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Krásna chce byÈ úspe‰nej‰ia a sebavedomej‰ia
JUDr. Marek KAŽIMÍR

O semstosedemdesiatpäť
rokov je v histórii obce alebo mesta veľa či málo? Filozofická otázka s odpoveďou, ktorá však môže veľa naznačiť o živote obyvateľov na tomto kúsku
zeme východného Slovenska
s miestom, ktoré naši predkovia
nazvali Krásna. Faktom je, že
rok 1143, kedy je zaznamenaná vôbec prvá písomná zmienka
pod pôvodným názvom Krásna
nad Hornádom, radí našu mestskú časť v rámci Slovenska na
tretie miesto za Nitrou a Bratislavou. Na viacerých stránkach
tohto čísla nášho spravodajcu
nájdete pozvánky na množstvo
kvalitných aj nových športových
a kultúrnych podujatí, ktorými si
chceme spoločne pripomenúť
toto vzácne jubileum. Na všetkých podujatiach organizovaných Mestskou časťou Košice –
Krásna, alebo našimi partnermi
ste srdečne vítaní, najmä však
na prvých, aprílových bežeckých
pretekoch pod názvom 1. ročník Desiatky v Krásnej a po
prvýkrát na dvojdňových osla-

školskej záhrady rozhodne miestne zastupiteľstvo na svojom júnovom zasadnutí. V marci sme
zadali dopravnému projektantovi
úlohu vypracovať dopravnú štúdiu štátnej cesty II/552 – Ukrajinskej ulice.
edzi hlavné problémy, ktoré
má za úlohu od samosprávy projektant vyriešiť je dostupnosť, autobusové linky, zastávky
mestskej verejnej hromadnej
dopravy so zameraním na nové lokality – IBV Pri mlyne, Záhumnie, Pri jazere a Na hore.
Mal by navrhnúť nové riešenia
dynamickej a statickej dopravy, čo znamená navrhnúť také
dopravno-inžinierske opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť všetkých účastníkov
cestnej premávky, plynulosť dopravy, nové možnosti parkovania, adekvátny priestor pre verejnú zeleň, najmä však odvodnenie problémových častí tejto
najdôležitejšej dopravnej tepny
Krásnej. Tohto roku plánujeme
ukončiť dve významné dopravné
stavby II. etapu Prašnej ulice
a ukončenie stavebných prác

M

1143– 2018
vách Dňa Krásnej, na ktorom
privítame aj známu hudobnú
kapelu Kollárovci a Ukrajinský
národný zbor Karpaty pod vedením Levka Dohoviča.
ok 2018 je pre samosprávu veľkou výzvou na „popasovanie sa“ s myšlienkou revitalizácie školskej, dlhodobo nevyužívanej pol hektárovej záhrady
a s vyriešením nelichotivej situácie na hlavnom dopravnom ťahu
cez Krásnu – Ukrajinskou ulicou.
Chýbajúce chodníky, krajnica,
odvodnenie, špinavá a neidenti-

R

Marec 2018.

fikovateľná zeleň sú veci, s ktorými nemôže byť spokojný žiaden starosta ani poslanec i napriek tomu, že táto cesta patrí
do správy mesta. Tri alternatívy
a štúdie riešenia záhrady a jej
premeny na rekreačno-športový areál, ktoré spracovali študenti Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, sme predložili na verejné pripomienkovanie a hlasovanie. Svoj názor
a návrhy na jej riešenie môžete cez web stránku zaslať samospráve. O konečnom riešení

(Pokračovanie na 3. strane)

Súčasný pohľad na Krásnu z vtáčej perspektívy.

