 
20 km/hod., pričom sú povinní 
dbať na zvýšenú ohľaduplnosť 
voči chodcom, ktorých nesmú 
ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vo-
dič je povinný zastaviť vozidlo. 

V obytnej zóne je státie vozidiel 
zakázané, ak dopravnou znač-
kou nie je určené inak. V Krásnej 
máme obytnú zónu označenú 

príslušnými dopravnými znač-
kami na uliciach 1. mája, Mozar-
tovej, Na pažiti, Štrkovej a v lo-
kalite IBV Pri mlyne na Pollovej, 
Urbárskej a Na  močidlách. 

Marek K a ž i m í r

Chodci, deti a vodiãi v obytnej zóne

Rok 2016 bol pre krásňan-
ských šípkarov úspešný. Dari-
lo sa nám v domácej, aj v mest-
skej (košickej) lige. Svoje 
schopnosti sme si dokonca 
otestovali aj v súťaži profesio-
nálov v chorvátskom Poreči, 
kde sa v júni konali majstrov-
stvá Európy. Pre lepšiu predsta-
vivosť, trúfli sme si zabojovať 

s profesionálmi, teda s takými, 
ktorí v tejto disciplíne absolvo-
vali už veľa súťaží a trénovaniu  
venujú už roky aj niekoľko ho-
dín denne (nečudo, že sme si 
v tej chvíli pripadali ako Dávid 
s Goliášom). Zvládli sme to so 
cťou a na výsledky z účasti na  
majstrovstvách sme hrdí. Krás-
ňanska zostava šípkárov bola 

vyhodnotená ako tretia najlep-
šia zo všetkých zúčastnených 
slovenských výprav. V súťaži 
dvojíc sa z našich reprezentan-
tov najlepšie – na 97. mieste 
– umiestnila dvojica Vladimír 
Paluf s Martinom Hegerom. Keď-
že turnaja sa zúčastnilo vyše 
600 hráčov, umiestnenie v prvej 

stovke medzi profesionálmi je 
krásny výsledok.

Za mimoriadne skvelé vý-
kony v roku 2016 patrí vďaka 
Marekovi Bušekovi, Marekovi 
Estočinovi, Dušanovi Kyselovi, 
Martinovi Hegerovi  a Marekovi 
Majorošovi.

Vladimír P a l u f

Veľmi často sa mýlime so slo-
vami „prechod“, „priechod“. 
Tak si skúsme zapamätať, že:
„prechod“ je obdobie zániku 
činnosti vaječníkov a menš-
truácie u žien (klimaktérium) 
(ale napríklad hovoríme, že pre-
chodil celý svet)
„priechod“ – je miesto určené 
na prechádzanie: priechody pre 
chodcov cez rieku, zebra – biele 
pruhy (nadchod – priechod pre 
chodcov nad komunikáciou, aj 
podchod pod komunikáciou). 
A ešte: „zahájiť“ – ohradiť, zata-
rasiť, aj začať...                      (bj)

•   S  l á s k o u  u b ú d a  č a s ,  s  č a s o m  u b ú d a  l á s k a .

KrásÀanski ‰ípkari bilancujú

Nepovoºujeme v úsilí o kraj‰iu obec

D o b r e  v e d i e ť

Dobre vedieÈ (aj to)

Posledné opravy ciest pred prí-
chodom zimy. Tentoraz bola na 
rade ulica Ortoviská.



A čo by som ľudskými ja-
zykmi hovoril, aj anjelskými 
a lásky by so nemal, bol by 
som iba cvendžiacim kovom 
a zvučiacim zvonom. A čo by 
som vedel aj prorokovať a znal 
všetky tajomstvá a mal všet-
ko možné poznanie, a čo by 
so mal takú vieru, že by som 
hory prenášal 
a lásky by som 
nemal – nič nie 
som. A čo by som rozdal všetok 
svoj majetok, i telo si dal spáliť 
a lásky by som nemal, nič mi to 
nepomôže. Láska je trpezlivá, 
láska je dobrotivá, láska sa ne-
vypína, nenadýma sa, nie je ne-
slušná, nie je sebecká, neroz-
čuľuje sa, nezmýšľa zle, nera-
duje sa z neprávosti, ale teší 
sa s pravdou. Všetko znáša, 
všetkému verí, všetkého sa ná-

