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âo nám prezradila anketa o kvalite Ïivota na‰ich obãanov
nášho prvého tohtoV prílohe
ročného Krasňančana ste
našli dotazník s otázkami, zameranými na zhodnotenie kvality
života v našej mestskej časti.
Všetkým, ktorí ste sa do ankety zapojili, za pochvalné slová,
ale i za slová kritiky ďakujem

a pokiaľ ste svoje vyjadrenia
v dotazníku aj podpísali, je to
ešte cennejšie, pretože vieme,
že pochádzajú od ľudí, ktorým na
mieste, kde je ich domov, skutočne záleží. Každý vyslovený
názor, ktorý ukazuje cestu, alebo
poukazuje na chyby a navrhuje

nikácií a chodníkov, znečistenie
verejného priestranstva, nedostatočné odvodnenie komunikácií, parkovanie na cestách
a verejných priestranstvách. Pre
aktivity detí a mládeže navrhujete využiť potenciál školskej
záhrady, v budúcnosti aj štrko-

centra krajského mesta, spôsobu života, kultúrnym pamiatkam, najmä, že tu nachádzate
(Pokračovanie na 3. strane)

„Krásna je dobré miesto pre Ïivot“
a ubezpečujem vás, že žiadny
dobrý nápad, či navrhnuté riešenie, ktoré bude v možnostiach mestskej časti, nezostane
nepovšimnuté. Respondentov
nebolo veľa, ale každá pripomienka, či poznámka sú pre starostu, poslancov a zamestnancov miestneho úradu užitočné

JUDr. Marek KAŽIMÍR

riešenia si osobne veľmi vážim.
Preto som rád, že ste využili príležitosť vyjadriť otvorene svoj
názor ako čo vylepšiť, či zmeniť, aby sa u nás, v Krásnej žilo
lepšie. Z dotazníkov sme zistili,
že najviac vás trápi stav komu-

viska a jednoznačne ste za to,
aby mestská časť podporovala
mládežnícky futbalový klub.
Mnohí z vás by uvítali denný stacionár pre seniorov i obchodné
centrum a služby v nových IBV
lokalitách. Dozvedeli sme sa tiež,
že sa vám mestská časť páči
kvôli svojej polohe, blízkosti do

Dediãstvo svät˘ch Cyrila a Metoda
Už ako deti sme sa učili,
že dedičstvo otcov je živá viera v Boha, život podľa jeho prikázaní, podľa učenia Cirkvi
bez ohľadu na dobu, v akej
žijeme. Naši rodičia vždy dbali
o to, aby sa nám dostala do rúk
dobrá náboženská literatúra.
Hľadali spôsoby, ako sa dostať
ku knihám s náboženskou tematikou. Povzbudzovali nás
k častému prijímaniu sviatostí, učili nás rozoznávať dobré
od zlého. Neuchránili nás tým
od zlyhaní, ale azda práve vďaka takej výchove a Božej milosti sme aj dnes všetci pri Bohu.
Dedičstvo otcov je živá viera v Boha, praktizovaná v každodennom živote. Skúsme
porozmýšľať, aké by bolo moje
svedectvo o prežívaní viery
v Boha. Kto nám bol najväčším
vzorom, kto nás vychovával

a vzdelával vo viere. Kto bol pre
nás živým svedkom Krista. Toto
svedectvo podávajme ďalej,
aby sa tak dedičstvo otcov upevňovalo a rástlo. Bez svedectva
totiž viera nerastie. Cirkev je povolaná, aby svedčila o Bohu
a jeho diele vykúpenia človeka. To znamená, že sme povolaní svedčiť. Nemlčme! Ak by svätí Cyril a Metod prišli k nám len
so skutkami, ale ich ústa by boli
nemé, asi by dnes v našich krajoch viery nebolo. Alebo by Pán
Boh musel hľadať iné cesty,
ako nás pritiahnuť k sebe. Ale
solúnski bratia nemlčali. Prijmime ich dedičstvo a hovorme
o tom, ako nás Boh miluje a ako
sa my usilujeme milovať Boha.
Máme veľké vzory a mocných patrónov, svätých Cyrila
a Metoda.
Mgr. Michal Bodnár – kaplán

Do pozornosti seniorom
Jednou z foriem sociálnej
pomoci je aj príspevok na stravovanie dôchodcov, ktorý je poskytovaný na základe písomného požiadania seniorom - občanom s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice-Krásna. Pri požiadaní je potrebné k overeniu
totožnosti žiadateľa predložiť
občiansky preukaz, pripojiť
aktuálne rozhodnutie o priznanom dôchodku, nakoľko príspevok je závislý práve od jeho výšky.
Pri dôchodku do 270,00 € je
nárok na príspevok vo výške
0,83 €, od 270,00 do 370,00 €
je to 0,66 € a pri dôchodku vyššom ako 370,01 € na príspevok
nie je nárok. Tlačivo žiadosti možno získať z web stránky (informácie pre občanov), alebo vyzdvihnúť osobne v kancelárii

prvého kontaktu miestneho
úradu.
Výšku príspevku na stravovanie stanovuje Mesto Košice,
preto aj finančné prostriedky sú
určené výhradne pre účel stravovania a len v zariadeniach
k tomu určených ako sú jedálne,
zariadenia sociálnych služieb
a pod.(krásňanski seniori odoberajú obedy z jedálne miestnej
školy). Donášku stravy do domácností zabezpečuje miestny
úrad na základe individuálneho
posúdenia a stanoviska sociálnej komisie miestneho zastupiteľstva. Bližšie informácie na telefónnom čísle 055 7291038,
alebo e-mailom na adrese:
takacova@kosicekrasna.sk.
Mgr. Agáta T a k á č o v á

Îiadame o dotácie
Mestská časť Košice- Krásna
v záujme zlepšovania kvality životného prostredia, zachovania
kultúrnych hodnôt obce a v záujme podporiť zdravý životný štýl
svojich občanov požiadala o dotácie na rôzne projekty. Úspešnou sa stala žiadosť na základe
výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, týkajúca sa
reštaurovania a obnovy historickej pamiatky - rodinnej hrobky Jozefa I. Meška, ktoré prispelo sumou 20 tis. eur. Vlastníkom výtvarného diela z roku
1780, ktoré je od roku 2000
zapísané v Ústrednom zozname
kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky, je Mestská časť
Košice-Krásna. Veľké ďakujem
patrí riaditeľke Krajského pamiatkového úradu Ing. Kristíne Markušovej, za odbornú a metodickú
pomoc a Ing. Terézii Vysockej,
PhD., za pomoc pri spracovaní
žiadosti o dotáciu. Ďalším že-

liezkom v ohni je žiadosť podaná
na základe dotačnej výzvy Ministerstva financií Slovenskej republiky, týkajúca sa výmeny vonkajších dverí na Dome nádeje
na miestnom cintoríne. V prípade úspechu by ich výmena prospela návštevníkom Domu nádeje a energetickej úspore na
budove. Mestská časť v súlade
so Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice č. 76 v platnom znení tiež požiadala primátora mesta Košice o poskytnutie
dotácie v sume 20 tis. eur na
výstavbu chodníka na ulici
Golianova. V rámci projektov
realizovaných Nadáciou Slovenskej sporiteľne a Nadácie COOP
Jednota boli spracované a odoslané žiadosti, týkajúce sa realizácie Fitparku, ktorým by sa rozšírili možnosti zdravého športového vyžitia mládeže i starších
Krásňanov.
Mgr. Magdaléna P o l á ková