Kultúrno-spoloãenské a ‰portové podujatia
v Mestskej ãasti Ko‰ice-Krásna v jubilejnom roku 2018
Kultúrno-spoločenské dianie je nevyhnutnou a neodmysliteľnou súčasťou života a tí, ktorí sa na ňom podieľajú, svojou
prácou a umením robia svet naozaj krajším. Veď práve ono vytvára priestor pre nadväzovanie nových priateľstiev, tiež
dobrých medziľudských vzťahov v komunite. Preto je úprimnou snahou vedenia našej mestskej časti robiť pre svojich
obyvateľov aj na tomto poli maximum. Jubileum Krásnej je príležitosťou k tomu, aby bol kultúrny program obohatený
o nové podujatia. Je potešujúce, že vás môžeme pozvať aj na skvelé programy, iniciované nielen mestskou časťou, ale tiež
inými subjektami, ktorí tu pôsobia. Vnímame to ako svedectvo toho, že Krásnu – náš domov – majú radi a želajú si, aby
bola ešte príťažlivejšou a zaujímavejšou. Excelentný vianočný koncert, fašiangové plesy i jubilejný koncert komorného
orchestra mládeže „efko“, či iné doterajšie tohtoročné kultúrno-spoločenské stretnutia s masovou účasťou nás utvrdili
v tom, že do kvalitnej kultúry sa investovať oplatí. Ponúkame vám pestrú paletu ďalších kľúčových podujatí, ktoré môžete
počas roka 2018 navštíviť, a nie je vylúčené, že ich mozaika bude omnoho širšia. Dovoľujeme si vysloviť presvedčenie, že
si z tejto bohatej ponuky čosi vyberiete, veď sú určené predovšetkým vám, Krásňanom. Našou odmenou bude len a len
vaša spokojnosť.

âo sme uÏ „uvili“ do vienka ná‰ho vzácneho jubilea od zaãiatku roka 2018
január • 4. 1. 2018 Vianočný koncert, ktorý pripravili miestne spevácke zoskupenia bol dôstojným vstupom do jubilejného
roku 2018. Počas sv. omše nádherné spevy zo svojho bohatého repertoáru odprezentoval Spevácky zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením Milady Trojčákovej, výborne pripravené pásmo vianočných
piesní i vinšov predviedla DFS Krasňanka, ktorej „šéfuje“ Irena