dejá, všetko pretrpí. Láska 
nikdy neprestane. Kdežto 
proroctvá sa pominú, jazyky
umĺknu, poznanie pominie. 
Lebo sčiastky poznávame 
a sčiastky prorokujeme, ale 
keď príde dokonalé, čiastočné 
sa pominie. Keď som bol dieťa, 
zmýšľal som ako dieťa, usudzo-

val som ako 
dieťa, ale keď 
som sa stal 

mužom, zanechal som detské 
spôsoby. Doteraz totiž vidím 
len hmlisté obrazy, akoby 
v zrkadle, ale potom tvárou 
v tvár. Doteraz poznávam čias-
točne, ale potom poznám tak, 
ako aj mňa poznal (Boh). Teraz 
však zostáva viera, nádej, láska, 
to troje, ale najväčšia z nich je 
láska. 

(Prvý list korintským, 13)
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• Ž i ť  b e z  l á s k y  z n a m e n á  v l a s t n e  n e ž i ť .

V pondelok 14. novembra 
sa v Mestskej časti Košice – 
Krásna začala „Zimná údržba 
komunikácií“, ktorá potrvá do 
31. marca 2017. Jej účelom je 
zmierňovať dopady nepriazni-
vých vplyvov poveternostných 
podmienok na zjazdnosť ciest. 
Mestská časť vykonáva zimnú 
údržbu komunikácií, ktoré spra-
vuje (kde nepremáva MHD) 
subdodávateľsky, firmou AGRO 
PARTS s.r.o. Spôsob výkonu 
zimnej údržby komunikácií spo-
číva v odprataní snehu, posype 
komunikácií zmesou soli a ka-
meňa frakcie 4/8  v pomere 1:5 
(na komunikáciách v kopcoch). 
Zimnú údržbu  zabezpečujeme aj 
v lokalite Na Hore. Mestská časť 
si vyhradzuje právo nevykonať 

zimnú údržbu v častiach ulíc, kde 
hrozí poškodenie súkromného 
majetku, prípadne techniky, kto-
rá vykonáva zimnú údržbu, preto 
vás žiadame aby ste svoje autá 
parkovali vo dvoroch a nene-
chávali ich na komunikácii pred 
domom.                              (tom)

V prípade realizácie napoje-
nia nehnuteľnosti na inžinier-
ske siete nestačia len súhlasy 
dotknutých inštitúcií (sieťarov), 
ale je potrebné aby investor 
v zmysle §8 zákona Národnej 
rady SR č. 135/1961 Zb. o po-
zemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších zmien 
a doplnení, požiadal o povolenie 

zvláštneho užívania pozemnej 
komunikácie mesto Košice. 
K žiadosti je potrebné doložiť   
v dvoch vyhotoveniach zmluvu 
o dočasnom zvláštnom užívaní 
komunikácie (z MÚ MČ Košice-
Krásna), kópiu z katastrálnej 

mapy s farebným vyznačením 
dotknutého územia, v prípade 
potreby čiastočnej prípadne 
úplnej uzávierky komunikácie 
predložiť žiadosť a projekt do-
pravného značenia spracovaný 
odborne spôsobilou osobou 
a schválený KRPZ KDI.

 Ing. Tomáš O l š a v s k ý

Zimná údrÏba miestnych komunikácií

Prekopávky

V septembrovom čísle Kras-
ňančana sme zverejnili krátku 
správu Ing. Františka Klika „Nový 
správca ihriska“. Ukázalo sa, že 
neobsiahla dostatočné a vyčer-
pávajúce údaje, týkajúce sa vý-
berového konania z hľadiska po-
nuky záujemcov o post správcu 
futbalového ihriska, vrátane hlav-
ných kritérií. Chcel by som preto 
niektoré fakty ozrejmiť a doplniť 
(pravdaže, bez emočných prvkov) 
s jediným zámerom: uviesť veci na 
správnu mieru. Miestny úrad MČ 
Košice-Krásna vyhlásil 21. 6. 2016 
po ukončení pôsobenia správcu 
futbalového štadióna Františka 
Tótha cez webovú stránku www.
kosicekrasna.sk a facebookový 
profil informáciu v znení: „Mestská 
časť Košice-Krásna hľadá správ-
cu futbalového ihriska a detských 
ihrísk v Krásnej. Záujemcovia o túto 
pracovnú pozíciu sa môžu prihlásiť 
podaním žiadosti na Miestnom 
úrade, Opátska 18 do 15. júla 2016 
(piatok)“. Miestny úrad mal záu-

