
osným projektom územ-
ného rozvoja Krásnej v tom-

to volebnom období je výstavba 
inžinierskych sieti v lokalite IBV 
Záhumnie so 195 stavebnými 
parcelami a komplexná rekon-
štrukcia hlavnej dopravnej tep-
ny v tejto lokalite - Prašnej uli-
ce. Pilotný projekt aktívnej spo-
lupráce občianskeho združenia 

IBV Záhumnie Krásna a samo-
správy, ktorý nám v dobrom zá-
vidia aj iné samosprávy sa blíži 
do finále. V nasledujúcom roku 
plánujeme ukončiť kolaudáciu 
verejného osvetlenia a trojkilo-
metrovej siete ciest a chodníkov, 
čím umožníme kolaudáciu vyše 
štyridsiatke rodinných domov 
a privítame v Krásnej, našej „ro-
dine“ ďalších sto nových Krás-

ňanov. Význam tejto spoločnej 
investície „pocíti“ aj obecný 
rozpočet, lebo noví obyvatelia 
znamenajú nové podielové da-
ne a tým aj viac peňazí do opráv 
ciest, chodníkov a dažďovej 
kanalizácie. Toto všetko potre-
buje Krásna vybudovať a opra-
viť ako soľ. Pri predpoklada-
nom raste obyvateľov, s prihliad-

nutím na tempo výstavby domov 
by Krásna mohla o päť rokov 
získať na podielových daniach 
každý rok  až 60 tisíc Eur. 

ôležitými dopravnými stav-
bami v tejto časti Krásnej, 

ktorými sa aktívne zaoberáme  
je pokračovanie v II. etape re-
konštrukcie Prašnej ulice a po-
kračovanie v rekonštrukcii Min-
skej ulice, ktorá je druhou naj-

zaťaženejšou ulicou (rekon-
štrukcia dažďovej kanalizácie 
a oprava chodníkov). Nemenej 
dôležitými stavbami, ktoré 
potrebujú nutnú opravu sú aj 
prepojky tejto lokality s Minskou 
a to ulice Krajná a K Hutke. 
Krok po kroku sa dajú všetky 

tedrá večera. Rodina sa 
pospolu teší bohatému 

stolu, darčekom pod strom-
čekom, krásnej a pokojnej 
atmosfére. Vianoce sú ča-
som, kedy sa stretávajú rodi-
ny, susedia a známi si prajú 
požehnané a pokojné sviatky. 
Všetci sa správajú akosi mil-
šie. Ale kde to má svoj pôvod? 
Pred vyše dvetisíc rokmi sa stal 
zázrak zjednotenia. Anjeli sa 
zjednotili s ľuďmi, jednoduchí 
pastieri s mudrcmi. Dôvodom 
bolo malé dieťa uložené v jas-
liach na periférii mestečka 
Betlehem. V tú noc sa Boh zjed-

notil s ľuďmi. Posolstvo Vianoc 
je hlavne o darovaní. V prvom 
rade nám Boh daroval svojho 
Syna. Dnes je na nás, ako tento 
vzácny Boží dar zosobníme 
vo svojom živote. Sú to naše 
rodiny a naši blízki, ktorým 
môžeme darovať lásku. Sú to 
naši priatelia a známi, ktorým 
môžeme darovať požehnanie, 
naši susedia, ktorým môžeme 
darovať pokoj, sú to naši ne-
priatelia, ktorým môžeme da-
rovať odpustenie. Práve čas 
Vianoc je chvíľou zamyslenia 
pre nás, ako sa dokážeme 

Pokojné vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2018
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(Pokračovanie na 4. strane)

Nech sa starosť všetka zruší 
a nech vládne pokoj v duši. 
Čo bolelo, nech sa zhojí, čo 
tešilo, nech sa zdvojí... Ra-
dosť a svetlo nech prežiaria 
nielen sviatočné dni Vianoc, 
ale aj všetky dni Nového ro-
ku 2018. Krásne chvíle v prí-
jemnej atmosfére požehna-
ného času, naplneného po-
kojom, pohodou a šťastím 
v kruhu najbližších, tiež veľa 
pevného zdravia, osobných 
i pracovných úspechov všet-
kým obyvateľom Krásnej 
úprimne želajú: 

starosta, 
členovia redakčnej rady 

a šéfredaktor.

Vianoce, sviatky zjednotenia

MČ - Krásna v súčinnosti 
s NTS SR, pracovisko v Koši-
ciach, vás opäť pozývajú na 
ďalší ročník „Krásňanskej 
kvapky krvi“. Šľachetná, vý-
sostne ľudská, nezištná a veľ-
korysá akcia sa tentoraz usku-
toční v piatok dňa 9. feb-
ruára 2018 v priestoroch 
krásňanskeho kaštieľa v ča-
se od 8. do 11. hodiny. Takže 

všetci, ktorí sa rozhodnete da-
rovať vzácnu tekutinu, dopraj-
te si pred odberom dostatok 
odpočinku a tekutín. Dvere bu-
dú otvorené nielen pre pravi-
delných darcov, ale tiež pre 
prvodarcov. Očakávame vás, 
veď čo ak práve tá vaša „kvap-
ka“ prispeje k záchrane ľud-
ského života.Pravdaže, po 
odbere sa postaráme o malé 
občerstvenie.                 (MÚ)

„KrásÀanska

kvapka krvi“

(Pokračovanie na 3. strane)



Spoločnosť TESCO v spo-
lupráci s nadáciou Pontis pri-
pravuje každoročne rôzne pro-
jekty, ktorých cieľom je finanč-
ne pomáhať miestnym komuni-
tám. Základnou podmienkou je 
vypracovať projekt pre miestnu 
komunitu a podať online prihláš-
ku. Víťaz každého regiónu je vy-
braný zákazníkmi, ktorí hlasujú 

počas nákupu v obchodoch 
TESCO. Každá víťazná orga-
nizácia dostane grant vo výške 
1300 Eur. MČ Košice-Krásna 
zabojovala o grant projektom 
zriadenia Fit zóny, zloženej z fit 
parku a workoutového ihriska, 
so zámerom jej celoročného vy-
užitia pre širokú skupinu oby-
vateľov rôznych vekových kate-
górií pravidelne organizovanými 

športovými a kultúrnymi podu-
jatiami MČ, čím by sa zabezpečilo 
využitie verejného priestranstva. 
Fitzóna bude zriadená aj so zá-
merom jeho využívania žiakmi 
základnej školy počas hodín te-
lesnej výchovy a športových po-
dujatí organizovaných školou, čo 
prispeje k výchove a zdravému 
životnému štýlu.

Iba vďaka vám, ktorí ste 
hlasovali, Krásna v projekte 
TESCA „Vy rozhodujete, my po-
máhame“ uspela a získala grant 
vo výške 1300 Eur na výstavbu 
Fit parku a workoutového ihriska. 
S celkovým počtom 22 021 
vhodených žetónov a vašich 
hlasov, sme s projektom Fit-
parku získali prvé miesto. 
Vďaka za podporu.          (MÚ)

Tentoraz starosta JUDr. Ma-
rek Kažimír reaguje na kritický 
list pani Márie Klikovej, v kto-
rom poukazuje na niektoré ne-
dostatky pri správe nášho cin-
torína a tiež vyjadruje nespo-
kojnosť s údržbou chodníka na 
Ukrajinskej ulici.

Z pozície svojej funkcie 
a tiež ako člen redakčnej rady 
Krasňančana ďakuje za list pisa-
teľke, ktorej súčasne odpovedá 
a dáva patričné vysvetlenie na 
uvedené problémy. Takže, po-
kiaľ ide o cintorín, jeho správu 
vykonáva Mestská časť Košice 
- Krásna. Osobou poverenou 
vykonávať jeho údržbu, teda aj 
kosenie je zamestnanec MÚ 
Mikuláš Cúr, správca cintorí-
na. Ten ho kosí štyrikrát v roku, 
v tomto roku ho kosil päťkrát. 
Časť, kde je pochovaný manžel 
pani Klikovej bola pokosená 
v októbri 2017. Pri osobnej kon-
trole cintorína pán starosta zis-
til, že niektoré buriny dosahovali 

značnú výšku, čo zhodnotil ako 
nedostatok, teda uznáva, že 
kritika Márie Klikovej bola 
oprávnená. Ako sa vyjadril, 
„v nasledujúcom roku sa vyna-
snaží udržiavať miestnu zeleň, 
menovite cintorín, v takom sta-
ve, aby sa podobná situácia ne-
zopakovala“.