Nové ulice v Krásnej
Krásna je dynamicky sa rozrastajúcou mestskou časťou
Košíc. S novou bytovou výstavbou pribúdajú aj nové ulice. Od
začiatku roka 2016 boli do zoznamu ulíc našej mestskej časti
doplnené názvy: Sajkov, K Hutke,
v lokalite IBV Záhumnie Krásna,
Pristudničke, Na Polianku,
Na prednom Záhumní, Na
zadnom Záhumní, v lokalite
IBV na Hore III Malokarpatská,
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Svätovavrinecká a Skalická.
Pomenovanie ulíc schválili poslanci miestneho zastupiteľstva
a názvoslovná komisia mesta
Košice. Nové názvy vychádzajú
z historických prameňov a geografickej polohy. Označenie ulíc
pomôže sprehľadniť mestskú
časť, zlepšiť orientáciu turistov,
záchranných zložiek i poštových
doručovateľov.
(mp)

Pomohli najslab‰ím
Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s Mestskou časťou
Košice-Krásna usporiadala ďalšie kolo potravinovej a hygienickej
pomoci, určenej najodkázanejším osobám v rámci programu
Európskej únie OP FEAD 2014–2020. Príjemcami boli prioritne rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi a tí, ktorí sú invalidní, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
dovŕšili vek s nárokom na starobný dôchodok a nemajú príjem zo
zárobkovej činnosti. Distribúcia balíkov v Krásnej sa uskutočnila
9. marca 2017 a 19.mája 2017. V našej mestskej časti sme odovzdali
155 potravinových a 53 hygienických balíkov. Arcidiecéznej charite
v Košiciach prajeme veľa síl v ich bohumilej činnosti a ďakujeme za
ich nezištnú pomoc.
Marta P e t r u š o v á

Pre efektívnosÈ procesu
Vedenie mestskej časti
v snahe dosiahnuť maximálnu transparentnosť a priamu
kontrolu pri verejnom obstarávaní tovarov, prác a služieb, uvažuje zapojiť do tohto
procesu nezávislých občanov
– odborníkov z rôznych úse-

ní predkladaných ponúk do
výberového konania.
Ak máte v Krásnej trvalý
pobyt a odbornú prax v niektorej z uvedených činností,
prihláste sa na referáte verejného obstarávania a projektov Mestskej časti Košice

verejného obstarávania
kov činnosti ako stavebníctvo, doprava, kultúra, šport,
životné prostredie, verejné
osvetlenie, informačné technológie – ktorí by pracovali
v komisiách pre verejné
obstarávanie, teda priamo
sa zúčastňovali na príprave podkladov a vyhodnote-

- Krásna, tel.: 055 7299740,
e-mail:
polakova@kosicekrasna.sk.
Veríme, že pomôžete vytvoriť tím špecialistov, ktorý
bude zárukou skvalitnenia
a efektívnosti procesu verejného obstarávania na našom úrade.
(MÚ)

Úradné pomenovanie na‰ej Mâ
Každý hrdý obyvateľ Krásnej
vie, že prvá písomná zmienka
o obci pochádza z roku 1143
a súvisí s vysvätením kostola
benediktínskeho kláštora. Už
v rokoch 1332 až 1337 sa začalo rozlišovať pomenovanie
Abaszéplak pre časť územia
vlastnenú šľachtou a Apáthi
(Széplapáthi) ako pomenovanie
časti obce, ktorú vlastnilo opátstvo. Ako jedna obec – Krásna
nad Hornádom - boli obe časti

evidované a spojené v roku
1945. V roku 1976 sa pričlenením k mestu Košice z obce
stáva mestská časť. Úradné
pomenovanie Mestská časť
Košice-Krásna, ustanovené zákonom č. 401/1990 Zb.
o meste Košice v znení neskorších predpisov a tiež Štatútom mesta Košice v platnom
znení sa používa od vyhlásenia
zákona od 1. októbra 1990.
(pol)

Kritika je daň, ktorú človek verejnosti platí za to, že mu dovolí byť výnimočným.

„Krásna je dobré miesto
pre Ïivot“
(Dokončenie z 1. strany)

relatívny pokoj, miesto pre relax
- jednoducho, že Krásna je
dobré miesto pre život. Vyjadrili
ste sa za zachovanie mestskej
časti pri snahe mesta počet
mestských častí znížiť. Myslím
si, že Krásna ako najstaršia
mestská časť s dynamickým
rozvojom a svojím potenciálom
má mať svojich zástupcov v samospráve, starostu a miestnych
poslancov. Potešilo nás tiež, že
vysoko hodnotíte služby nášho
miestneho úradu, že ste spokojní
s internetovou stránkou, ktorá je
zároveň vaším najväčším zdrojom
informácií o dianí v mestskej časti
i to, že najvyššie ohodnotenie
z doplnkových služieb dostal náš
spravodajca Krasňančan.
rieskum ukázal, že aj napriek
tomu, že nie ste so všetkým
spokojní, bývať v Krásnej sa vám
páči. Dôkazom toho je aj milé vyznanie citované v jednom z do-

P

tazníkov ankety: „Aj napriek
kritike, ktorú som tu napísala,
mám svoju mestskú časť
rada“. Správa o vyhodnotení
prieskumu bola jedným z bodov
júnového rokovania miestneho
zastupiteľstva a k niektorým
nadneseným témam (ak neboli
od anonymného autora) zaujmem stanovisko pri osobnom
stretnutí, alebo budeme o nich
rokovať v odborných komisiách
miestneho zastupiteľstva. Respondenti, ktorí v dotazníku
uviedli svoje meno a telefónne
číslo, budú zaradení do zlosovania o hodnotné ceny v rámci
osláv „Dňa Krásnej“ v stredu
dňa 5. júla 2017.
Milí priatelia, je tu čas
prázdnin a dovoleniek. Želám
vám i vašim deťom príjemné
chvíle oddychu, aby ste sa po
načerpaní nových síl v plnom
zdraví a pohode šťastne vrátili
do svojich domovov.

Zo starostovho diára
apríl – máj – jún 2017
rokovanie Správnej rady futbalového klubu FK Krásna s Vladimírom Janočkom o memorande a spolupráci s Janočkovou futbalovou ACADEMY,
s riaditeľom magistrátu mesta Košice o výstavbe Slaneckej cesty
na štvorpruhovú komunikáciu,
so zástupcami ZŠ s MŠ sv. Marka Križina a Arcibiskupského
úradu o nájomnej zmluve na dvadsaťročný prenájom objektu
základnej školy
so zástupcami VSD, a.s. o výstavbe elektrickej siete na ulici sv.
Gorazda
so zástupcami Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
o výstavbe verejného vodovodu na ulici sv. Gorazda,

DôleÏité pracovné rokovania
rokovanie na Magistráte mesta Košice o osadení nových dopravných značiek zakazujúcich vstup do lokality IBV Pri mlyne
a do ulice Prašná,
účasť na pojednávaní, Okresný súd Prešov vo veci uplatnenia
reklamácie na závady objektu kaštieľa voči firme ROPO, s.r.o.
vo výške 50 tisíc EUR ( májový rozsudok okresného súdu uznal
naše nároky voči zhotoviteľovi rekonštrukcie),
rokovanie so zástupcami Krajského pamiatkového úradu o rekonštrukcii Kamenného náhrobníka baróna Jozefa I. Meška
a o jeho možnom presťahovaní do centra Krásnej,
prijatie pracovníkov Najvyššieho kontrolného úradu, expozitúra
Košice – kontrola pripojenosti a efektívnosti používania verejnej
kanalizačnej siete v lokalite Pred mostom,
rokovanie s primátorom mesta a oficiálna návšteva Sárospataku,
Maďarská republika,
rokovanie s konateľom firmy BENEFIT TRADE, s.r.o. Petrom
Daduľákom o pokračovaní výstavby miestnej komunikácie – ulice
Na močidlách.