jem prostredníctvom tejto výzvy za-
bezpečiť správu a údržbu futba-
lového ihriska, detského ihriska 
pri kaštieli, detského ihriska na 
Golianovej ulici a multifunkčného 
ihriska za miestnym úradom na 
Opátskej ulici. V článku bola uve-
dená cena práce, t.j. všetky 
mzdové náklady zamestnávateľa 
na zamestnanca, ktorý by túto 
prácu vykonával a to vo výške 
1 500,- Eur. Posledná ponuka 
a požiadavka za správu a údrž-
bu všetkých ihrísk na mzdu od 
Františka Bičkoša bola vo výške 
800,- Eur v čistom. Hrubá mzda 
zamestnanca by v tomto prípade 
bola vo výške 1 030,- Eur. Cena 
práce správcu všetkých ihrísk 
v Krásnej, ku ktorým má Mestská 
časť Košice-Krásna povinnosť 
zabezpečiť správu a údržbu by 
bola vo výške 1 392,55 Eur.

Za chýbajúce informácie sa 
ospravedlňujeme.

Marek Kažimír, starosta 

N a  s p r á v n u  m i e r u
(Ad „Nov˘ správca ihriska“)

Hymna lásky

Deti v Krásnej aj tohto roku prekvapil Mikuláš s anjelikom a nechýbal 
ani čertík Danko. Všetci traja odmenili dobré a poslušné krásňanske 
deti sladkými mikulášskymi balíčkami. Za podporu podujatia ďakujeme 
sponzorovi METRO Cash&Carry Slovensko s. r. o. Košice, partnerom 
OZ Gaštanové krídla pre deti, OZ PIMPOLLO, Materskej škole pod gaš-
tanmi a Základnej škole s materskou školou svätého Marka Križina.

Foto: RNDr. Alena Racková
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Č l o v e k  b e z  p e ň a z í  j e  a k o  v l k  b e z  z u b o v .•

Kvety  majú v našom živote 
svoje miesto. Len nedávno sme 
nimi vyzdobovali hroby, teraz už 
nakupujeme vianočné ruže...
a ako beží čas ani si neuvedo-
mujeme, že kvety k životu potre-
bujeme častejšie, ako si myslí-
me. Prejavujeme nimi lásku, vďa-
ku, priateľstvo, nezaobídeme sa 
bez nich na svadbách, pri po-

slednej rozlúčke, skrášľujeme si 
nimi pracovisko, domov, alebo 
ich chceme len tak, pre vlastné 
potešenie.

Zaobstarať kvety na každú 
príležitosť v Krásnej nie je prob-
lém. Väčšina z nás využíva služ-

by našej predajne kvetov, ktorá 
je otvorená  každý pracovný deň 
i v sobotu. Miestnym – staro-
usadlíkom – kvetinárstvo, ani jej 
vedúcu, pani Máriu Vasiľovú,  
nie je potrebné zvlášť predsta-
vovať, ale ako sme sa dozvedeli, 
niektorí, najmä novoprisťahova-
ní obyvatelia, o jeho existencii 
nevedia. Predajňa kvetov je situo-

vaná v rodinnom dome majiteľky 
na Kladenskej ul. č. 55. Na-
priek tomu, že nie je veľmi prie-
stranná, ponúka široký sortiment 
tovaru i služieb. Stále čerstvé 
rezané kvety, ale tiež kvety ume-
lé, sušené aj izbové rastliny, 