Feketeová. Do tretice – svojimi „anjelskými“ hlasmi potešili a preplnený kostol roztlieskali najmenší účinkujúci – speváčikovia zboru
Plamienok, pôsobiaceho pri našom farskom kostole, ktorý s veľkou
láskou a oduševnením vedie učiteľka miestnej základnej školy Anna
Ogurčáková. Vďaka za skvelý a duchovne obohacujúci zážitok. •
27. 1. 2018 sa v reštaurácii Rubín konal Tretí ples Krásňanov.
Pri jeho organizácii bola mestskej časti generálnym partnerom Reštaurácia Rubín. Ako sa patrí, k reprezentačnému plesu, patrí reprezentačná tombola. Za ceny vyjadrujeme vďaku darcom: Reštaurácia
Rubín, ZIKRA, s.r.o., ASANARATES s.r.o., TRIS s.r.o., Vakert Via,
s.r.o., KING Servis s.r.o., Danrel, s.r.o., Yellow Košice, s.r.o.,
HYDRO-EKO-STAV s.r.o., Memorial, s.r.o, Soft-Com-Prog, s.r.o.
február • dňa 10. 2. 2018 si mohli zaplesať rodičia so svojimi ratolesťami na Farskom rodinnom plese. Ako to už býva, medzi
najočakávanejšie a najvďačnejšie momenty patrí bezpochyby tombola, ktorá bola tentoraz mimoriadne bohatá. Hodnotné ceny na
milé podujatie darovali: Mestská časť Košice-Krásna, ZŠ s MŠ sv.
Marka Križina, Kaštieľ Krásna, pán kaplán Mgr. Michal Bodnár,
Aeroklub Future fly, o.z., Bidovce, Pimpollo, o.z.,Špedičná firm
Thomas Sluis Slovakia, s.r.o., REHYPO s.r.o., Reštaurácia
Rubín,Bistro Včielka, Camellia Pizza restaurant, Advocat Real – Ing.
Marcela Kažimírová, Autoservis – Jozef Hajduk,Danrel s.r.o. Daniel
Dzurovčák, JUKOV, s.r.o. – František Jurčo, Požičovňa náradia – Ing.
Vladimír Saxa, Predajňa bicyklov – Rastislav Odermarský, Predajňa
kvetov – Mária Vasiľová, Gloria Palace – Ing. Peter a Ján Kubička,
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Krčma Pod orechom – Vladislav Hegedüš, Potraviny – Helena
Barnová, Potraviny – HATES – Terézia Hanková, Potraviny – Mikuláš
Rjabinčák, Drevo-drevené obklady – Ladislav Kočiš, Kamenárstvo
STONE s.r.o. – Slavomír a Martin Ducár, Kamenárstvo – Milan
Takáč, Stavebná firma – Maroš Takáč, Beauty studio Marcélle – Mgr.
Marcela Martonová, Fit studio – Veronika Bartošová, Kaderníctvo –
Ružena Janejková, Ella photogaphy – Andrea Gašparová, rodina
Fedorová, Ing. Peter Tomko, Mgr. Silvia Sladíková, Ing. František Klik,
Ing. Maroš Čekan, Mgr. Andrea Fedorová. Za prejav lásky, spolupatričnosti a ochotu podporiť skvelé podujatie patrí úprimné
poďakovanie menovaným i anonymným darcom od organizátorov,
ale hlavne od tých „najmladších“ účastníkov plesu. • Dňa 17. 2. 2018
pravá Siplacka fašiangová zabíjačka. Jej zámerom bolo súčasníkom priblížiť atmosféru niekdajších rodinných zabíjačiek, ukázať,
čo všetko je potrebné urobiť, kým sa na náš stôl dostanú voňavé jaternice, klobásy, slanina, či iné zabíjačkové špeciality, ktoré si
účastníci podujatia mohli ochutnať. Tentoraz bolo hlavným organizátorom Bistro Včielka, no uznanie si naša mestská časť odniesla
za komplexnú ukážku zabíjačky v rámci „Košických Vianoc 2008“,
kde hlavnými aktérmi boli vtedajší poslanci Ľubo Hake, neb. Fero
Klik, s manželkami, Jozef Grác, Rasťo Balog a samozrejme rukávy
si vykásal aj starosta Marek Kažimír. • V nedeľu, 18. 2. 2018 sa
v našom kultúrnom dome konal koncert, venovaný 100. výročiu
vzniku ČSR, 25. výročiu vzniku SR a 875. výročiu prvej písomnej
zmienky o Krásnej. Účinkoval na ňom Komorný orchester mládeže
„efko“ pri ZUŠ Košice, Bernolákova 26. Zazneli známe skladby slovenských a českých skladateľov, napr. ústredná melódia zo seriálu
Cirkus Humberto, Valse triste od O. Nedbala, Tancuj, tancuj, ale
aj iné známe melódie. Plne obsadená sála Krásňanov, ale aj hostí veľkým potleskom odmenila vynikajúce výkony orchestra. V záverečnom poďakovaní náš starosta konštatoval, že účinkujúcim
a koncertu prináleží jediný prívlastok „famózny“, teda vynikajúci, jedi(Pokračovanie na 4. strane)
nečný.

História je svetlo pravdy ✽ Historia est lux veritatis.

Zo starostovho diára

K najvýznamnejšiemu
sviatku roka,
všetkým obyvateľom Krásnej
vinšujeme pokojné a príjemné
chvíle v kruhu najbližších,
najmä však zdravie, od ktorého sa
odvíja pravá radosť, pokoj
a neodmysliteľný prameň lásky
vo svetle radostného
veľkonočného času.

január – február – marec 2018
s riaditeľom dopravy DPMK, a.s. o skvalitnení a posilnení
autobusových liniek 52, 28 a koordinácie s električkovou
dopravou a linkou č. 19
verejná prezentácia návrhov štúdií revitalizácie školskej
záhrady a jej zmeny na športovo-rekreačný areál,
rokovanie s obyvateľmi a vlastníkmi v lokalite IBV Feketeova pažiť – o spolupráci a podmienkach pri výstavbe
inžinierskych sietí,
prijatie a rokovanie žiackeho parlamentu ZŠ s MŠ sv.
Marka Križina,
rokovanie s projektantom rýchlostnej cesty R2 – juhovýchodný obchvat mesta Košice o začatí výstavby a vyplatení kúpnej ceny,

Starosta,
členovia redakčnej rady
a šéfredaktor
(Dokončenie z 1. strany)