•

Ľudí odjakživa spájajú mosty. Krásňanov niekdajších dvoch samostatných dedín Krásna a Opátska aj „lávka“ nad zurčiacimi chladnými vodami Hornádu. O čom asi húta osoba opretá o jej zábradlie?
Akiste o tom, že čas a hodiny, ktoré ubehli, aj voda, ktorá pretiekla
korytom rieky, sa už nikdy nevrátia! Nuž, nech si len tečú, tečú...
Nám roky nikdy neutečú a dnešok sa nám nestratí!
(bič)

Koľko nás je?
Milí Krásňania, s radosťou vám dávame na známosť, že
je nás o niečo viac. V mesiaci jún 2017 počet obyvateľov
v našej mestskej časti je už 5197, z toho je 2617 mužov
a 2580 žien. Od začiatku roka sa narodilo 23 detí
a 20 občanov zomrelo.
Jana V a r g o v á
Od chvíle, keď som si pred
rokmi prečítal nevšedný a dojemný zážitok muža so zatvorenými očami, jedného z najslávnejších talianskych spevákov
Andrea Bocelliho (z pera Martina Kramára), nedá mi, aby som
aspoň v stručnosti nepriblížil ľuďom, ktoré o ňom – možno áno,
možno nie - vedeli. I keby vedeli,
neuškodí si ho aj v dnešnom
turbulentnom čase pripomenúť.
A. Bocceli raz začal svoj
koncert nezvyčajne príbehom:
„Mladú tehotnú ženu hospitalizovali v nemocnici s podozrením
na akútny zápal slepého čreva.

to bolo uznanie skutočnosti,
že nad ľuďmi a ich starosťami
je niečo vyššie, čosi viac, iný,
„vyšší plán“ s ktorým je potrebné v živote počítať, i keď to bolí,
ba rúca všetky „naše“ predstavy o živote. Totiž, ak by Bocelliovej matke Edi boli tieto veci ľahostajné, svet by prišiel o neopakovateľným úžasný tenor. Našťastie
v minulosti, ale aj dnes sú ľudia,
ktorí sa usilujú o tento osožný
prvok poznania. Nezabúdajú
a hľadajú... Mnohí z nás sa
denne modlíme „buď vôľa tvoja“,
no nie je náš život len behom
za vlastnými túžbami a nie je to

OdváÏ sa ÏiÈ…
Lekári jej na brucho prikladali
ľad. Neskôr jej povedali, že by
bolo rozumné dať dieťa preč,
inak sa vraj narodí postihnuté!
Odvážna matka to však odmietla.
Dieťa sa narodilo a dodnes žije.“
V koncertnej sále nastalo ticho,
prerušované len jemným prelúdiom, ktoré slepý spevák hral na
klavíri. „Viete, tá pani bola moja
matka!“ – povedal po krátkej
pauze Andrea Bocelli so skromným úsmevom na perách. –
„A to dieťa, to som ja...“
Môžeme sa len domnievať
a hádať, čo asi Bocelliho matke
dalo nádej a silu vytrvať, odvahu
vzoprieť sa proti všetkým, ktorí
nad ňou krútili hlavou. Akiste

iba bezcieľny boj o prežitie?
Máme všetko, čo ponúka tento
svet, ale ako žijeme? Takže
popremýšľajme a nezabudnime
prirýchlo ani na Bocelliho príbeh, v žiadnom prípade na jeho
„Vivere“ ( v preklade „Žiť“):
„Odváž sa žiť až do úplného konca, odváž sa žiť a zabudni na minulosť, odváž sa
žiť odovzdaním niečoho zo
seba pre ostatných, aj keď sa
zdá, že tam nie je nič, čo by sa
dalo odovzdať.“ (Možno sa nám
ho podarí vypočuť už v tomto
roku, keď bude koncertovať na
Slovensku. Z televíznej reklamy
vieme, že v Bratislave vystúpi
19. novembra 2017).
(bj)

Žiť je najvzácnejšia vec na svete, lebo väčšina ľudí iba existuje.
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Plaketa primátora mesta Ko‰ice pre Jána Kuncu

Neoddeliteľnou súčasťou
tohtoročných osláv „Dňa mesta
Košice“ bolo aj odovzdávanie
verejných ocenení primátorom
mesta Košice Richardom Rašim,
ktoré sa udialo na slávnostnom
ceremoniáli v Historickej radnici
v nedeľu dňa 7. mája 2017. Jedno
z ocenení z rúk primátora prevzal
aj Krásňan, Mgr. Ján Kunca,

v Krásnej a v roku 1964 sa stal
jej riaditeľom. Škola v tom čase
sídlila v budove starého kaštieľa
a kapacitne nevyhovovala počtu
žiakov v rozrastajúcej sa obci.
Z toho dôvodu hľadal možnosti výstavby novej školy, čo sa mu aj
podarilo – získal súhlas na výstavbu najnovšieho, pavilónového typu školy, ktorá spĺňala kapa-

a zanietenosťou si získal dôveru a úctu obyvateľov. V rokoch
1970 – 1987 bol poverený funkciou vedúceho odboru školstva,
po nej pracoval vo funkcii krajského školského inšpektora pre
ústavnú ochrannú a náhradnú
výchovu v detských domovoch,
školách pôsobiacich pri zdravotníckych a špeciálnych zariade-

Ocenenie v správnych rukách
ktorý celý svoj život zasvätil
výchove a vzdelávaniu mládeže.
Od roku 1958 žije v Krásnej,
odkedy pôsobil ako učiteľ na
základnej škole s aprobáciou
fyzika - chémia. Okrem práce
v škole sa zapájal do kultúrno spoločenskej činnosti, hlavne
do práce s mládežou. V roku
1960 bol menovaný do funkcie
zástupcu riaditeľa Základnej školy

citné a priestorové požiadavky.
Jej výstavba sa začala v roku
1965 a ukončená bola v auguste
1968. Zásluhou Jána Kuncu bol
v tesnej blízkosti školy postavený
aj bytový dom pre učiteľov s rodinami. V prvom didaktickom roku
1969 dosiahla škola najlepšie
výsledky v kraji. Jedno volebné
obdobie bol predsedom občianskeho výboru. Svojou prácou

niach. V deväťdesiatych rokoch,
pôsobil ako pedagóg na súkromnej strednej škole. Na výzvu evanjelickej cirkvi v Košiciach sa v roku 1992 podieľal na príprave založenia bilingválneho gymnázia,
ktorého riaditeľom bol od 6. januára 1994 do roku 2001. Prispel
aj k zriadeniu školského speváckeho zboru Chorus Comenianus,
ktorý pod vedením Mgr. Aleny

Csajkovej žne úspechy nielen
na domácej pôde, ale aj v zahraničí. Po odchode do dôchodku pôsobil šesť rokov ako predseda školského výboru Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania. Pri príležitosti päťstého výročia reformácie ECAV na Slovensku, mu ako
prvému riaditeľovi Evanjelického
gymnázia J. A. Komenského v Košiciach bola udelená Pamätná
medaila a Pamätný list za presadzovanie kresťanských hodnôt
spoločnosti. Aj to nám dalo podnet navrhnúť Jána Kuncu na ocenenie mesta Košice pri príležitosti jeho osemdesiatych narodením, za jeho celoživotný prínos na úseku vzdelávania, kultúry
a spoločenského života, za dosiahnuté výsledky pri rozvoji základného a stredného školstva
v Krásnej, meste Košice aj v celom kraji. (bič) snímky: autor

Základná ‰kola s materskou ‰kolou sv. Marka KriÏina
Písal sa 1. september 1992,
keď sa začal prvý školský rok
v Cirkevnej základnej škole blahoslaveného Marka Križina.
Pôvodný názov bol pri príležitosti
svätorečenia košických mučeníkov zmenený a od roku 1995 až
do roku 2003 škola mala názov Cirkevná základná škola sv.
Marka Križina. V apríli 2004 bola
pri ZŠ zriadená materská škola