podľa sezóny sadenice begónií, 
starčekov, levandulí, no aj široký 
výber muškátov, petúnií, surfínií, 
miniruží, chryzantém, skrátka, na 
ktoré si len spomeniete. V pre-
dajničke nájdete tiež dekora-
tívne predmety, sviečky a iné 
drobnôstky, ktoré poslúžia ako 
darček. Môžete si tu dať vyho-
toviť darčekový kôš, kyticu na 
každú príležitosť, ale i kyticu sva-
dobnú. Zvláštnou kategóriou sú 
smútočné kytice a vence s ná-
pismi podľa vlastného želania 
(vrátane možnosti doručenia 
do obradnej siene). Po osobnej 
dohode vám radi urobia aj kve-
tinovú výzdobu interiéru na rôz-
ne príležitosti. So službami, kto-
ré poskytuje toto kvetinárstvo 
budete zaručené spokojní, pre-
tože je tu naozaj ochotný, ústre-
tový a fundovaný personál. Kvety 
z tejto „dielne“ si na svoju repre-
zentáciu permanentne obsta-
ráva aj náš miestny úrad. Či už 
išlo o jubileá osobností, príleži-
tostné oslavy (Deň matiek, uví-
tanie detí do života), pietne akty 

v rámci mesta – výsledok je 
stále o estetike, dobrom vku-
se a v neposlednom rade aj 
o cenových reláciách. A to sú 
atribúty, kvôli ktorým je táto pre-
dajňa frekventovaná a navšte-
vovaná nielen našimi obyvateľ-
mi, ale aj zákazníkmi z blízkeho 
okolia. Bonusom, ktorý každý 
ocení je príjemné slovo, dobrá 
rada, úsmev a pocit, ako keby 
bola otvorená práve pre vás. 
O tom sa však každý rád pre-
sviedča sám, preto ste do nášho 
kvetinárstva  srdečne pozvaní.

Mária M i ľ o v á

Práva a povinnosti majiteºa psa

Predstavujeme vám predajÀu kvetín na Kladenskej

Pozvanie do kvetinárstva

Vlastniť psa, to nie je iba radosť, ale aj starostlivosť, ktorá nekončí jeho 
nakŕmením, či pohladením.  Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú 
niektoré podmienky držania psov a VZN č. 2/2012 o podmienkach držania 
psov v MČ  Košice- Krásna určujú základné práva a povinnosti fyzických 
a právnických osôb pri chove, držaní a ochrane psov. Povinnosť prihlásiť psa 
do evidencie na miestnom úrade vzniká, ak sa pes nachádza nepretržite 
po čas dlhší ako 90 dní na území mestskej časti, resp. do 30 dní od uplynutia 
tejto lehoty. Vodiť psa mimo chovný priestor môže iba osoba, ktorá je schopná 
fyzicky a psychicky ovládnuť ho v každej situácii. Každé napadnutie psom, 
ktoré nebolo vyprovokované, použité v krajnej núdzi alebo nutnou obranou, 
je majiteľ povinný oznámiť na miestnom úrade. Poškodenému je tiež povinný 
oznámiť svoje identifikačné údaje - meno, priezvisko a adresu. Ten, kto psa 
vedie na verejnom priestranstve, je povinný znečistenie spôsobené psom 
bezprostredne odstrániť ich vhodením do nádoby na komunálny odpad. 

Mgr. Magdaléna P o l á k o v á
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• P r e d s t a v t e  s i  t o  t i c h o ,  k e b y  ľ u d i a  h o v o r i l i  l e n  t o ,  č o  v e d i a .

N Á V R A T Y  V  Č A S EFo t o r epo r t Fo t o r epo r t

Na prvých štyroch snímkach vám tentoraz približujeme vtedajších školákov (dnes už staršej generácie) zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 
(1962–1965), ktorí základnú školu navštevovali ešte v starej budove (v súčasnosti areál nášho „oživeného“ kaštieľa). Ďalšie štyri zábery sú už 
z nádvoria novovybudovanej 27-triednej základnej školy so svojimi triednymi učiteľkami. Na prvej farebnej, vtedajší učiteľský zbor, ktorý mal pod 
palcom bývalý pracovník odboru školstva ONV Košice-vidiek Jozef Kužila so zástupkyňou A. Beluškovou. Z nich žiaľ, už nie sú medzi nami V. Vozárová, 
J. Kužila, Z. Glajcová, ani školník J. Petrila. Takže, opäť zbystrite svoju pozornosť a spoznávajte sa, svojich spolužiakov a učiteľov.