DôleÏité pracovné rokovania Krásna chce byÈ úspe‰nej‰ia
rokovanie na Košickom samosprávnom kraji o rekonštrukcii Zdravotníckeho strediska, parkovaní a možnom
odkúpení objektu,
rokovanie na Okresnom úrade, odbore životného prostredia o kontrole dodržiavania projektu – terénnych
úprav a sťahovania mokrade na štrkovisku,
rokovanie s firmou Roja, s.r.o. o projekte rozširovania
optickej siete, čiastočných uzávierkach ciest a harmonograme prác,
účasť na súdnom pojednávaní o vandalizme a technických
podmienkach prevádzky multifunkčného ihriska za miestnym úradom,
rokovanie na výbore IBV Záhumnie Krásna o harmonograme výstavby ciest,
rokovanie so Slovenským červeným krížom o podmienkach realizácie projektu mobilného sociálneho poradenstva,
rokovanie s konateľom firmy Labaš, s.r.o. o podmienkach
výstavby rekonštrukcie Slaneckej cesty,
rokovanie na Správnej rade Kaštieľ Krásna: rozpočet na
rok 2018, stav súdnych sporov a zverejňovanie zmlúv.

Z histórie obce
Košice – mestská časť Krásna leží 191 m nad morom.
Najstaršia písomná zmienka je z roku 1143, kedy bolo
vysvätené krásňanské opátstvo – benediktínsky kláštor
s patrocíniom P. Márie. Už
v čase jeho rozvoja tu vznikli dve samostatné dediny
Krásna a Opátska, v stredoveku známe vinohradníctvom. Krásna nad Hor nádom vznik la spo jením
už spomínaných obcí v roku 1945. Súčasťou mesta
Košice sa stala v roku 1976.
Heraldická komisia v roku
1997 potvrdila Krásnej erb
a zástavu.

•

a sebavedomej‰ia

(elektrifikácie a novú cestu) na
ulici sv. Gorazda v objeme cca
200 tisíc EUR. Ukončená prvá
etapa Prašnej ulici naznačila
a ukázala nám ako by v Krásnej
mali vyzerať všetky cesty, chodníky a odvodnenie v 21. storočí.
Všetci si uvedomujeme, že pred
krásňanskou samosprávou je
ešte obrovské množstvo práce
a takýchto výziev. Dôležité je
však nezastať a nepoľaviť na vy-

týčenej ceste. Myslím si, že v Krásnej máme do budúcnosti na čom
stavať a od čoho sa odraziť. Je
tým naše spoločné bohatstvo,
veľké katastrálne územie územným plánom predurčené na dynamický rozvoj a obrovký potenciál v ľuďoch. Preto si nielen
myslím, ale som pevne presvedčený, že Krásna stále môže byť
ešte úspešnejšia,sebavedomejšia, ale aj hrdejšia.

Koľko nás je?
Oznamujeme Krásňanom, ale aj ostatným čitateľom, že počet obyvateľov v našej mestskej časti opäť vzrástol. Ku koncu
mesiaca februára 2018 bol celkový počet obyvateľov 5380,
z toho 2713 žien a 2667 mužov. Od začiatku roka sa do našej
mestskej časti prisťahovalo 67 obyvateľov. Narodilo sa deväť
detí a zomrelo šesť občanov.
Jana V a r g o v á

Veºká noc, prameÀ lásky, nádeje a pokoja
Vstal, ako povedal. Nemožné sa stalo skutočnosťou.
Kristus je vzkriesený Pán. Je
víťazom nad smrťou, beznádejou a sklamaním. Zázrak
Veľkej noci, tohto víťazstva, je
návrat k životu, k láske, k dô-

Starému človeku, ktorý sedí
ticho a osamelo v domove,
Veľká noc hovorí o spoločenstve, ktoré bude trvať neustále. Mladým, ktorí zápasia s vyprázdnenými a zlomenými
vzťahmi, Veľká noc pripomína

Kristus premohol svet! Kristus
je naša sila, je prameňom lásky, nádeje a pokoja.“

Veºkonoãn˘ zázrak
• Mgr. Michal B o d n á r, kaplán

stojnosti. Chorému – najvýznamnejší sviatok roka Veľká
noc – zvestuje, že jestvuje iný
život, bez bolesti a choroby.
Rodine, ktorá zápasí s finančnými problémami, prináša
vnútornú silu a odvahu, s ktorými dokáže zvládnuť túto ťažkú, často aj zložitú situáciu.

dôstojnosť človeka a ponúka
im vnútorný pokoj. Tomu, kto
stratil priateľa, či blízkeho človeka, Veľká noc hovorí, že
existuje aj život bez smútku.
Opusteným, sklamaným, zraneným (a kúsok z toho je v každom z nás), Veľká noc ohlasuje: „Radujte sa! Nebojte sa!