•
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a od tohto dátumu nesie škola
názov Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina.
Nebola to náhoda, že v MČ
Krásna vznikla jedna z prvých

do reality každý svojím dielom.
Otec biskup Alojz Tkáč a vtedajší generálny vikár Bernard
Bober, duchovný otec farnosti
Ignác Juruš, veriaci farnosti,

Na‰a jubilantka
cirkevných škôl v meste Košice.
Bola to odvážna a veľmi hodnotná myšlienka, ktorú naplnili ľudia

ľ u d s k o s ť

rodičia žiakov a prvá riaditeľka
školy Marianna Šotková. O začiatkoch fungovania školy by iste

z a k l a d a j m e

n a

vedeli veľa rozprávať. Prvotnou
myšlienkou bolo nadviazať na históriu cirkevnej školy, ktorá pôsobila v Krásnej už v 50 -tych rokoch.
V súčasnosti základnú školu
navštevuje180 žiakov a materskú 60 detí. Výchovu a vzdelávanie v ZŠ s MŠ zabezpečuje
25 pedagógov. Škola poskytuje
výchovu a vzdelávanie v katolíc-

m ú d r o s t i .

Z aktivít na‰ich seniorov
Práca v záhradke alebo na
záhumienku je pre seniorov
záľubou, relaxom, no mnohí túžia aj po inom, nezabudnuteľnom zážitku. Preto sa v klube
snažíme zorganizovať podujatia, na ktoré by bolo hodno
spomínať. Jedným z takýchto
bol aj májový výlet do Vysokých Tatier, kde sme navštívili termálne kúpalisko a pokračovali v ceste do Vyšných
Hágov. Odtiaľ sa osem našich
odvážlivcov podujalo prejsť náročným turistickým chodníkom zo Štrbského na Popradské pleso. Najzaujímavejšou
však bola pre nich spiatočná
cesta, počas ktorej zažili pravú
tatranskú búrku. Peknú spomienku budeme mať aj na deň
13. júna 2017, kedy 42 senio-

rov z nášho klubu vycestovalo
vlakom do Stredy nad Bodrogom na výletnú plavbu loďou
Artur po rieke Bodrog do malebného maďarského mestečka Sárospatak. V prístavisku
čakali vláčikové taxíky, smeru-

covia“. Nášho hosťa, starostu
Marka Kažimíra, niekdajšieho starostu Mikuláša Martona
a predsedu klubu seniorov
Antona Paľovčíka prijal ako oficiálnu návštevu primátor mesta. Naši športovo nadaní členovia sa zúčastnili 2. ročníka prestížneho bežeckého podujatia

oboch sme všetci veľmi hrdí.
Príjemným bolo aj priateľské posedenie s malým občerstvením
pri melódiách miestnej hudobnej skupiny Echo band, pri príležitosti Dňa matiek. V oddychovej zóne za miestnym úradom sme si zorganizovali aj
športové popoludnie, samo-

ZáÏitky, na ktoré sa nezabúda
júce do mestečka, ktoré nás
privítalo slnečným počasím,
úžasnými kvetinovými záhonmi a nevšednou kvetinovou
výzdobou. Výborný obed a počas celej plavby popíjanie tokajského vína, ktoré ponúkala
naša sprievodkyňa vytvárali
pohodu, až sme si chvíľami pripadali ako „americkí dôchod-

WIZZ AIR KOŠICE RUNWAY
RUN, ktoré sa konalo 29. apríla
2017 vo večerných hodinách
na košickom letisku. Náš super
bežec, Jozef Hegedüš, päťkilometrový beh v kategórii
mužov od 60-69 rokov s časom
0:22:42 vyhral a na 7. mieste sa
umiestnil Jozef Martinásek, ktorému namerali čas 0:35:42. Na

zrejme aj s opekaním. Radi sa
zúčastňujeme aj podujatia pre
košických seniorov, v rámci
ktorého sme navštívili a spoznali kultúrne pamiatky a zaujímavosti mestských častí Barca,
KVP, Košice-západ (Terasa)
a Nad jazerom.
Alžbeta Bugošová

Základná ‰kola s materskou ‰kolou sv. Marka KriÏina
kom duchu rešpektujúc slobodu vierovyznania. Vedie žiakov
k osvojeniu a uplatňovaniu morálnych princípov. Menší počet
žiakov umožňuje vytváranie pozitívnej rodinnej klímy na pôde
školy i medzi školou a rodičmi.
Škola sa snaží o neustále napredovanie. Postupne realizujeme
obnovu a modernizáciu priestorov.Vo vyučovaní uplatňujeme

•

inovatívne metódy s využitím
didaktickej techniky, moderných
učebných pomôcok, výukového
softvéru a knižného fondu pre
anglický jazyk. Popri vyučovaní
organizujeme množstvo športových, umeleckých, zábavných
a duchovných podujatí.
Oslavy 25. výročia vzniku
školy začali vernisážou výtvarných prác v našom Kaštieli.

Pokračovaním bola slávnostná
akadémia pre rodičov, bývalých
zamestnancov a pozvaných hostí
v kultúrnom dome, kde žiaci školy
pod vedením svojich pedagógov
predviedli bohatý kultúrny program. Na slávnostnej akadémii
predstavili novú hymnu školy, ktorá
sa stretla s veľkým ohlasom.Ďakovnou svätou omšou, ktorú celebroval pomocný biskup Košickej

arcidiecézy Marek Forgáč, sme
zavŕšili oslavy štvrťstoročia vzniku
školy. Biskup Marek vo svojej
homílii o.i.povedal: „Pre každú
obec je cirkevná škola požehnaním“. A tak ďakujeme za dar
cirkevnej školy, za silu a ochranu,
za múdrosť, trpezlivosť, pokoru
a oddanosť, ktorú škole a jej žiakom odovzdávame každý deň.
PaedDr. Veronika Becová

Môžeme mať tisíc prianí, túžob a snov, ale iba láska a priateľstvo dáva svetlo našim dňom.
5

KrásÀanska kvapka krvi“ dÀa piateho mája 2017

Už viackrát sme písali a často hovorili o výsostne humánnej
našim jazykom ľudskej, aktivite,
o nezištnom aj veľkorysom darcovstve najvzácnejšieho „elixíru“,
ktorý zachraňuje ľudské životy.
Je to naša krv, bez ktorej sa nezaobídu naši zdravotníci pri lôžkach nemocných ani jeden deň,
ba ani hodinu, či minútu. Aj preto
sa tento ušľachtilý čin opakuje

členný výjazdový tím zdravotníkov košickej transfúzky pod
vedením MUDr. Adriany Slivkovej rozložil svoje prechodné
stanovisko. Evidenciu darcov
mala na starosti Zuzana Tele-

rok čo rok aj v Krásnej pod
gesciou nášho miestneho úradu
v úzkej spolupráci s Národnou
transfúznou službou SR, pracoviskom v Košiciach.
Stalo sa tak aj v prvých májových dňoch, bližšie dňa 5. mája
2017 na obvyklom mieste, v našom stánku kultúry, kde si šesť-

mala pod palcom laborantka
Mgr. Elena Lavičková a za
odberové kreslá sa posadili
Bc. Petra Bednárová a Dipl.
sestra Dagmar Pásztorová.
Po roku, presnejšie od apríla
2016, keď sme evidovali najhojnejšiu účasť, 39 bezpríspevkových donorov, tentoraz

ich, žiaľ, prišlo iba 14, z nich pre
rôzne zdravotné príčiny dvaja
nemohli ponúknuť svoje ruky
k darovaniu „kvapiek“ svojej
krvi, ktorej nikdy nie je nadostač. (O príčine nízkej účasti

realitu pominuteľnosti, ktorá je
nezvratná! Majú na zreteli, že
každý z nás žije iba raz, že nik
nevie deň, ani hodinu svojho
„odchodu“ do nenávratna! Nemenej aj to, že darovaním vzác-