Pokiaľ ide o údržbu chod-
níka na Ukrajinskej ulici. Vlast-
níkom a správcom cesty a chod-
níka na tejto ulici je Mesto 
Košice, teda náklady má znášať 
mesto zo svojho rozpočtu. MČ 
Košice-Krásna sa stará o cesty, 
po ktorých nejazdí mestská do-
prava. Dodajme, že ak Magis-
trát mesta nezaradí – vyznače-
né miesta najkritickejších úse-
kov chodníka, ktoré je žiadúce 
urýchlene opraviť – do opráv 
v tomto roku, tie zaradíme do 
rozpočtu MČ Košice-Krásna na 
rok 2018.

Zaznamenal: (bič)

Dňa 4. novembra 2017 sa 
uskutočnili župné voľby. Mest-
ská časť Košice-Krásna bola 
rozhodnutím starostu územ-
ne rozdelená na štyri volebné 
okrsky. Do voličských zozna-
mov bolo zapísaných celkom 
3889 voličov. Volieb sa zúčast-
nilo 1051 voličov, ktorí odovzda-
li1028 platných hlasov pre voľ-
by predsedu Košického samo-
správneho kraja a 1022 plat-

ných hlasov pre voľby do zastu-
piteľstva KSK. Novým predse-
dom kraja sa stal Ing. Rastislav 
Trnka. Voliči tiež prispeli k to-
mu, že Mestská časť Košice- 
Krásna bude mať v osobe Ing. 
Vladimíra Saxu naďalej poslan-
ca v zastupiteľskom zbore kraja. 
Výsledky volieb sme zverejnili  na 
úradnej tabuli a webovej stránke 
mestskej časti.

(mp)
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Reagujeme, vysvetºujeme

(Vy)  upozorÀujete ,(Vy)  upozorÀujete ,

Symbolický šek na 1300 Eur z rúk sympatickej riaditeľky Hypermar-
ketu Tesco Nad jazerom Helgy Martonovej prevzal náš starosta Marek 
Kažimír.                                                                     Text a snímka: (bič)

Viete o probléme vo vašom okolí, ktorý potrebuje riešenie a ne-
viete kto je zaň zodpovedný? Po úvodnom otestovaní ponúkame 
obyvateľom Krásnej novú službu „Odkaz pre starostu“, ktorá 
spočíva v tom, že vytvára priestor pre nahlásenie problémov vo 
vašom okolí. Podnety budú doručované starostovi elektronicky a ich 
riešenie tak bude aj s vašou pomocou pod drobnohľadom verejnosti. 
Mestská časť Košice – Krásna v záujme operatívneho zisťovania 
a riešenia problémov v spolupráci s neziskovou mimovládnou 

organizáciou Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI (Slovak 
GovernanceInstitute) umiestnila na svojej webovej stránke www.
kosicekrasna.sk obrazový odklik na portál www.odkazprestarostu. 
Portál, ktorý je projektom SGI má ambíciu prispieť ku skvalitneniu 
miestnych samospráv a ich pozitívnejšiemu vnímaniu občanmi vďaka 
posilnenej komunikácii z oboch strán. Viac informácií o projekte na: 
https://www.odkazprestarostu.sk/pomoc. Ďakujeme za pomoc. 
„Vy upozorňujete, my riešime vaše problémy.“

Marek K a ž i m í r ,  starosta

Projekt TESCO úspe‰n˘ 

Koľko nás je?
Milí Krásňania, v závere mesiaca november 2017 mala 

Krásna už 5 293 obyvateľov. Z toho 2 672 mužov a 2 621 
žien. Od  začiatku roka sa v Krásnej narodilo 50 detí a zo-
mrelo 32 občanov.                                          Jana V a r g o v á

( m y )  r i e ‰ i m e( m y )  r i e ‰ i m e

Chcete vedieť čo sa deje 
v Krásnej? Nestíhate sledovať  
webstránku mestskej časti, ale-
bo ste nezachytili správy z miest-
neho rozhlasu? Riešením je 
bezplatná mobilná aplikácia 
„Košice-Krásna“ je tu pre vás. 
Ak máte k dispozícií mobilný 
telefón s operačným systémom 
Apple alebo Android, stiahnite 
si zdarma z AppStore alebo 
GooglePlay bezplatnú apli-
káciu „Košice-Krásna“. For-
mou bleskových správ budete 

notifikáciami informovaní o pre-
rušení v dodávke elektrického 
prúdu, či o pripravovaných 
športových akciách a kultúr-
nych podujatiach. V prípade, 
že si radšej novinky prečítate 
naraz v e-maile, je tu pre vás 
možnosť zaregistrovať sa na 
webstránke mestskej časti. 
V sekcii „Zasielanie informácií“ 
stačí vyplniť požadované údaje 
a všetky novinky vám budú za-
sielané do e-mailovej schránky.     

(MÚ)

VedieÈ o v‰etkom dôleÏitom

A k o  s m e  v o l i l i



Tento vzácny záber je z na-
šej historickej „Hory“, z mies-
ta, kde pred mnohými rokmi 
stál Benediktínsky kláštor 
(Zverejnili sme ho už v marci 
2016 a v inej obmene aj v ďal-
šom čísle Krasňančana). Ro-
bíme to aj tentoraz, aby sme 
si znovu a znovu pripomínali 
dávne časy, keď sa začali pí-
sať dejiny Krásnej nad Horná-

dom, aby sme oživovali dávnu 
minulosť našich praotcov. 
Opäť na tom mieste, ktoré si 
plným právom zaslúži pome-
novanie „GeniusLoci“. A opäť 
je tu náš apel k súčasníkom: 
rozhodnejšie a odvážnejšie 
pouvažovať o jeho obnove-
nie podobným pamätníkom 
našej histórie, ktorá je v reb-
ríčku duchovných hodnôt na 
poprednom mieste. Veď ona 
je svedectvom času, svetlom 
pravdy, učiteľkou života, ne-
menej  zvestovateľkou dávnych 
dôb  pre súčasnú i budúce ge-
nerácie. Otvorme teda aj ta-
kým spôsobom „dvere“ vlast-
ným dejinám, hľadajme svoje 
korene identity, ktoré sú mo-

rálnym fundamentom obrody 
hodnôt.

Nemienim trápiť vašu my-
seľ, ale aj v článku „Nie je „Hora“
 ako hora“, sme už písali o stre-
dovekej archeologickej pa-

miatke v Krásnej, ktoré sme 
nebojácne označili za miesto 
spomínaného pomenovania 
GeniusLoci, lebo náš „Breh“ 
takýmto duchovným miestom 

je. Navyše je aj symbolom po-
čiatku kresťanstva v Krásnej. 
Miestom, kde pred 875. rokmi 
stál kláštor benediktínov s ba-
zilikou, ktorý bol vysvätený 
v roku 1143 a je spojený s prvou 

písomnou zmienkou o našej 
obci. Aj preto by náš súčasný 
pohľad na toto duchovné 
miesto mal byť povznášajúci, 
vrelý, ale aj pokorný, úctivý 

a mal by nám pripomínať časy 
a činnosť našich predkov, ktorí 
tu kedysi žili, vracať sa naň 
s úctou so svojimi deťmi, ale aj 
vnukmi. Oživme si teda pamäť 
a nezabúdajme!               (bič)

tieto stavby zrealizovať už v na-
sledujúcom roku s cieľom zvýšiť 
bezpečnosť a kvalitu dopravy 
našich ciest.

tomto roku sa nám po zlo-
žitej stavebnej príprave 

a náročných rokovaniach so 
správcami sieti podarilo posta-
viť verejný vodovod na ulici sv. 
Gorazda. Bola to posledná ulica, 
kde obyvatelia nemali prístup 
a možnosť napojenia sa na ve-
rejný vodovod. S partnermi pro-
jektu Východoslovenskou distri-
bučnou spoločnosťou a.s. a TE-
LEKOM,a.s. ihneď začiatkom 
roka nastupujeme na výstavbu 
dôležitých rozvodov elektrických 
rozvodov,elektrických prípojok 
a optickej siete. Po rekonštruk-
cii asfaltového krytu, ktorý je 
podľa stanoveného harmono-
gramu jún 2017 budeme môcť 
smelo povedať, že predlžovacím 
káblom, dočasným elektrorieše-
niam a prachu na tejto ulici 
„odzvonilo“.

rojekčne máme pripravené 
a v novom roku pripravuje-

me aj ďalšie dôležité stavby a to 
odvodnenie dažďovou kanalizá-
ciou ulíc Žiacka, Opátska, Min-

ská, kanalizačné prepojenie 
Keldišova – Za mostom, výstav-
bu športovo – rekreačného areá-
lu v školskej záhrade či doprav-
né riešenie hlavného prieťahu 
Krásnej - Ukrajinskej ulice. 

om presvedčený, že nie-
ktoré stavby sa nám podarí 

zrealizovať už v budúcom roku 
a niektoré v najbližšom mož-
nom čase. Spoločne, vzájomnou 
spoluprácou a s vašou pomo-
cou dokážeme v Krásnej vyrie-
šiť aj vážnejšie problémy, ktoré 
sú časovo náročnejšie.Pokra-
čovať krok za krokom a nezasta-
viť sa. Toto je pre mňa, starostu 
Krásnej aj v tomto období roka 
najdôležitejšie. 