Oheň nemožno spáliť, vodu utopiť, vietor sfúknuť a pravdu zničiť.
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Kultúrno-spoloãenské a ‰portové podujatia
v Mestskej ãasti Ko‰ice-Krásna v jubilejnom roku 2018

Komorný orchester mládeže „efko“ pri ZUŠ Košice si podmanil srdcia našich poslucháčov.

marec • Na sobotu, 17. 3. 2018 v Kaštieli Krásna pripravilo
občianske združenie Pimpollo v spolupráci s MČ Košice-Krásna
mimoriadne lákavé podujatie pre milovníkov lega vo veku od 1 do
99 rokov, s názvom LEGO DEŇ. Organizátori nám v pozvánke sľúbili LEGO spirograf (kresliaci stroj celý z LEGA), LEGO tereňáky
a prekážkovú dráhu, desať kilogramov kociek, z ktorých sa dá poskladať takmer všetko, súťaž o LEGO majstra a spoločným dielom
mal byť poskladaný model Kaštieľa Krásna z LEGO kociek, vyrobených špeciálne pre tento účel. O tom ako sa tento zaujímavý
deň vydaril vás budeme informovať nabudúce, pretože podujatie
sa konalo práve v čase „výroby“ nášho Krasňančana už v myslavskej tlačiarni Typopress, s.r.o.
apríl • 7. 4. 2018 Stolnotenisový turnaj „O pohár starostu
MČ“. Stolný tenis obľúbený, najrýchlejší druh športu má aj u nás
svojich priaznivcov. Zúčastniť sa ho môžu obyvatelia Krásnej, ktorí
nie sú v tomto športe registrovaní. Spôsob hry, resp. kategorizácia
bude určená po prehodnotení vekovej štruktúry prihlásených.
Obvykle sa hrá v systéme „každý s každým“, t.z., že každý súťažiaci odohrá jeden tzv. set so všetkými súťažiacimi v svojej kategórii, najlepší sa stretnú vo vyraďovacom kole. Propozície budú zverejnené na webovej stránke mestskej časti www.kosicekrasna.sk.
Miestom konania je telocvičňa ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, organizátorom Mestská časť Košice – Krásna a partnerom ZŠ s MŠ
sv. Marka Križina • 15. 4. 2018 1. ročník behu Desiatka v Krásnej. Výzva pre priaznivcov behu a zdravého životného štýlu. Okrem
hlavného behu na 10 km, pre všetky vekové kategórie beh na 50,
200 a 400 metrov. Trať povedie cez mestskú časť (úseky s vylúčenou dopravou), štart a cieľ budú situované pred budovu miestneho úradu. Každý pretekár dostane pri prezentácii štartovací balíček a medailu pri dobehnutí do cieľa. Bližšie informácie (spôsob
prihlásenia, úhrada štartovného a pod.) je na facebookovej stránke
kosice-krasna. Organizátorom je Mestská časť Košice-Krásna
a partnerom Reštaurácia Rubín.
máj • 12. 5. 2018 Míľa pre mamu. Zábavné rodinné popoludnie v priestranstve Krízového strediska Oceľová nádej na Pollovej
ulici. 18, kedy sa v jeden deň na rôznych miestach spájajú tisíce ľudí bez ohľadu na vek, rasu, vierovyznanie, či počasie s jedinou myš-
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lienkou a to prejaviť úctu a vďaku mamám. Koná sa tradične v predvečer Dňa matiek. U nás bude mať toto popoludnie plné hier, súťaží, či koncertov pridanú hodnotu vo forme oceňovania výnimočných žien – matiek pôvodom z Krásnej. Organizátorom je Rodinné
centrum Pimpollo Košice – Krásna, partnerom Mestská časť Košice – Krásna a Únia materských centier. • 19. 5. 2018 Súťaž
o najlepší guláš v Krásnej. Tretí ročník obľúbenej a populárnej
súťaže, ktorá je zároveň považovaná za otvorenie „pivárskej sezóny“. Súťažia prihlásené družstvá, vyhodnocuje odborná porota.