Zo srdca, nezi‰tne a veºkoryso
kiová, ktorej „asistoval“ aj šofér
Marek Slivka. Hematológiu

darcov z Krásnej a okolia,
Nižnej, či Vyšnej Hutky, možno
aj z Vyšného Opátskeho –
zatiaľ nevieme). Napriek tomu
však chceme poďakovať i tým
štrnástim účastníkom, ktorí neváhali prísť k odberným kreslám
s vedomím, že aj tá ich „kvapka“
prinavráti niekomu život. Vari aj
za to, že si o čosi viac uvedomujú

nej tekutiny, ktorá sa nedá kúpiť,
ani vyrobiť, zachraňujú život neznámym prijímateľom. Vedia, že
krv sa dá iba darovať: človek,
človeku. Zo srdca, bez váhania,
nezištne a veľkoryso, pre hrejivý pocit z konania dobrých skutkov, z toho, že ich srdcia bijú pre
iných.
Ján B i č k o š
Snímky: autor

K buste krásňanskeho rodáka,
kňaza – jezuitu, profesora Michala
Lacku, umiestnenej pri chráme svätých Cyrila a Metoda a tiež k pamätníku v „Symbolickej záhradke“ na
našom cintoríne, pravidelne prichádza vzdať hold a pokloniť sa jeho
pamiatke konškolák, emeritný prodekan Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Univerzity P.J.Šafárika
v Prešove Mons. Mgr. Jozef Tóth.
Stalo sa tak aj v poslednú májovú
nedeľu. Na snímkach so svojím
sprievodcom JUDr. Jánom Lemešom.
Text a snímka: (bič)

•
6

K t o

s a

n e n a u č i l

ž i ť ,

n e b u d e

v e d i e ť

a n i

z o m r i e ť .

Uvítanie nových Krásňanov sa uskutočnilo v piatkove popoludnie dňa 9. júna 2017 v kryštálovej sieni nášho kaštieľa. Za obdobie od decembra
2016 do apríla 2017 pribudlo do našich radov 28 najmenších obyvateľov. Na slávnostnom uvítaní do života sa zúčastnili: Kara Benčko, Simona
Čuriová, Samuel Džubik, Michelle Hricová, Maxim Mátray, Michal Rechka, Alžbeta Rohaľová, Miroslava Štibriková, Ján Timko a Eliška
Varšová s rodičmi. Starosta našej mestskej časti JUDr. Marek Kažimír všetkých prítomných srdečne privítal a poprial deťom a ich rodičom všetko
najlepšie. Následne sa rodičia zapísali do pamätnej knihy a prevzali si od pána starostu malý darček. Posedenie spríjemnili kultúrnym programom
žiaci ZŠ s MŠ sv. Marka Križina pod vedením Mgr. Anny Ogurčákovej. O hudobný doprovod sa postarala Milada Trojčáková.
(mp), snímka (bič)

Pri vyhodnotení nedávno
prebiehajúcej sondáže o kvalite
života v našej mestskej časti
prekvapil, či skôr sklamal negatívny výsledok odpovede na
otázku ohľadom jej atraktivity.
Domnievam sa, že mnohí z vás
by s takýmto konštatovaním nesúhlasili a tak nebude na škodu, ak si niektoré fakty o Krásnej pripomenieme a urobíme si

zapísané v celoslovenskom zozname kultúrnych pamiatok. Pochváliť sa môžeme aj symbolickou záhradkou na miestnom
cintoríne a tiež pomníkom nenarodeným deťom v areáli kostola.
Máme Cirkevnú základnú školu,
dve materské školy, zdravotné
stredisko s praktickým lekárom,
detským a zubným lekárom, ale
aj Súkromnú zubnú ambulanciu

sy, Kozmetický salón Barry,
Fitness centrum Mariety Žigalovej, množstvo významných
prosperujúcich firiem, ale i viacero malých, ale pritom dobre
zásobených predajní potravín so
zmiešaným sortimentom tovaru,
exkluzívny butik, predajňu kvetov,
odevov a obuvi, priemyselného
tovaru, kominárstvo, požičovňu
náradia, pohrebníctvo, kame-

a „rozprávkovú“ Letnú záhradku
na ulici 1. mája. Krásna je miesto
s pulzujúcim životom, bohatým
na kultúrno-spoločenské i športové podujatia. Funguje tu aktívny
klub seniorov, DFS Krasňanka,
futbalový klub, kynologický klub,
chovatelia poštových holubov
atď. Krásna je síce mestskou
časťou, ale stále si zachováva
čaro a kolorit vidieka. Možno aj

Krásna vÏdy bola, je a bude príÈaÏlivá
vlastný úsudok. Mestská časť
Košice - Krásna leží v srdci Košickej kotliny. Jej dominantou je
Rímsko-katolícky kostol z roku
1935 – nedá mi nespomenúť
náš cirkevný spevácky zbor,
ktorého počuť je zážitok. Skvostami sú aj klasicistický kaštieľ
z r. 1780 a Rokoková kúria
z roku 1773 s klasicistickou
arkádou z 19. storočia, ktoré sú

- dipl. dentálneho hygienika,
Súkromnú zubnú techniku, Súkromnú ambulanciu klinickej
psychológie a psychoterapie,
stanovisko záchrannej lekárskej služby, lekáreň. Zo služieb
spomeniem Záhradné centrum
Átrium, „Kočišovu“ predajňu
dreva a drevených obkladov,
slúžiacu širokému okoliu, stavebniny „Môj dvor“, Štúdio krá-

nárstvo, auto-servisy, pneuservis, benzínovú a plynovú
čerpaciu stanicu, pracovisko
emisnej kontroly, projektovanie
záhrad a záhradná architektúra.
Nemôžem opomenúť ani Motorest pri starom mlyne, reštauráciu
Rubín, pizzériu Caméllia - vyhľadávané zariadenia kvôli slávnostným podujatiam, jedinečnú
štýlovú kaviarničku Bazalka

to je jeden z dôvodov, prečo si ju
za svoj domov vybrali mnohí
lekári, vysokoškolskí pedagógovia, operní speváci, špičkoví
športovci, tréneri a veľa ďalších
osobností. Pravdaže, o Krásnej
to nie je zďaleka všetko, ale aj to
málo, čo sme v skratke uviedli
je dôkazom, že vždy bola, je
a bude atraktívnou a príťažlivou.
Mária M i ľ o v á

Vľavo: V susedstve nášho miestneho úradu je polyfunkčný objekt. Vo svojich butikoch, štúdiu krásy sa snaží o napĺňanie svojho poslania, ktoré sme
mu prisúdili pri jeho zrode: „Keď služby plnia naše túžby“. Na jeho druhom konci je útulný rodinný stánok „Kafe Bazalka“. Nájomníci Diana a Maroš
Bačo v kaviarni-bistre-cukrárni ponúkajú vždy čerstvé a zdravé koláčiky, rôzne druhy šalátov, pravdaže kávu a môžete si tu v domácej atmosfére
vychutnať aj iné dobroty, samozrejme osviežiť sa alko i nealko nápojmi. Vpravo: Na našej Ukrajinskej ulici č. 32 máme aj Autoservis „JUKON“, ktorý
motoristom slúži na bežné servisné opravy, ale aj na emisné kontroly automobilov. V ostatnom čase v tesnej blízkosti pribudla aj čerpacia stanica
pohonných látok a tiež predaj propánbutanových bômb.
Text a snímky: (bič)