Vážení občania, rád by som 
vás poprosil o využívanie no-
vej služby pre obyvateľov - 
„Odkaz pre starostu“, ktorú 
sme spustili na web stránke 
Krásnej. Táto služba všetkým 
môže pomôcť urýchliť opra-
vu našich ciest, verejného 
osvetlenia, rozhlasu a pri rie-
šení iných každodenných 
boľačiek. Vašou okamžitou 
reakciou a upozornením na 
problém, môžeme akúkoľvek 
poruchu odstrániť skôr.
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október – noveber – december 2017

 s námestníkmi VVS a.s. s manažérom VSD, a.s., a TELEKOM, 
a.s. o výstavbe verejného vodovodu, elektrických rozvodov NN 
napätia a optickej siete na ulici sv. Gorazda,
 na Rade starostov o rekonštrukcii Slaneckej cesty, aktuálnom 
majetkovom vysporiadaní pozemkov a harmonograme 
výstavby,
 v Bratislave na dražbe nehnuteľnosti v obci Kuzmice z dôvodu 
zbúrania stavby Vyšný dvor č. 5, rodiny Kolomana Badža,
 so starostom obce Kuzmice a presťahovaní rodiny z Vyšného 
dvora a o kúpe nehnuteľností v obci,

 s riaditeľkou OC TESCO a prevzatie symbolického šeku na 
1 300,- EUR za účelom podpory výstavby FIT parku v školskej 
záhrade,
 s projektantom Ing. Bočkorášom o zhotovení projektovej 
dokumentácie prepojenia tlakovej kanalizácie ulíc Ukrajinská, 
Keldišova, sv. Gorazda s ulicou Za mostom,
 s architektom M. Drahovským a študentmi Technickej univerzity 
o urbanistických štúdiách školskej záhrady a jej zmeny na 
športovo – rekreačný areál,
 s dopravným projektantom Ing. Titlom o dopravnej štúdii, 
projektovej dokumentácii Ukrajinskej ulice, križovatky 
Ukrajinská – Golianova, a dažďovej kanalizácii na Minskej 
a Ukrajinskej ulici,
 s hlavnou architektkou mesta Košice a s P. Gombitom 
riaditeľom neziskovej organizácie OÁZA – nádej pre nový život 
o projektoch sociálneho bývania v meste Košice.

Z o  s t a r o s t o v h o  d i á r a

DôleÏité pracovné rokovania

Deti na Golianovej sa predsa dočkali. Na dvor medzi nájomné byty za-
vítali piráti a nechali svoju „pirátsku loď“. Detská zostava bola zakú-
pená z dotácie mesta Košice.            Text a foto: Marek K a ž i m í r
  

(Dokončenie z 1. strany)
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K r o k  z a  k r o k o m

Otvorme dvere vlastn˘m dejinám

Ná‰ „Breh“, povzná‰ajúce duchovné miesto



Základnú školu s materskou 
školou sv. Marka Križina v Koši-
ciach – Krásnej navštevuje čo-
raz viac detí a žiakov. V troch trie-
dach materskej školy je 66 detí, 
o ktoré sa stará šesť kvalifiko-
vaných učiteliek. V základnej ško-

le máme 11 tried a 190 žiakov. 
Sme školou, ktorá upevňuje 
a rozvíja kresťanský a rodinný 
charakter. Dôraz kladieme na 
kvalitný výchovno-vzdelávací 
proces, v ktorom takmer vo 
všetkých predmetoch využíva-
me informačné technológie. 
V triedach MŠ a ZŠ sú inter-
aktívne tabule, máme tri počíta-

čové učebne, 22 žiackych table-
tov a bohatý výber učebných 
pomôcok. Učitelia vhodnou for-
mou využívajú metodické mate-
riály a výučbové aplikácie s cie-
ľom zefektívniť a zmodernizovať 
vyučovací proces a tým kvalit-

nejšie sprístupniť učivo pre žia-
kov. V základnej škole pracuje 
odborne zdatný a kreatívny tím 
pedagogických zamestnancov. 
Duchovný život školy je pod 
vedením nášho pána kaplána 
a katechétov.V školskom roku 
2017/2018 máme tri oddelenia 
Školského klubu detí, ktoré nav-
števuje 74 žiakov. Zároveň je 

v prevádzke aj ranný ŠKD. Naše 
centrum voľného času ponúka 
voľnočasové aktivity napríklad 
tvorivé dielne, šikovné ruky, 
literárno-dramatický krúžok, mla-
dý kuchtík, moderný tanec, špor-
tové krúžky pre chlapcov a diev-

čatá, zborový spev, MatSlo pre 
prípravu deviatakov na Testova-
nie 9 a iné. Na škole pracuje 
rádio Marko, vydávame školský 
časopis Križinčan.Školská jedá-
leň pripravuje stravu pre detí 
a žiakov, tiež pre dospelých strav-
níkov. V školskej jedálni pracu-
jú tri kuchárky a pani vedúca.Po-
čas školského roka pripravuje-

me rôzne akcie, o ktorých infor-
mujeme rodičov, žiakov, ale aj ši-
rokú verejnosť na našej interne-
tovej stránke www.skolakrasna-
kosice.sk. Každoročne sa sna-
žíme o skrášľovanie vnútorných 
aj vonkajších priestorov školy, 

aby sa naši žiaci učili v príjemnom 
prostredí. Srdečne vás pozývame 
a budeme radi, ak sa prídete zo-
známiť s našim pedagogickým 
kolektívom a prezrieť si priestory 
našej školy. Deň otvorených dverí 
plánujeme v marci 2018, o čom 
vás budeme včas informovať.
PaedDr. Veronika B e c o v á ,

riaditeľka školy 

Všetci hľadáme, každý svojím 
spôsobom „veľkú jednotku náš-
ho života“, ktorá dáva cenu mno-
hým nulám pominuteľnosti: krá-
se, bohatstvu, vede, či sláve. 
Tu zistíme len na cintoríne (v kra-
jine smrti) po otvorení hrobu kto-
réhokoľvek pekného, bohatého, 
čí chýrneho človeka. Tam zistí-
me, že po kráse, bohatstve, vede, 
či sláve niet nič! Sú tam iba štyri 
veľké nuly. Teda „Nič“! Nula to-

tiž dostane cenu iba vtedy, keď 
pred ňu dáme aspoň jednu „jed-
notku“! Bolo by len zbytočne pri-
pomínať, že vrecká pohrebného 
rubáša kohokoľvek z nás boli, 
sú a budú vždy prázdne!... Teda 
nič hmotného si z tohto sveta 
nemôžeme odniesť.

A tak ani v tomto stišujúcom, 
sebareflexnom, adventnom ča-
se, ktorý nás nabáda k bdelosti 
a ostražitosti, nezabúdajme na 

neodvratnú realitu: na čas, keď 
nám prestanú platiť „víza“ na ma-
tičke Zemi, na smrť, aby sme sa 
s ňou mohli dôstojne a s úctou 
vyrovnať. „Memento mori!“...
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P o c t i v o s ť  n e m o ž n o  d e l i ť  n a  k ú s k y .  B u ď  j e ,  a l e b o  n i e  j e .•

K r á s À a n s k u  ‰ k o l u  n a v ‰ t e v u j e  s t á l e  v i a c  d e t í

UpevÀujeme kresÈansk˘ a rodinn˘ charakter ‰koly 

B d e j m e  a  n e z a b ú d a j m e ! …
zjednotiť s ľuďmi, s ktorými ži-
jeme v jednej mestskej časti. 
Nehľadajme rozdiely, nehľaď-
me na to, čo nás rozdeľuje. Ne-
hodnoťme, či je niekto rodák 
alebo prisťahovaný, veriaci ale-
bo neveriaci, mladý či starý, 
chudobný alebo bohatý. Jasle 
na okraji Betlehema dokázali 
zjednotiť nebesá i zem. Doká-
žeme zjednotiť aspoň vzťahy 

v našej mestskej časti? Ak sa 
nám to podarí, vtedy môžeme 
povedať, že prežívame posol-
stvo Vianoc. Nielen pri štedrej 
večeri, nielen pri vianočnom 
stromčeku, ale všade, kde svo-
jou prítomnosťou vnášame po-
koj, každý deň v roku.