Text k snímkam, ktoré nám poskytla Gertrúda Blaščáková-Petríková napísal a na ďalšie dobové fotografie sa teší: šéfredaktor



Naše družstvo dorasten-
cov pokračuje aj naďalej v dob-
rých výkonoch. Šieste, siedme 
a ôsme kolo odohrali chlapci 
na domácej pôde a pripísali si 
9 bodov po výsledkoch 6:1 
s Popročom, 8:2 s Kechnecom 
a 8:0 s Hrhovom. V deviatom 
kole sme priviezli tri body zvon-
ku, keď sme v Bidovciach vy-
hrali 0:2. Nasledoval veľmi  zaují-
mavý zápas s Rožňavou. Po zá-
pase naše mužstvo zožalo obrov-
ský potlesk za obrovskú sna-
hu a bojovnosť, veď v priebehu 
druhého polčasu sme prehrávali 
už 2:5. Po vyrovnaní na 5:5 sme 
naďalej búšili do súpera, ale ten 
gólom v 92. minúte si uchmatol 
nakoniec všetky tri body. Derby 
v Čani sa nám podarilo vyhrať 
3:5, aj napriek tomu, že v 37. mi-
núte sme prehrávali 3:1 a opäť 
sme ukázali nezlomnú vôľu a túž-

bu po víťazstve. V 12. kole sme 
privítali ťažkého súpera z Malej 
Idy. Zápas sme vyhrali výsledkom 

3:1, ale musíme uznať, že to 
bol najkvalitnejší súper jesen-
nej časti. V poslednom kole je-

sennej časti sme cestovali 
do Medzeva. Zápas sme vyhrali 
2:4 a stali sme sa jesenným 

majstrom tretej Ligy Košicko-
gemerskej. O týždeň na to sa 
predohralo prvé jarné kolo. Na-

priek tomu, že sa hralo o prvé 
miesto v tabuľke, vycestovali sme 
na zápas s Lokomotívou B KE 
len jedenásti hráči plus náhrad-
ný brankár. To svedčí aj o prístu-
pe niektorých hráčov k takému 
dôležitému zápasu.  Prvý polčas 
sme po kvalitnom výkone vyhrali 
1:0. V druhom polčase súper 
prestriedal a našim chlapcom za-
čali ubúdať sily. Súper vyrovnal 
z pokutového kopu na 1:1 a 9 
minút pred koncom Lokomotíva 
B KE otočila výsledok definitív-
ne gólom na 2:1. Pri snahe vy-
rovnať sme otvorili hru a do odkry-
tej obrany sme inkasovali ďalšie 
dva góly. Zápas sme prehrali 
4:1. Naše mužstvo sa môže po-
chváliť najlepšou ofenzívou v sú-
ťaži a zároveň náš hráč Denis 
Bajus vedie tabuľku strelcov.

Štefan T i m k o

Určite vás zaujme ako to 
bolo v roku 2016 s verej-
nými financiami v Krásnej, 
hlavne čo sa týka podpory 
FK Krásna a futbalu celkovo. 
Klub vyhral tretiu ligu a na-
stala eufória. Tú vystriedalo 
sklamanie, keď sme zistili 
aké podmienky je potrebné 
splniť, aby štadión spĺňal 
potrebné normy. Podmienky 
na účinkovanie v druhej li-
ge boli na miestny rozpočet 
vysoké. Pán prezident vyvi-
nul obrovské úsilie, aby sme 
splnili prísne normy SFZ. Ale 
aj najzákladnejšia prestavba 
a úprava štadióna si vyža-
dovala viac ako 30 tisíc Eur,  
ktoré sme v rozpočte na rok 
2016 vedeli nájsť.