•

V š e t k y k n i hy zo ž l t n ú , a l e k n i h a p r í r o d y m á ka ž d ý r o k n ové n á d h e rn é v y d a n i e .
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Mestská časť Košice Krásna v spolupráci s našim
Rodinným centrom PIMPOLLO
zorganizovala v prvú júnovú
sobotu vydarenú akciu Deň
rodiny. Podujatie bolo určené
pre celé rodiny. Zabavili sa hlavne deti, ktoré sa zapojili do detskej olympiády a súťažili „o dušu“

Malých športovcov celé dopoludnie podporovali aj mladí
hádzanári z Hádzanárského
klubu pri športovom gymnáziu

zo Škôlky Pod gaštanmi aj malí
folklóristi z Halúzky. Všetkým
rodičom zaspievala Dianka
a Sofia z Centra voľného času

Slneãn˘ deÀ rodiny

s radosťou im vlastnou. Medailu
za účasť dostal každý z rúk košického hokejistu pána Petra
Bartoša osobne, tí najlepší sa
postavili na stupne víťazov
a odniesli si aj vecné ceny.

sprevádzali Radka Korinková
a Dianka Nagyová – Salociová
z Cirkevnej základnej školy
a v programe na pódiu vystúpili
deti z Cirkevnej školy s materskou
školou sv. Marka Križina, deti

Orgovánová. Celý čas prebiehali
tvorivé dielne so Silviou, maľovanie na tvár a oddýchnuť si
rodičia s deťmi mohli v malej
oddychovej zóne s detským
kútikom. Prišli aj koníky a na
záver nás penou osviežili hasiči.
Špeciálny darček - „Voľnú rodinnú vstupenku do ZOO“ dostala každá rodina s trvalým
pobytom v Krásnej.
Za pomoc a podporu ďakujeme nášmu starostovi s manželkou, pani učiteľke Františke Feckovej, Marte Petrušovej, Silvii
Sladíkovej, učiteľkám z obidvoch materských aj základnej
školy a všetkým ďalším dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizácii tejto akcie. Tešíme sa na stretnutie
na Dni rodiny v Krásnej budúci
rok v sobotu 26.5.2018.
Na stupne víťazov sa postavili:
deti 8-ročné a staršie: dievčatá: Danka Takáčová, Lenka

o zázrak, Pane,
N eprosím
ale o silu pre všedný život.

nepomôže. Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie, pomôž mi pokladať práve
prežívanú hodinu za najdôležitejšiu.
chráň ma pred naivnou
vierou, že v živote musí ísť

Pošli mi v pravej chvíli niekoho,
kto má odvahu povedať mi pravdu
s láskou. Chlieb každodenný daj
mi pre telo aj dušu, prejav Tvojej
lásky, priateľské echo, a aspoň
tu a tam náznak, že budem užitočný.

Nauč ma umeniu malých krokov. Sprav ma vynaliezavým
a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas. Obdar
ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého. Prosím o silu disciplíny a miery, aby som len tak neprekĺzol životom a svoje dni si
rozumne rozdelil; aby som neprespal záblesky svetla a vrcholy, a aby som tu a tam našiel
čas na umelecký zážitok. Dovoľ mi utvrdiť sa v tom, že snívať
o minulosti či budúcnosti mi

•
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v Košiciach Ryan Hudák a Daniel Bulla. Celou akciou nás

O

Umenie mal˘ch krokov
všetko hladko. Daruj mi triezve
poznanie, že ťažkosti, porážky,
neúspechy a sklamania sú prirodzenou súčasťou života, že vďaka ním rastieme a dozrievame.
ripomínaj mi, že srdce sa
často stavia proti rozumu.

P

C h a r a k t e r

č l o v e k a

že veľa problémov sa
V iem,
rieši nekonaním; daj aby
som dokázal čakať. Nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť. To najdôležitejšie si človek
nehovorí sám, to najdôležitejšie
mu býva povedané.

s a

o d h a d u j e

Kacurová, Anetka Takáčová;
chlapci: Richard Lukáň, Tomáš
Pira, Robo Krajňák
5–6–7-ročné deti: dievčatá:
Sofia Fedičová, Tamarka Sinaiová, Simona Pirová, chlapci:

Samko Sladík, Danko Packo,
Dominik Šidlík, deti do 4 rokov:
dievčatá: Alexandra Čabaková,
Miška Hricišinová, Janette Putnokyová; chlapci: Milan Horváth,
Jakub Smuda, Lukáš Bodnár
Lucia Miklošová
a Gabriela Schubertová
vieš, ako veľmi potrebuT yjeme
priateľstvo. Daj, aby
som dorástol do tejto najkrajšej,
najťažšej, najriskantnejšej a najnežnejšej záležitosti života.
Vnukni mi pravú chvíľu a pravé
miesto, kde môžem zanechať
balíček dobra slovami či bez
slov.
ráň ma pred strachom, že by som mohol premárniť svoj život. Nedaj
mi to čo si želám, ale to, čo
potrebujem.
auč ma umeniu malých
krokov!

Ch
N

A. DE SAINT-EXUPÉRY

p r i

r e č i .

Magnetom je Letná „Záhradka“, v ktorej je stále fajn

Zvykneme hovoriť, že pohoda, oddych, či relax je vtedy,
keď je nám fajn. A môže to byť
na tisícoraký spôsob. Letnú
záhradku s veľkým „Z“, ktorú
jej zriadovateľ a majiteľ Jaroslav Kozák so svojím tímom
spolupracovníkov trefne pomenovali, sme navštívili vo všedný,

svoje vnútro od každodenných
boľačiek, ktoré im uštedroval
vtedajší tvrdý život.
Takéto sugestívne pocity
na mňa zapôsobili a tiež pookriali moje vnútro pri vstupe
do areálu „Záhradky“, o ktorej
je reč, hneď pri prvom dotyku
s čarokrásnym dielom a nád-

je hľadať spôsob „transferu“
do toku života. Každý z nás sa
z času na čas snaží načerpať
telesnú aj duševnú silu, odpočinok a pohodu, balzam ktorý
nám dá silu na ceste nášho hektického života. Veď zmyslom
práce je zaslúžený oddych. Aj
on cibrí ľudský intelekt. A tak

Ich odmenou je na‰a spokojnosÈ
obyčajný deň na záver mesiaca lásky v niekdajšom „údolí
lásky“ nachádzajúcom sa na
konci dnešnej ulice 1.mája.
S úžasom sme konštatovali, že
je zo dňa na deň o čosi krajšia,

novšia a bohatšia, nehovoriac
o krásnej zeleni, zurčiacej chladnej vode blízkeho Hornádu, či
štebotavom vtáctve. Pokiaľ ide
o prostredie a prírodu, je tam
takmer navlas také, ako bolo
pred rokmi, kde sme my, skôr
narodení, ale aj naši otcovia
v lone prekrásnej prírody, trávili neopakovateľné chvíle
odpočinku, zábavy, majálesov,
či športových zápolení. Mladí, ale aj starší (vtedy ešte Siplačania) si tu vypĺňali medzeru vo
svojom psychične, „dobíjali“
energiu po robote na poli, či vo
fabrike, blahodarne upokojovali