V mene duchovných otcov, 
všetkým prajeme požehnané, 
milostiplné a pokojné prežitie 
vianočných sviatkov.

Mgr. Michal B o d n á r, 
kaplán

Na výnimočnej a neopakova-
teľnej leteckej snímke, zhotove-
nej „FutureFly“ vám prinášame 
úchvatný pohľad na krásňansky 
cintorín počas tohtoročných 
sviatkov Všetkých svätých a Pa-
miatky zosnulých (Dušičiek).

sviatky zjednotenia

V i a n o c e ,
(Dokončenie z 1. strany)



Tak, už sú tu opäť najkrajšie 
sviatky roka, Vianoce. Každý rok 
k nám prichádza čas vianočný, 
o ktorom sa zvykne hovoriť, že 
je časom pokoja,  mieru a lásky. 
Čas pohody telesnej i duševnej, 
takej, pri ktorej – ak sa to dá – 
by sme mali zabudnúť na všetky 
boľačky a prijímať iba tie príjemné 
podnety z nášho okolia. 

Čím by asi boli Vianoce bez 
nostalgie ? Ich kúzlo má v sebe 
množstvo magických prvkov, ku 
ktorým sa nesporne radí pada-
júci sneh, vôňa vianočného strom-

čeka, trblietanie hviezd na oblo-
he, nemenej usmievavé tváre 
našich ratolestí, ale hlavne ne-
všedný príbeh, ktorý za tým všet-
kým stojí. Príbeh o narodení Ježiš-
ka, spočívajúceho v prostých 
jasličkách, plného božskej lásky, 
ktorá nám rok čo rok prináša prí-
sľub nebeskej blaženosti... Hej, 
to sú Vianoce, keď opakovane, 

ale vždy zavládne na svete na-
ozajstná radosť, ktorú vyjadru-
jeme koledami, obradmi, piesňa-
mi, ktoré nám zvestujú a pribli-
žujú radosť pastierov, mudrcov, 
kráľov, ale tiež obyčajných ľudí, 
ktorí vzdávajú hold jedinečnému 
zrodeniu. Nech teda odvšadiaľ 
znie spev, chrámová oslavná hud-
ba, nech v nás ožívajú spomienky 
na neopakovateľné kúzlo Vianoc, 
na sny o súčasnosti a budúcnosti 
najkrajšieho sviatku roka. 

Nuž a všetkým, ktorí si obľú-
bili nášho spravodajcu, žičím na-
dostač to najcennejšie: zdravie, 
ku ktorému sa druží pravé šťas-
tie, spočívajúce v konaní dobra, 
pravdaže lásku, ktorej je žiaľ ešte 
stále ako šafránu! Napriek tomu, 
radujme sa, veseľme sa! (Bona 
fide - v dobrej viere, s dobrým 
úmyslom).        

Ján B i č k o š

• L e n  k e ď  o b e t u j e m e  h l a v u ,  d o b y j e m e  s r d c e .
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P a r a f r á z a

Radujme sa, veseºme sa!…

Základná škola s materskou 
školou sv. Marka Križina hostila 
29. novembra 2017 súťažné druž-
stvá cirkevných základných škôl 

na 23. ročníku vedomostnej sú-
ťaže „Dedičstvo otcov, zacho-
vaj nám, Pane“. Súťaže sa zú-
častnilo trinásť družstiev Ko-
šickej arcidiecézy. Súťažilo sa 

v troch kolách, ktorých téma-
mi boli Titus Zeman, Fatima 
a Svätý ruženec. Našu školu 
reprezentovalo trojčlenné druž-

stvo deviatakov v zložení Lu-
káš Poprocký, Filip Varga a Pat-
rik Timko.Svätú omšu v krás-
ňanskom kostole celebroval po-
mocný biskup Marek Forgáč. 

Po svätej omši sa súťažiaci 
presunuli do Kaštieľa, kde 
prítomných privítala riaditeľka 
školy, starosta MČ Košice-

Krásna a riaditeľ školského úra-
du Košickej arcidiecézy. Súťaž 
sme ukončili spoločným obe-
dom v našej školskej jedálni.

                          (vb)

„Dediãstvo otcov, zachovaj nám, Pane“

Bona fide – s dobr˘m úmyslom

Keby som svoj dom perfektne ozdobila svetelnými retiazkami,
jedľovými vetvičkami a cvendžiacimi zvončekmi, ale nemala 
lásku ku svojej rodine, nie som nič viac, než aranžérka.

Keby som sa lopotila v kuchyni, napiekla kilá vianočných ko-
láčov, navarila labužnícke pokrmy a pripravila vzorovo prestretý 
stôl, ale nemala lásku ku svojej rodine, nie som nič viac, než 
kuchárka.

Keby som pomáhala variť polievku pre bezdomovcov, spievala 
koledy v domove pre seniorov a všetok svoj majetok darovala 
pre dobročinnosť, ale nemala lásku ku svojej rodine, nič by mi 
to neosožilo.

Keby som ovešala vianočný stromček trblietajúcimi guľami 
a vianočnými hviezdami, zúčastnila sa veľkolepých slávností, 
spievala sóla v kostolnom zbore, ale zabudla na Ježiša, potom 
som nepochopila, čo sú Vianoce.

Láska preruší pečenie, aby mohla vziať dieťa do náručia.

Láska zanechá zdobenie a pobozká manžela.

Láska je priateľská a trpezlivá napriek chvatu a stresu.

Láska druhým nezávidí ich dom so vzácnymi vianočnými por-
celánovými servismi a nádhernými obrusmi.

Láska neokrikuje deti, ale je vďačná za to, že sú.

Láska nedáva iba tým, od ktorých môže niečo očakávať, ale 
rada obdaruje práve tých, ktorí to nemôžu odplatiť.

Láska všetko vydrží, všetkému verí, vždy dúfa, všetko znáša.

Láska nikdy neprestáva.

Mobilné telefóny špičkovej kvality sa rozbíjajú, perlové náhr-
delníky sa stratia, golfové palice zhrdzavejú, ale darovaná láska 
zostane.                 

Pripravila: (mm)

Vianoãn˘ hymnus na lásku
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H n e v  s a  n e p r e k o n á  h n e v o m ,  a l e  l á s k o u .•   

Č o  s a  n á m  p o d a r i l o  a  č o  n i e

Vynovený komunikačný dopravný systém pre chodcov a moto-
ristov

Nový asfaltový koberec na ulici Pollova a Na močidlách

Chýbajúca dažďová kanalizácia na Ukrajinskej ulici. Štúdia 
riešenia zahrnutá do programového rozpočtu na rok 2018.

Zrekonštruovaná národná kultúrna pamiatka Kamenný ná-
hrobník baróna Jozefa I. Meška

Komplexná obnova Prašnej ulice s vybudovanými chodníkmi 
a dažďovou kanalizáciou

Napriek novému asfaltovému kobercu ešte  chýba ukončenie 
dažďovej kanalizácie a výstavba nového  chodníka na Minskej 
ulici.                                      Text a snímky: Marek K a ž i m í r 



Činnosť nášho klubu senio-
rov bola aj v ostatnom čase 
bohatá. Za všetko hovorí pestrá 
paleta podujatí, ktorých sme sa 
zúčastnili a viacero z nich aj 
zorganizovali. Absolvovali sme 
zájazdy s návštevou Dobšin-
skej ľadovej jaskyne, kaštieľa 
v Betliari, historických pamiatok 
v Kežmarku i kaštieľa Strážky. So 
seniormi z ostatných košických 
klubov sme sa zúčastňovali aj 
kultúrno-spoločenských podu-
jatí v meste, ako je októbrový 
bál, či koncert hudobnej sku-
piny Kandráčovcov. V rámci po-
znávania mestských časti sme 
tentoraz navštívili MČ Košická 
Nová Ves. Pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším si z rúk primátora 
mesta Richarda Rašiho prevzali 

ďakovný list za výrazný vklad 
pre seniorské hnutie v meste aj 
členovia nášho klubu, menovite 
Jozef Hegedüš, Margita Vrá-
beľová a Anna Horňáková st. 
Nezanedbali sme ani starost-
livosť o svoje zdravie a tak sme 
zavítali aj na Deň zdravia, ktorý 
sa konal v Športovom areáli Ga-
laktik, tiež i na príjemnom pose-
dení v prírode, spojenom s tra-
dičným opekaním. Ing. Viktor 
Jeník, člen nášho klubu, zanie-
tený hubár, pripravil pre nás 
dve hodnotné prednášky na 
tému „huby“ aj s nečakaným 
prekvapením. Svojich poslu-
cháčov totiž obdaroval vlastno-
ručne nazbieranými hubami.