Obec tento rok investo-
vala do štadióna cca 27 ti-
síc Eur, ktoré sa použili na 
rekonštrukciu WC, šatní, 
základných opráv budovy 
a úprav okolia. Dotácia fut-
balovému klubu bola zvýše-
ná z 8 tisíc Eur na 12 tisíc 
Eur na kalendárny rok, k to-
mu treba pripočítať energie 
a správcu ihriska čo bolo 
vyše 6 tisíc Eur. V júni MČ 
schválila pre FK Krásna ďal-

šiu dotáciu v sume 5 tisíc 
Eur, ktoré venoval MČ na pro-
pagáciu firma Kosit. Táto bo-
la  vyúčtovaná v materiál-
nom zabezpečení futbalo-
vého areálu. Výsledná suma, 
ktorú MČ Krásna investo-
vala do futbalu a štadióna 
bola 50 tisíc Eur a bola 
ochotná ísť do spomenutej 
prestavby štadióna v hod-
note 30 tisíc Eur. Celkovo 
bola MČ ochotná investovať 

až 80 tisíc Eur. Vzhľadom 
k rozpočtu to bola obrovská 
investícia, ktorou MČ chcela 
pomôcť futbalu. To sú fakty 
a podľa týchto čísel asi 
nikto nemôže vytknúť, žeby 
starosta, či poslanci dávali 
futbal na vedľajšiu koľaj.

Dňa 14.1 1. 2016 sa ko-
nalo stretnutie priateľov fut-
balu na ktoré bol pozvaný 
aj prezident klubu Ing. Ján 
Pizúr, zástupcovia futbalo-
vého zväzu, či bývalí hráči 
FK Krásna, kde sa vysvetlila 
momentálna situácia. Pán 

starosta oznámil zúčastne-
ným, že klub dospelých bol 
zrušený, fungujú mužstvá 
dorastencov a žiakov, ktoré 
sa nám podarilo zachrániť. 
Ďalšou informáciou bolo, 
že Ing. Ján Pizúr chce pre-
dať licenciu na piatu ligu 
a formou mandátnej zmlu-
vy v sume 2 250 Eur a je 
ochotný klub prepísať na
nového štatutára. Začala 
diskusia, kde sa zapojili aj 

predstavitelia zväzu, ktorí 
nás informovali, že piata 
liga nemá licenciu a nie je 
isté, že FK Krásna bude 
hrať v piatej lige. Padli tiež 
názory, že žiaci a dorastenci 
sú naši a neprišli tu spolu 
s klubom FK Šaca. Viacero 
zúčastnených prehlásilo, 
aby sme začali od začiatku, 
neplatili za neistú piatu ligu 
dospelých a mali by sme 
začať písať novú históriu 
s našimi odchovancami.  

Ing. František K l i k
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H r o z í  z á n i k  n á š m u  f u t b a l o v é m u  k l u b u ?

Krásňanski dorastenci tesne za lídrom

Pí‰me novú históriu, 
„re‰tartujme sa!“

Tabuºku strelcov vedie Denis Bajus

Pokladáme to za samo-
zrejmosť, že v letnom čase sa 
nik nepotrebuje zatvárať do 
rôznych tzv. posilňovní (iba ak 
pred slnkom, i tam iba na krátky 
čas), ale využívame príležitosť 
na šport a pohyb v prírode 
(alebo aj na záhradke) podľa 
toho, aký nám vyhovuje. Navyše 
je zadarmo! Nuž a v jeseni, aj 
v zime, keď sú zvyčajne pľúšte, 
sa nám naša telesná schránka 
odvďačí väčšou odolnosťou 
voči prechladnutiu. To len 
tak na okraj… To ostatné vás 
možno zaujme viac.

Vo Veľkej knihe „Big Book“ 
odborníci otestovali športy tak-
to: Tuk odbúravajú – jogging, 
jazda na bicykli, kanoistika, kor-
čuľovanie, chôdza, plávanie, 
vodná gymnastika a trekking 
(vysokohorská turistika). Zba-
via stresu – jogging, plávanie, 
chôdza, golf, vodná gymnas-
tika, jazda na horskom bicykli, 
jazda na koni, trekking. Svaly 
vypestujú – windsurfing, vodná 
gymnastika, jazda na horskom 
bicykli, plážový volejbal, Drža-
nie tela a koordinácia – golf, 
windsurfing, tenis, plávanie, 
jazda na koni a vodná gymnas-
tika. 

Pripravil: (bj)

Pohyb zadarmo