•

herným zariadením, ktoré pre
svojich klientov vytvorili um a ruky jeho tvorcov. Nepreženiem,
ak poviem, že v tomto prostredí
nájdeme neopakovateľný, podmanivý a očarujúci pocit, ozaj-

stný pokoj na často boľavej duši.
Napokon organickou súčasťou každého „homo sapiens“

selektujeme, vyberáme si z dobrého to najlepšie, z pekného to
najkrajšie a najosožnejšie. Nuž
a bez akéhokoľvek zveličovania
pre pravú pohodu odporúčam
„Letnú záhradku“. Totiž práve
ona vo svojich interiérových
a exteriérových zariadeniach
doslova plní literu svojho sloganu „Vaša spokojnosť, naša
odmena“. V letnom, aj v zimnom čase pri rôznych rodinných posedeniach, firemných
akciách, či oslavách (často aj
„našich“). Okrem bohatej ponuky jedál, dobrého piva, vína,
pravdaže alko i nealako nápojov, akýmsi bonusom je aj tzv. záhradkárske taxi, ktoré zdarma
priváža a odváža svojich zákazníkov v rámci sídliska Nad jazerom, samozrejme Krásnej. Nečudo, že sa tu grupuje čoraz
viac milovníkov jedál, občerstvenia, ale aj spomínanej po-

hody na čerstvom vzduchu. Ako
nám prezradila pravá ruka šéfa
zariadenia, prevádzkarka Jana
Muránska, najviac klientov
k ním prichádza z metropoly východu, ale tiež so satelitných
častí Košíc, sídliska Nad jazerom, z Krásnej, Vyšného Opátskeho a ďalší milovníci či gurmáni chutného jedla, tiež bohatého výberu občerstvujúcich
nápojov. O nič neprichádzajú
ani ich ratolesti, pre ktoré je
nadostač príležitostí pre rôzne
hry, zábavu vonku, ale aj v interiéri v oddelenom kútiku pre
deti. Napokon, presvedčte sa
sami, že v „Letnej záhradke“ je
naozaj fajn. Ján B i č k o š
Snímky: autor

Sálajúci klenot

Uprostred jedálne v „Letnej záhradke“ stojí unikátna akumulačná pec, ktorá je jedinečná svojím dizájnom, ale aj silou. Je to
jediná pec na Slovensku s takýmto vysokým výkonom, je hlavným
a jediným zdrojom tepla v tomto
priestore, do ktorého dodáva 7 kW
tepla každú hodinu. Pec vytvára
sálaním klimatické zóny, v ktorých si môžeme nájsť svoju tepelnú pohodu. Buď sa oprieme o pec
a prehrejeme si kĺby, či chrbticu,
alebo za stolom vychutnáme príjemné sálanie pece.

Ak chcete vybudovať veľký podnik, vybudujte najprv seba.
9

Gulá‰majstrom

V polovičke mája sa uskutočnila súťaž o najlepší guláš
v Krásnej. Táto akcia je prvou
väčšou z tohtoročných akcií,
ktorú schválila kultúrna komisia a poslanci miestneho zastupiteľstva. Po nultom a minulo-

sa

tento

ročnom upršanom prvom ročníku mal druhý ročník počasie doslova na objednávku. Otvorenie „pivárskej sezóny“ v Bistre
Včielka sa začalo súťažou vo varení gulášu. Prihlásených bolo jedenásť družstiev, preto si diváci
a fanúšikovia dobrého jedla mohli
pochutiť na verziách gulášov rôznych druhov a chutí. O zábavu

rok

stala

Ïena

Prvenstvo si odnieslo ženské
družstvo s kapitánkou Máriou
Estočinovou, pred skupinou poslanca Ing. Petra Tomku, ktorá
popri gulášu ponúkli divákom na
ochutnávku aj 1,5 kila kvalitného
tataráku, či tekutých špecialít.
Minuloročný víťaz Rasťo Puzder
s hokejbalovým tímom sa neumiestnili v najlepšej trojke, ale

Otvorenie „pivárskej sezóny“
sa postarala skupina Ščamba,
ktorá vtipmi a dobrou hudbou
prispela k perfektnej atmosfére.
Nechýbala ani Krasňanka, ktorá
zaspievala pesničky z nového
CD, samozrejme nesmeli chýbať ani hity, ktoré si s nimi zanôtili diváci. O víťaznom guláši sa
rozhodovalo do poslednej chvíle.
V sobotu dňa 3.júna 2017
sa pod záštitou starostu našej
mestskej časti v priestranstve
pred krčmou „Pod orechom“
(u Vlada Hegedüša), konal tradičný juniáles. Jeho organi-

získali aspoň zemiakovú medailu
- hlas ľudu. Po vylosovaní bohatej
tomboly, v ktorej hlavná cena bola
elektrobicykel od spoločnosti
Metro pokračovala zábava do
neskorého večera.
Akciu sme pripravili tak, aby
na svoje prišli nielen dospelí pri
pochutnávaní jedál, kvalitného

pivka, či pri tombole ale aj deti,
ktoré sa mohli vyšantiť na skákacom hrade. Takmer letné počasie doprialo, aby sme prežili
príjemnú zábavno-súťažnú sobotu.
Ing. František K l i k

špeciality a tiež desať druhov
pív, vrátane pivných špeciálov.
To všetko umocnené skvelou
náladou mladých, ale najmä
starších účastníkov vydareného podujatia, bolo aspoň ma-

Juniáles „Pod orechom“
zátori ani tentoraz nesklamali
a pripravili milé podujatie, kde
nechýbala dobrá ľudová hudba,
vtipné súťaže, obľúbený skákací
hrad pre deti, samozrejme neodmysliteľné výborné mäsové

lým odpútaním od starostí každodenného života. Juniálesom
sme privítali leto a nádherné počasie nám umožnilo prežiť krásne popoludnie i večer plný vravy,
zábavy a pohody.
(mm)

Snímky: (bič)

•
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Veľa dokáže sila duše, veľa viera a nádej, no všetko dokáže láska.

Do pozornosti pouÏívateºom
kalov˘ch ãerpadiel v správe Mâ
Ak zistíte poruchu na kalovom čerpadle v čase mimo pracovného času správcu tlakovej
kanalizácie, stačí zavolať bezplatnú infolinku č. 0800 101 777
a nechať odkaz, v ktorom uvediete meno, adresu, kontaktné
telefónne číslo a druh poruchy
(napr. čerpadlo beží, ale neťahá, vyhadzuje motorový istič
a pod.). Príslušný zamestnanec
kontroluje odkazy vždy na začiatku pracovného času. V prípade nahlásenia nefunkčnosti čerpadla poruchu zaeviduje a do-

hodne s vami termín jej odstránenia. MČ Košice-Krásna má
v svojej správe kanalizačné prípojky na uliciach Bezručova,
Harčarova, Edisonova, Štrková, Mozartova, Baničova, Pasienková, Piesočná, Konopná, Orná,
Keldišova, Nová, Pri sídlisku.
Sv.Gorazda, Goetheo, Za mostom a časť prípojok na uliciach
Beniakova, Pollova, Urbárska,
Na močidlách. V ostatných prípadoch pri poruche volajte vodárenskú spoločnosť.
Mikuláš C ú r , správca TK

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

Naša fotografia dokumentuje skutočnosť, ktorá sa žiaľ pravidelne
opakuje – naplnený kontajner na ulici Pri Hornáde a ďalšia halda
odpadu mimo neho. Sami vidíte, že je to nelichotivý pohľad, neestetické, bezohľadné voči tým, ktorí bývajú v jeho okolí a v neposlednom
rade to znamená starosť o ďalšie naloženie s nahromadeným odpadom. Aby sme týmto zbytočným problémom predišli a dobrovoľne si
svoj životný priestor neničili, uvítali by sme, ak by bol odpad do veľkokapacitných kontajnerov ukladaný len do naplnenia jeho kapacity.
Tam, kde patrí!
(mm)

Úprimná vìaka

Ospravedlnenie

Rozvíjame FK Krásna

Dovoľte mi vyjadriť úprimné
a vrelé poďakovanie vedeniu a všetkým pedagógom
našej školy za brilantné zorganizované oslavy štvrťstoročia jej vzniku. Veľká vďaka
patrí tiež za perfektný kultúrny program, aký sa na
miestnej úrovni málokedy
vidí. I to svedčí, že krásňanska škola napreduje a jej
úroveň rapídne stúpa, čo je
len a len potešujúce.
Vaša: Mária M i ľ o v á