Klub seniorov v našej mest-
skej časti má v súčasnosti 125 

členov. Žiaľ, do klubových akcií 
sa zapája iba jedna tretina. Je to 
na škodu veci, pretože pasívni 
členovia prichádzajú o zážitky 
zo spoločných podujatí, možno 
aj o pekné priateľstvá, ktoré sa 
nadväzujú práve pri rôznych akti-
vitách.

Alžbeta Bugošová
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• Z á k l a d y   k  ú s p e š n é m u  s t a r n u t i u  s a  k l a d ú  u ž  v  m l a d o s t i .

Jan Hus:
Milostivý Ježiši, priťahuj nás 
slabých k sebe, lebo Ťa nemô-
žeme nasledovať, ak nás ne-
priťahuješ Ty. Daj myseľ udatnú, 
aby bola hotová a ak bude te-
lo slabé, svojou milosťou pred-
chádzaj, sprevádzaj a nasleduj. 
Lebo bez Teba nemôžeme uro-
biť nič a najmenej môžeme ísť 
kvôli Tebe na krutú smrť. Daj 
ducha hotového, srdce nebo-
jácne, vieru pravú, nádej pevnú 
a lásku dokonalú, aby sme pre 
Teba svoj život nastavili v plnej 
trpezlivosti a s radosťou.
Martin Luther:
Ty vieš, milý otče v nebi, že vo 
mne niet nič dobrého. O tom ne-
treba slov. Prosím Ťa však, aby 
si ráčil obrátiť pohľad na svoj-
ho Syna, môjho Prostredníka, 
Prímluvcu a Vykupiteľa a aby si 
mi preň ráčil dať blažené skon-
čenie a radostné vstanie z mŕt-
vych. Nechže sa krv Ježiša 
Krista nevyliala nadarmo, ale 
nech vo mne pôsobí ovocie ná-
pravy na odpustenie mojich 
hriechov. Chvíľu, v ktorú naspäť 
požiadaš môjho ducha, milý 
Otče, porúčam do Tvojich rúk. 
Prijmi môjho ducha k sebe na 
veky.
Jan Ámos Komenský:
Omnia sponte fluant ne sit vio-
lentia rebus. (Všetko nech voľne 
plynie bez všetkého násilia na 
veciach).
Carlo Carretto:
Kto chce prejsť púšťou a uzrieť 
tvár Božiu, nech sa nepúšťa na 
cestu naslepo. S vypätím všet-
kých prirodzených i nadpriro-
dzených síl nech vykročí po 
osvedčenom chodníku, ktorým 
je „Viera“, „Nádej“ a „Láska“.
Friedrich Nietzsche:
Čo Kristus poprel? – Poprel 
všetko, čo sa dnes nazýva kres-
ťanstvo.

Po nedávnom ocenení Mgr. Jána Kuncu plaketou primátora mesta Košice, ktorú dňa 
7. mája 2017 prevzal z rúk Richarda Rašiho, ďalšie uznanie sa mu dostalo aj na úrovni kraja. 
Dňa 26.októbra t. r. mu predseda Košického samosprávneho kraja odovzdal ďalšiu plaketu 
pri príležitosti jeho okrúhlych osemdesiatych narodenín za významný celoživotný prínos 
a výsledky pri rozvoji základného a stredného školstva počas riaditeľovania v Krásnej, tiež za 
aktívny podiel pri presadzovaní kresťanských hodnôt vo funkcii predsedu školského výboru 
Západného dištriktu ECAV a riaditeľa Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach.
I tentoraz spolu s vedením vyslovujeme úprimnú gratuláciu k oceneniam a do ďalších dní 
a rokov želáme veľa zdravia, síl a entuziazmu. Veď život je úloha, ktorú treba splniť! Preto: 
„Daj každému dňu šancu, aby bol najkrajším dňom Tvojho života.“         Text a snímky: (bič)

Ďalšia plaketa pre Mgr. Jána Kuncu

Pestrá paleta podujatí seniorov

Čo povedali slávni?

Kráčajúc do Betlehema si hľa-
daj pevnú pôdu pod nohami, 
lebo v piesku sa kráča ťažko 
a pomaly. Beztvára poddajnosť, 
politická korektnosť a všeo-
becná obľúbenosť – to všetko 
pripomína ten piesok, po kto-
rom sa ťažko kráča a celá stav-
ba nášho života sa potom začí-
na podobať až príliš na dnešný 
„Dom postavený na piesku“.



Keď v Krásnej vyslovíte meno 
Zuzana Železníková, väčšina 
z nás si spomenie na útlu ženu 
s veľkým srdcom. Pani učiteľka, 
ktorá pôsobila na tunajšej ško-
le v období 70. – 80. rokov. 
Nejedno dieťa ju zbožňovalo pre 
jej láskavosť a prístup v snahe 

dať im do života to najdôležitej-
šie – vedomosti, ktoré s určitos-
ťou odovzdávala aj svojim dvom 
dcéram. Staršia, Zuzana, totiž už 
niekoľko rokov pracuje ako ge-
nerálna riaditeľka pivovaru 
Heineken. Je to medzinárodná 
pivovarnícku korporácia, ktorá 
pôsobí v takmer všetkých kraji-
nách sveta a zamestnáva cez 
80 tisíc ľudí.  Spomedzi 190 ge-

nerálnych riaditeľov patrí Zuzka 
medzi štyri ženy, ktoré takúto 
pozíciu vo firme zastávajú. Je 
jedinou Slovenkou, ktorá to 
v holandskom pivovarníckom 
koncerne dotiahla na post ge-
nerálnej riaditeľky. Navyše je 
prvou Východoeurópankou, kto-

rej Holanďania zverili svoj biz-
nis v mimoeurópskej krajine. 
(á propos, nebude to náhoda, 
veď jej starý otec viedol pivovar 
v Michalovciach a v Košiciach). 
Najzaujímavejšia kariéra sa pre 
ňu začala v roku 2007, kedy po 
jedenástich rokoch pôsobenia 
na Slovensku dostala ponuku 
pracovať ako generálna riaditeľ-
ka v Libanone, v krajine zaujíma-

vej svojou kultúrou i nábožen-
skou rôznorodosťou. Ako nám 
povedala, štyri roky, ktoré tam 
s rodinou strávila patria medzi 

jej najkrajšie, okrem iného aj 
preto, že sa jej tam v roku 2009 
narodil syn Jakub. Koncom roku 
2010 prijala ponuku na pozíciu 
generálnej riaditeľky v Tunisku, 
kde mala spoločnosť Heineken 
nielen pivovar, ale aj závod na 
nealkoholické nápoje, džúsy 
a závod na minerálnu vodu. Bo-
lo to pre ňu nesmierne zaujíma-
vé obdobie, aj keď v mnohých 

aspektoch náročné. Nebolo jed-
noduché prosperovať v tak 
náročnom prostredí, keďže na 
pivovarnícky priemysel mali 
dopad zmenené ekonomické 
i sociálne podmienky, ovplyv-
ňujúce turizmus, ktorý je hlav-
ným príjmom pre Tunisko a tiež 
aspekt náboženský, ktorý obme-
dzoval dostupnosť a konzumá-
ciu piva. No aj táto skúsenosť 
ju obohatila profesne i ľudsky. 
Spolu s manželom sa tešia zo 
syna, ktorý sa naučil plynule roz-
právať po francúzsky, anglicky 
a arabsky. V roku 2016 sa s ro-
dinou presťahovali do Českej 
republiky, kde pôsobí doteraz. 
Je vďačná za všetky príleži-
tosti, ktoré dostala a ľudí, kto-
rých stretla. Počas letnej do-
volenky navštívila aj Krásnu,  
zaspomínala si na mladosť, 
ktorú tu prežila, hlavne na ško-
lu, zážitky so spolužiakmi na 
svoje prvé lásky. Neskrývala nad-
šenie a prekvapenie z toho, 
ako sa naša mestská časť roz-
rástla a skrásnela. Zuzka je 
svetobežníčka a úspešná žena. 
Prezradila však, čo je pre ňu 
ešte dôležitejšie „Som pyšná 
na to, čo som dosiahla, ale to 
najcennejšie na čo som sku-
točne hrdá, je moja rodina. Je to 
najlepšie čo sa mi v živote stalo.“ 
               Ingrid A n t a l o v á
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• N e z á v i ď  n i ko m u  š ťa s t i e .  D o b r í  ľu d i a  s i  h o  z a s l ú ž i a  a  z l ý m  d l h o  n e v y d r ž í .

Martinka Dudríková - Brindley 
nám z USA napísala: Pred 
tromi rokmi som sa vydala, 
opustila Košice a presťahova-
la som sa do malého mestečka 
Adairville v Kentucky na juh 
USA. Stálo ma to veľa odvahy 
a ešte viac sĺz. Aj keď je americ-
ká kultúra celkom blízka našej, 
predsa mi trvalo dlho zvyknúť 
si na novú krajinu, nové zvyky.  
Už  po opustení letiska si človek 
uvedomí, že všetko naokolo je 
väčšie a rozťahanejšie ako na Slo-
vensku - cesty sú širšie a viac-
prúdové, bez výtlkov a obrov-
ských dier, v obchodoch je všet-
ko balené vo väčších obaloch, 
v reštaurácii dostanete porciu 
trikrát väčšiu než na Slovensku. 
V lete tu teploty presiahnu aj 
štyridsať stupňov Celzia, no 
vnútri budov je okolo osemnásť 
stupňov, takže pri takejto veľkej 
zmene teplôt musím aj počas 
najväčších horúčav nosiť sve-

ter, ktorý si obliekam po piatich 
minútach strávených v reštau-
rácii či v obchode. Američania 
do všetkého dávajú ľad a nie-
len pár kociek - najlepšie je na-
sypať ľad po horný okraj pohá-
ra a až potom naliať nápoj.  
Málokedy vidím, že by ľudia 
pili vodu, väčšinou do seba 

nalievajú nezdravé slade-
né bublinkové nápoje, alebo ľa-
dový čaj, ktorý je typický pre 
južnú časť Spojených štátov. Ako 
tu ľudia charakterizujú typickú 
južanskú kuchyňu? Vezmi hoci-
čo zdravé a vypraž to na oleji. 
Naozaj, vyprážajú všetko, nielen 
zeleninu, ale aj ovocie, zavárané 
uhorky, cheesecake, keksíky, 
čokoládu, zmrzlinu. Vyprážané 
kyslé uhorky sú prekvapivo chut-
né! Ľudia sú milí, usmievaví, čo 
je oproti zachmúreným Slová-
kom príjemná zmena. A nesťa-
žujú sa toľko ako Slováci, svo-
je problémy si nechávajú pre 
seba. Najviac mi tu chýba ve-
rejná doprava. Bez auta sa člo-
vek nikam nepohne, pokiaľ 
nebýva vo veľkom meste. Vzdia-
lenosti medzi mestami a obchod-
mi sú príliš veľké. Každý člen 
rodiny vlastní auto. Väčšinou 
sú americké autá väčšie než 
európske a tak spaľujú aj 

viac benzínu. Aj preto patria 
Američania medzi najväčších 
znečisťovateľov na svete. Naj-
väčším negatívnym rozdielom 
je konzumný spôsob života 
a nedbanie o dopad na životné 
prostredie. V obchodoch je pri-
veľa zbytočných možností, pri-
veľa predpripravených jedál, 
je ťažké nájsť surovinu alebo 
jedlo, ktoré by nemalo v sebe 
chemikálie alebo nebolo ge-
neticky modifikované. Pri pla-
tení v obchode odchádzate aj 
s dvadsiatimi plastovými taška-
mi, ktoré väčšina ľudí po vyba-
lení nákupu okamžite zahodí. 
Jedlo, kozmetiku, odev, elek-
troniku vám nehodia do jednej 
tašky, ale rozdelia do viacerých. 
Na fajný kvalitný čerstvo upečený 
chlebík rovno zabudnite, alebo 
ho nájdete v hip kaviarňach, kde 
zaň zaplatíte v prepočte od šty-
roch do šiestich eur.

Pripravila: M. M i ľ o v á

D o m o v ,  d o m o v ,  t a m  n á s  t i a h n e  v ‰ e t k ˘ c h . . .

. . . veì  Ï iadne  mies to  nám nemá byÈ  mi l ‰ i e  ako  na‰a  v lasÈ

N a ‰ i  r o d á c i  v  z a h r a n i ã í

Každého poteší keď počuje, že sa  našim rodákom, 
pôsobiacim za hranicami  vlasti, darí. Samozrejme, je to ich 
osobný úspech, ale aj my, krajania, sme pyšní na to, že svoj 
um a nadanie prezentujú vo svete ľudia, ktorých osobne 
poznáme. Ešte viac človeka poteší, keď zisťuje, že ani 
ďaleko od svojho domova neprestali sledovať dianie u nás, 
kde prežili kus svojho života a tiež, že Krásna je pre nich 
stále miestom, na ktoré s láskou spomínajú a kde sa radi 
vracajú. Utvrdzuje nás to v presvedčení, že žiadne miesto 
na svete nám nie je milšie, ako náš domov. Ponúkame vám 
jeden životný príbeh, profesný rast i zaujímavé postrehy zo 
života v iných krajinách, ktoré sú diametrálne odlišné od 
nášho spôsobu života.



Rozuzlime konečne gordic-
ký uzol a dilemu častých otá-
zok o čom písať do našich miest-
nych novín. Prejdem teda k jad-
ru veci, z mosta do prosta. Ple-
jáda možností a námetov na 
písanie, teda vstupovanie do 
tvorivého procesu pre naše no-
viny je nesmierne široká a ne-
mala by byť u nikoho behom na 
dlhé trate. Veď každý deň sa 
v takmer šesťtisícovej Krásnej 
čosi udeje, čo je potrebné „za-
znamenať“. „Ventilácia“ premien 
obce, jej koloritu a ľudí v nej, ne-
menej prínosu pri jej zveľaďova-
ní a skrášľovaní, rozvoji škol-
stva, kultúry, športu, ale i ďalších 
úsekov, samozrejme spoznáva-
nie histórie Krásnej, by sa malo 
stať imperatívom súčasnosti.

Rozhodne a nebojácne 
otvoriť dvere vlastným dejinám, 
glorifikovať, doslova velebiť mi-
nulosť našich praotcov je na-
najvýš aktuálne a nutné, aby sme 
odovzdávali štafetu súčasnej 
a budúcim generáciám. Pove-
dali im, kde sa narodili ich de-
dovia, babičky, čo robili, čím sa 

zapodievali, kde ich krstili, so-
bášili. Odhaľme im aj ich horúci 
a vrúcny vzťah k svojmu domovu, 
k rodnej obci. Veď domov je 
domov. Stará pravda, tisíckrát 
vyslovená a beda tomu, kto ňou 
opovrhuje ! Nebolo by dobré, 
ani pekné naň zabúdať ani tým, 
ktorí čo len na krátky čas od 
neho „odbehli“ priďaleko, až 
za veľkú mláku. (Verme, že ani 
tam ich srdiečka nezamrznú!). 
Že sa tak nestáva, potvrdzujú 

listy aj iné odkazy v rôznych po-
daniach z rôznych častí sveta, 
tiež pri osobných stretnutiach, 
ktoré s láskou zapisujeme do 
stránok našej „kroniky“ a radi to 
urobíme aj inokedy, keď si na 
nás spomenú. Viackrát sa nám 
už potvrdilo, že naše miestne 
noviny obsahovo, štylisticky, 
aj graficky a kompozične plne 
zodpovedajú žurnalistickej 
abecede a etike začo mnohým 
ľuďom z Krásnej, ale aj fach-

manom z novinárskej brandže 
vďačíme. Najmä tým, ktorým- 
ako píšu – prirástli k srdcu, ktorí 
tvrdia, že sú „Knihou pravého 
života“, že v každom riadku cítia 
veľký lokálpatriotizmus k našej 
mestskej časti, atď, atď... Pre 
tvorcov je to vždy výzva, veľkým 
záväzkom. Sme teda patrioti. 
To znamená, že slúžime svojej 
obci, mestu aj spoločnosti. Po-
kladám to za prirodzený pocit 
podieľať sa na rozmachu svo-

jej rodnej obce s láskou a reš-
pektom, tiež na úsilí, aby Krás-
na (a ľudia v nej) bola silnejšia 
a sebavedomejšia, aby zvyšo-
vala svoju prestíž, bola obno-
vená jej identita, jej „Genius 
loci“ - duchovno - ktoré tvorí 
jej profiláciu ako významného 
kresťanského miesta. Pridajme 
sa k tomu tvrdeniu a spoločne 
akceptujme aktuálnu obnovu 
vzácnej hrobky rodiny Meš-
kovcov, ale aj postavenie čolen 

skromného pamätníka na našej 
historickej „Hore“. Aktívnejšie 
a odvážnejšie práve tam hľadaj-
me korene našej identity. Je 
to naša svätá povinnosť, čo si 
vyžiada rozhodnejšie konať, 
pohnúť sa vpred a prijať zme-
ny. Nestáť bokom, ale ukazovať 
smer, motivovať širší okruh ľudí 
do diania. Samozrejme, platí to 
aj pre poslancov a tiež miestnu 
inteligenciu. Veď práve ona by 
mala byť profesionálnou a mo-
rálnou chrbticou. Spoločnú reč 
hľadjme aj na stránkach Kras-
ňančana. Snažme sa využiť 
svoju „tribúnu“ aj na tieto ciele, 
aby náš život a naše konanie 
malo cveng ako kov.