V čísle č. 1/2017 nášho
Krasňančana boli v článku „Rodinný ples“ uvedené spoločnosti a jednotlivci, ktorí darovali ceny
do tomboly. Kompetentní
nám oznámili, že do zoznamu sa žiaľ nedopatrením nedostal sponzor Ing.
Peter Kubička, začo sa mu
organizátori ospravedlňujú a za darček dodatočne
ďakujú.
(redakcia)

Občianske združenie Futbalový klub Krásna sa postupnými
krokmi snaží získať podporu pre
svoju činnosť a nový rozvoj futbalovej kultúry a športu v Krásnej.Vtomto roku plánuje zorganizovať dve športové podujatia
- futbalový turnaj žiakov a futbalový turnaj dorastencov. Preto
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Košice
č. 76 v platnom znení požiadala primátora mesta Košice
MUDr. Richarda Rašiho, MPH
o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta a tiež
o jeho záštitu nad oboma podujatiami. V prípade poskytnutia
dotácie, budú tieto peniaze
investované do opravy tribúny
štadióna. Renováciou priestorov
sa zlepšia podmienky aj pre

organizovanie iných športových a kultúrnych podujatí pre
širokú verejnosť. Ďalšia žiadosť
v sume 2.983 eur bola adresovaná Košickému samosprávnemu kraju. Zámerom je použiť
prostriedky na postupnú rekonštrukciu a zveľadenie vonkajších nevynovených častí štadióna. Zatiaľ posledná žiadosť
bola adresovaná Východoslovenskému futbalovému zväzu
v sume 1.500 eur. Finančné
prostriedky budú použité na
opravu, doplnenie a náter oplotenia hracej plochy, vytvorenie
zábrany za bránkami na zachytávanie lôpt, opravu sietí na tréningovom ihrisku, opravu a náter striedačky a tiež opravu vonkajšej steny budovy štadióna.
Pavol H a k e

MATERIÁLY PRE
ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU
- tepelné izolácie
ȗ½×¬ Þæ¬ÚºËõÃ½æü
ȗ£ÞÄËÃ¬æºü £Úü
DODÁVKA MATERIÁLU
NA STAVBU ZADARMO
PROFESIONÁLNE ZATEPLÍME VÁŠ DOM
VY9CcY.=g Y=.~.
ZATEPLENIA NA SPLÁTKY
9êăÄæÚ¬ƮƯǲƧƫƧƧƨ;Ëà¬
ƧưƨưƩƩƬƬƬƨ¬Ä£ËɘĈÃËǷÞº
öööǷĈÃËǷÞº
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Predstavte si to ticho, keby ľudia hovorili len to, čo vedia.
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Prvý ročník stolnotenisového turnaja

Po veľkej noci sme sa rozhodli zorganizovať prvý ročník
turnaja v stolnom tenise, ktorý
pripravil hlavný organizátor
Ondrej Kažimír v spolupráci
so športovou komisiou a MČ
Košice-Krásna. Začali sme
totiž organizovať akcie, ktoré
naštar tujú našu pohybovú
a športovú aktivitu. Turnaj bol
pripravený výlučne pre obyvateľov Krásnej a neregistrovaných hráčov v stolnom tenise,
keďže sme chceli, aby svoje
umenie ukázali naše skryté krasňanské talenty. Turnaj bol losovaním rozdelený na dve osem-

členné skupiny, kde hral každý
s každým. Postupovali štyria
najlepší zo skupín a tí sa stretli
následne vo vyraďovacích zápasoch. Po štvrťfinálových zá-

z Golianovej ulice a dokázal, že
roky nerozhodujú, keď vo finále
zdolal o generáciu mladšieho
Maroša Berezňáka. Napínavý
súboj o tretie miesto pre seba

turnaj si nájde pevné miesto
v kalendári akcií v Krásnej. Je
to šport, ktorému sa dá venovať
bez obmedzenia veku, či pohlavia, zároveň prináša dobrú

V súboji generácií vyhrali skúsenosti
pasoch sa do semifinále prebojovali najlepší hráči po základnej časti a potvrdili tak kvalitu z úvodu turnaja. Od semifinále to boli zápasy, ktoré zniesli vysoké kritéria a boli sme
svedkami zaujímavých výmien.
Turnaj ovládol Daniel Depta

rozhodol zástupca Hory Peter
Žiak a zemiaková medaila ostala pre Andreja Pavlíka.Turnaj potvrdil, že stolnotenisové súťaženie v Krásnej chýba. Akciu si
súťažiaci pochvaľovali. Spoznali
sa navzájom nielen ako súperi,
ale tiež ako ľudia a dúfame, že

náladu a odreagovanie, preto
láka širokú verejnosť. Potvrdila
to aj jediná hráčka na turnaji
Miška Šoltésová, ktorej sa tento šport tak zapáčil, že zorganizovala turnaj v stolnom tenise
v krčme u Ferča.
Ing. František K l i k

Jakubovým snom je zahrať si v A - tíme
Krásňan Jakub Kövér je
mladý talentovaný a úspešný
hokejista, ktorý má veľký potenciál, ale aj ochotu tvrdo pracovať a víťaziť. Podľa jeho slov, so
svojím vyvoleným športom začínal od útleho detstva. Od prípravky, teda od piatich až do
15 rokov pôsobil v HC Košice,
no jeho talent prerástol aj hranice nášho štátu. Na jednom
z turnajov svojou rýchlosťou a šikovnosťou zaujal predstaviteľov elitného chomutovského
hokejového klubu, ktorý ho získal do svojho dorasteneckého
tímu. Dnes má už u pirátov za
sebou dve sezóny. Ako jediný
Slovák v doraste Chomutova sa

stal kapitánom mužstva. Hokeju
sa venuje naplno, je húževnatý,
cieľavedomý, túži v začatej ka-

na majstrovstvá sveta v hokeji
hráčov do 18 rokov, ktoré sa
konali 3.4.-23.4.2017 v Poprade a v Spišskej Novej Vsi. Ako
sme sa dozvedeli z tlače, popradský štadión bol pri zápasoch našich mladíkov stále vypredaný, pretože tí ponúkli hokej,

vil v ich šatni. S chomutovskou
hokejovou akadémiou je Jakub
pod zmluvou na ďalšie dva roky
s opciou na ďalší rok. Jeho
snom je dostať sa v tomto klube
aj do seniorského A - mužstva
a zahrať si tak v českej extralige.
Pochopiteľne, aj my, Krásňania,

Veºk˘ hokejov˘ talent
riére napredovať. A že to prináša aj svoje ovocie sa potvrdilo,
keď bol „náš“ Jakub nominovaný do slovenskej reprezentácie

na aký bola radosť pozerať. Samozrejme, do Popradu prišla
podporiť Jakuba aj jeho najbližšia rodina i priatelia. Z majstrovstiev sveta má ešte jeden
nezabudnuteľný zážitok - stretnutie s prezidentom republiky,
ktorý mladých hokejistov navští-

sa z jeho úspechov tešíme
a v sľubne sa rozvíjajúcej kariére
mu želáme splnenie všetkých
jeho túžob a predsavzatí. Zároveň mu srdečne blahoželáme k 18. narodeninám,
ktoré oslávi v júli tohto roku.
Mária M i ľ o v á

Filozofická minirozprávka
Čím viac sa učíme, tým viac vieme. Čím viac vieme, tým
viac zabúdame. Čím viac zabúdame, tým menej vieme.
Čím menej vieme, tým menej môžeme zabudnúť. Čím
menej zabúdame, tým viac vieme. Z toho vyplýva otázka:
Či vôbec hodno niečo vedieť.
(V. Kronin)
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