Viem, všetko musí dozrieť, 
teda aj náš apel, či nabádanie 
na písanie článkov. Aby sa naše 
túžby a priania premenili na rea-
litu, musia vydržať previerku 
času. Musia „dozrieť“. A ešte ani 
prijímať prianie za skutočnosť 
by tiež nebolo seriózne. Len vás 
prosím o jedno: Nezabúdajme, 
že tvoríme a píšeme „Kroniku“ 
Krásnej.        Váš: šéfredaktor

Už tento názov nám dáva 
tušiť, čo sa skrýva za oknami 
aj sklenenými dvermi útlej pre-
dajničky, ktorá u nás pribudla 
v júni tohto roku. Pri jej návšteve 
a osobnom stretnutí s  majiteľ-
kou Henrietou Garajovou sme 
sa presvedčili, že je v nej množ-
stvo všakovakých „krásavíc“ – 
rezaných i črepových kvetov, 
ktoré nám predstavila a jedným 
dychom vymenovala čo všetko 
ponúka pre svojich zákazníkov. 
Sú to príležitostné kytice na osla-
vy, svadby, úmrtia, vence, darče-
kové koše, aranžmány z kvetov, 

torty z plienok, uterákov, cukrí-
kové kytice, ale aj hnojivá, zemi-
na, sviečky, kahance a rôzne 
darčeky. Dodala, že je tu aj mož-
nosť objednávky, ba aj donášky 
zákazníkom cestou telefoná-
tu, či webovej stránky, ktoré záu-

jemcom ochotne poskytne vo 
svojom „stánku krásy“ denne 
od 9. do 17. hodiny.

Za ten krátky čas, ktorý som 
tu strávil v dialógu s majiteľkou 
novej predajničky a prezeraním 

pestrej palety kvetiniek, ktoré 
lahodia očiam aj srdcu, evoko-
valo vo mne i to, že vlastne kaž-
dý z kvetov nám čosi vyjadruje 
a prezrádza. Tiež to, že každá 
kytica je vždy krásny dar, ktorý 
môže mať zvláštny, skrytý vý-

znam. Najmä vtedy, ak ju vybe-
ráme pre milú osobu, aby sme 
jej tlmočili tajné posolstvo: prvý 
krok, pokoj, čistotu, galantnosť, 
či často skloňovanú lásku. Totiž 
aj kvety majú svoju „reč“. Spo-

meňme aspoň niektoré z veľké-
ho množstva, čo nám vyjadrujú? 
Astra - prvý krok, hyacint - hru, 
chryzantéma - pravdu, iberka - 
pokoj, mier, konvalinka - čistotu, 
levanduľa - cudnosť, gladiola - 
silu charakteru, narcis - galant-
nosť, napokon ruža a sirôtka - 
lásku. Nuž nech sa aj k vám 
„prihovoria“ i tie z novootvorenej 
predajne u Heny na Opátskej. 
O nič menej, darčekmi môžete 
potešiť a zavďačiť sa deťom, aj 
dospelým. Ale to už nechávam 
len a len na vás…

Text a snímky: (bič)  
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•   U č í m e  s a  l e n  o d  t o h o ,  k o h o  m i l u j e m e .

H º a d a j m e  k o r e n e  n a ‰ e j  i d e n t i t y

Predstavujeme vám novú predajÀu na Opátskej ulici ãíslo 13/A

„Kvety a darãeky u Heny“

Pí‰eme „Kroniku“ Krásnej



Nastalo zimné obdobie, 
ktoré je spojené so zvýše-
ným počtom dopravných ne-
hôd a škodových udalostí 
spôsobených novovzniknu-
tými výtlkmi na miestnych ko-
munikáciách. Ak dôjde k poš-
kodeniu vozidla z tejto prí-
činy na miestnej komuniká-

cii v správe Mestskej časti 
Košice-Krásna, odporúčame 
volať políciu za účelom zdo-
kumentovania poškodenia 
vozidla a posúdenia, kto je 
za poškodenie vozidla zod-
povedný. Vhodné by bolo pri-
zvať aj zástupcu z nášho miest-

neho úradu. Poškodený si mô-
že náhradu škody uplatniť 
z poistenia zodpovednosti za 
škodu správcu komunikácie, 
mimosúdnou dohodou s ním 
alebo na súde v občiansko-
právnom konaní. Ak poško-
dený neuspeje s požiadavkou 
na náhradu škody u správcu 

komunikácie, môže využiť ha-
varijné poistenie. Rozhodnu-
tie o zvolenom postupe je 
slobodným občianskym prá-
vom každého poškodeného.

Ing. Róbert V a v r e k
referát výstavby a CO   
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K e d y k o ľ v e k  ť a  ľ u d i a  o h o v á r a j ú ,  m á š  n i e č o ,  č o  o n i  c h c ú .•

D o b r e  v e d i e È

Mestská časť Košice-Krásna 
aj tento rok využila finančné pro-
striedky z podielovej dane za 
psov na zakúpenie košov na psie 
exkrementy. Tieto boli osadené 
v lokalite Na hore v smere k le-
su a k poliam, v okolí rieky Hor-
nád medzi „lávkou“ a cyklo-
chodníkom, pri cintoríne, tiež 
pri kaštieli. Veríme, že ich osa-
denie prispeje k lepšiemu dodr-
žiavaniu povinnosti odstrániť 
znečistenie verejného pries-
transtva, ktoré vyplýva z § 3 plat-

ného Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 2/2012 o pod-
mienkach držania psov v mest-
skej časti. Opäť pripomíname 
možnosť získania odmeny za 
splnenie povinností. Ak ste vlast-
níkom psíka, evidovaného v Krás-
nej a preukážete sa dokladom 
o zaplatení dane za psa, môžete 
si v kancelárii prvého kontaktu 
na prízemí miestneho úradu vy-
zdvihnúť balenie vrecúšok na 
psie exkrementy. 
Mgr. Magdaléna Po láková

O p ä È  n a  p s i u  n ô t u

Potrebujete pokosiť záhradu? 
Gabriel Klik po dohode 

p o n ú k a 
kosbu záhrad mulčovacím strojom. 

Kontakt: 0948 357154

A k o  s i  u p l a t n i ť  n á r o k

z a  š k o d u  n a  a u t e

P O Z V Á N K A
Tohtoročný Silvester pred našim kaštieľom začíname 

31. decembra 2017 od 23. hodiny. Čaká na vás 
Siplacka medovina, ohňostroj a kultúrny program.

 Každý prst na ruke má nejaký význam: palec, aby ukázal 
svetu, že budem v poriadku, ukazovák, aby som si vybral svojich 
najbližších, prostredník pre tých, čo mi neprajú, prsteník pre 
výnimočného človeka, keď nastane správny čas, malíček pre 
najlepších priateľov a sľuby, ktoré nikdy neporuším.

 Povedz, čo si myslíš a budeš nenávidený, urob, čo všetci chcú 
a staneš sa figúrkou na hracom poli, ale stoj si za svojím a raz 
povieš: žil som tak, ako som chcel.

 Odpúšťam prvýkrát, pretože robiť chyby je ľudské, možno 
odpustím i druhýkrát, pretože sme ľudia a niekedy potrebujeme 
viac šancí, tretíkrát sa pokúšam odpustiť sám sebe, že by som 
dal šancu dvakrát niekomu, kto si to nikdy nevážil.

 Mať v dnešnej dobe po boku človeka, na ktorého sa môžete 
spoľahnúť, je jedno z najväčších víťazstiev v živote.

Pripravila: (mm)

 ✤ ✤ ✤

 ✤ ✤ ✤

 ✤ ✤ ✤
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• K t o  d á v a  t v o j í m  p e r á m  ú s m e v ,  d á v a  t v o j m u  s r d c u  ž i v o t .

  Zároveň vás pozývame 13. 1. 2018  –  Rusnácky ples
na ďalšie plesy do nášho   3. 2. 2018  –  Fašiangový ples
                „Rubína“ 10. 2. 2018  –  11. reprezentačný ples Rubín



V septembri t.r. svoju trénerskú 
činnosť vo futbalovom klube Krás-
nej ukončil tréner dorastu Štefan 
Hoza. Ako poslanci, zorganizovali 
sme stretnutie, aby sme sa mu po-
ďakovali za jeho účinkovanie pri 
krásňanskych mladíkoch a urobili 
„odpočet“ jeho pôsobenia v Krásnej.
Na dohodnuté stretko prišiel už bý-
valý tréner s písomnou správou na 
troch stranách. Z rozprávania a spo-
mienok sme sa dozvedeli, že jeho 
prvá sezóna v Krásnej začala pred 
deviatimi rokmi, v sezóne 2008-2009 
vo vtedajšej piatej lige, kde dorast 
Krásnej účinkoval do roku 2011. 
Ďalšie dva roky sa chlapci opäť zlep-
šovali a vo štvrtej lige patrili k špičke. 
V rokoch 2013 až 2017 už bojovali 
naši mladíci v tretej lige. Po dvoch 
ôsmych miestach nasledovalo zlep-

šenie a posledné dve sezóny skončili 
dorastenci FK Krásna na druhom 
mieste. Aj tu bolo vidieť kvalitnú 
prácu nášho skvelého trénera. 
Tento ročník začínali naši mladíci už 
v druhej lige. Mládežnícke družstvá 

sú špecifické kvalitou ročníkov. Kvôli 
veku skončilo v družstve viacero 
kvalitných hráčov, neprišla adek-
vátna náhrada a každému bolo jas-
né, že v kvalitnej druhej lige to bude 
omnoho náročnejšie. Keď sme sa 

opýtali pána Hozu, prečo končí, jeho 
odpoveďou bolo, že dovtedy bolo 
trénovanie o radosti a dobrom pocite, 
ale v druhej lige to bolo o trápení, 
preto sa rozhodol ukončiť svoje 
pôsobenie na trénerskom poste. 
Svoju veľkosť pán tréner prejavil aj 
tým, keď nám pripomenul, aby sme 
sa v jeho mene poďakovali vedúcim 
mužstva, ktorí boli súčasťou jeho 
tímu. V sezónach 2008 – 2013 ním 
bol terajší prezident FK Krásna Pavol 
Hake a od roku 2013 je vedúcim 
mužstva  Štefan Timko. Plníme jeho 
želanie a vyjadrujeme úprimné po-
ďakovanie vedúcim mužstva a sa-
mozrejme Štefanovi Hozovi za ich 
prínos, cenné skúsenosti, ale aj trpez-
livosť s našimi mladíkmi.

Ing. František K l i k 
a Ing. Peter K u b i č k a

Do novej sezóny vstupovali star-
ší žiaci Futbalového klubu Krásna 
s výrazne obmenenou zostavou. 
Po skončení minulej sezóny totiž 
kvôli dosiahnutiu vekovej hranice 
odišlo až šesť chlapcov zo základ-
nej zostavy. Preto ani očakávania 
pred novou sezónou neboli veľké, 
hoci naši žiaci vyhrali svoju súťaž 
v posledných piatich rokoch, a cie-
ľom bolo hrať v hornej polovici ta-
buľky. Aj v súťaži nastali zmeny, 
keď túto opustili dlhodobo sa trá-

piace družstvá zo Svinice, Trsteného 
a Blažíc. Naopak, do súťaže vstú-
pili ambiciózne celky z Kalše, Kece-
roviec a naši rivali z FK Galaktik. 
Hneď v úvodnom kole prišla prvá 
prehra na ihrisku v Kalši, hoci ne-
športová, a keďže sa do tímu noví 
chlapci ani veľmi nehrnuli, bolo jas-
né, že táto sezóna bude výzvou. 
V ďalšom kole však žiaci hrali doma, 

a doma, na našom štadióne, už hod-
ných pár rokov ani nezaváhali. Odnie-
sol si to Budimír, v ďalšom kole Slávia 
Tu už na vlastnom štadióne. Chlapci 
sa postupne dali dokopy, vyhrali ďal-
ších šesť zápasov v rade a čakal ich 
už len ten posledný, u lídra, FK Galak-
tik. Ten však nezvládli. Odhalili všetky 
svoje slabiny, ktoré domáci pohodlne 
využili. A hoci naši vyhrávali, odniesli 

si len zahanbujúcu prehru 1:7. Aj 
tretie miesto po jesennej časti však 
možno považovať za úspech. Chlap-
cov, ktorí majú záujem hrať futbal 
hlavne v našej mestskej časti, je až 
povážlivo, extrémne málo. Veď ak 
nepríde žiadny Krásňan, v budúcej 
sezóne nebude v základnej zostave 
žiakov ani jeden jediný chlapec 
z Krásnej. Jarná časť je však chva-
labohu ešte veľmi ďaleko a pri pohľa-
de do tabuľky bude na jar ešte stále 
o čo hrať.       Mgr. M. Beregsászi

Žiaci majú stále o čo hrať
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P r e d p o k l a d o m  ú s p e ‰ n o s t i  j e  d o b r á  p r í p r a v a
Tohtoročná futbalová sezóna 

pre náš futbalový klub nebola jed-
noduchá. Už po jej začatí zaintere-
sovným bolo jasné, že naše doras-
tenecké družstvo je veľmi oslabené. 
Napriek tomu sme prijali ponuku tré-
nera Vladimíra Janočku na spoluprá-
cu a účasť v druhej lige dorastu. 
Keďže tam fungujú v jednom klube 
starší i mladší dorastenci, predpo-
kladali sme, že sa nám tak podarí do-
plniť naše družstvo staršieho doras-
tu, čo sa žiaľ nestalo. Po pretrvávajú-
ich neúspechoch tréner družstva 
Štefan Hoza oznámil ukončenie 
svojej trénerskej činnosti v našom 
klube. Prehodnotili sme situáciu 
a tak nezostávalo nič iné ako toto 

rozhodnutie akceptovať. Za jeho 
záslužnú prácu s krásňanskou mlá-
dežou sme mu spoločne s naším 
starostom oficiálne poďakovali. Teší 
nás, že na jeho miesto sme získali 
kvalitného trénera. Stal sa ním Martin 
Kušnír, ktorý pôsobil ako tréner vo 
vyšších súťažiach. Našu ponuku pri-

jal s tým, že to bude pre neho nová 
príležitosť. Prvý zápas s naším druž-
stvom absolvoval v Ľuboticiach. 
Hralo sa na ťažkom teréne, napriek 
tomu, že sme prehrali naši chlapci 
predviedli dobrý výkon. Ďalší sú-

boj s KAC Jednota Košice však bol 
poznačený neskorým príchodom 
„našich“, ale hlavne ich nedosta-
točnou prípravou na zápas, v ktorom 
sme mohli uhrať minimálne jeden 
bod. Neskôr, keď sa zlepšila účasť 
hráčov na tréningoch, dostavila sa 
aj odmena vo forme prvej a zatiaľ 

jedinej výhry v sezóne s družstvom 
Giraltoviec. Je nepochopiteľné, že 
po vyhratom zápase sa naši chlap-
ci akoby upokojili, ale účasť na 
tréningoch poniektorí opäť odig-
noroval. Posledný zápas sezóny 

v Spišskej Novej Vsi potvrdil, že 
hra na „rýchlom“ teréne s kva-
litným súperom nám robí veľký 
problém. Ak chceme hrať dobrý 
futbal a byť úspešní, je potrebné 
začať na sebe zodpovedne a cie-
ľavedome pracovať, z vlastných chýb 
sa poučiť, nedostatky, o ktorých vie-
me, urýchlene odstrániť. Predpo-
kladom úspešnosti je len a len 
dobrá príprava na zápas - tréning, 
k čomu majú naši mladí vytvorené 
všetky predpoklady. Pevne verím, že 
uvedomelosťou i disciplinovanosťou 
hráčov pod profesionálnym dohľa-
dom nášho nového trénera sa začne 
nášmu futbalu lepšie dariť.  

P. Hake, prezident FK Krásna

Ako ìalej vo futbale

V ì a k a  V á m ,  p á n  t r é n e r  H o z a