Celodenný program je zostavený tak, aby si ho užili dospelí i deti.
Hodnotný kultúrny program a hudobná produkcia rôznych žánrov
počas celého dňa. Organizuje Bistro Včielka, partner Mestská
časť Košice-Krásna. • 26. 5. 2018 Slávnostné odhalenie kamenného náhrobníka Jozefa I. Meška. Odhalenie a vysvätenie kamenného náhrobníka baróna Jozefa I. Meška, ktorý sa
zaslúžil o klasicistickú podobu Kaštieľa v Krásnej (charakterizovaná
ušľachtilou jednoduchosťou, návratom ku klasickému umeniu
antiky). V tomto roku uplynie 229 rokov od jeho smrti (zomrel vo
veku 47 rokov). Pri tejto príležitosti budú do časovej schránky uložené a na dobu päťdesiat rokov zapečatené odkazy Krásňanov
pre ďalšie generácie. Slávnosť organizuje Mestská časť KošiceKrásna v súčinnosti s Rímsko-katolíckym farským úradom Košice-Krásna • 26. 5. 2018 v popoludňajších hodinách organizuje
Mestská časť Košice – Krásna na školskom ihrisku základnej
školy Deň rodiny. V rodinnej olympiáde si v piatich disciplínach
zašportujú a zasúťažia členovia rodín spolu ako jeden tím, ale aj
ako jednotlivci medzi sebou. Sprievodnými aktivitami budú tvorivé dielne pre starých rodičov a tiež pestrý kultúrny program. Povzbudzovať súťažiacich a odovzdávať ceny víťazom budú známi košickí
športovci. Podujatie je organizované v súčinnosti s Rodinným centrom Pimpollo Košice – Krásna a ZŠ s MŠ sv. Marka Križina.
jún • 1. 6. – 30. 6. 2018 Výstava retro bábik v Kaštieli
v Krásnej. Jedinečná výstava bábik z obdobia sedemdesiatych
a osemdesiatych rokov 20. storočia známych značiek HAMIRO
a GUMOTEX, celuloidových bábik, odetých do krásnych krojov z rôznych regiónov Česka a Slovenska. Zbierka bude zapožičaná od
miestnej obyvateľky p. Ingrid Antalovej. Výstavu organizuje Mestská časť Košice-Krásna, partnerom podujatia je n.o. Kaštieľ
Krásna. • 2. 6. 2018 organizuje naša ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
Vedomostnú súťaž o Krásnej o minulosti i súčasnosti pre všetky
deti Krásnej. Súťažiť môžu trojčlenné družstvá v dvoch vekových
kategóriách: 7 –10 rokov a 11 – 15 rokov. V troch súťažných kolách
súťažiaci preukážu svoje vedomosti z histórie i súčasnosti Krásnej a svoju šikovnosť využijú v praktických úlohách. Propozície
a učebné materiály budú vopred zverejnené. Na víťazné tímy v každej kategórií čakajú zaujímavé a hodnotné ceny. Súčasťou sprievodného programu bude prezentácia najlepších prác literárnofilmovej súťaže žiakov ZŠ s MŠ sv. Marka Križina pod názvom
(Pokračovanie na 6. strane)

História je život v pamäti ✽ Historia est vita memoriae.

Fotoreport

z Farského rodinného plesu dňa 10. 2. 2018

Takáto príjemná a pohodová atmosféra vládla počas Farského rodinného plesu v druhom mesiaci jubilejného roka 2018 v našom skvostnom
kaštieli, ktorý povstal z ruín a stal sa opäť novým kultúrno-spoločenským stánkom pre rôzne podujatia Krásňanov a ich hostí. Jedným z nich
bol aj spomínaný ples, o ktorom sa viac dozviete pod titulkom „Čo sme už uvili do vienka nášho vzácneho jubilea“ (na druhej strane).
(bj)

•
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Kultúrno-spoloãenské a ‰portové podujatia
v Mestskej ãasti Ko‰ice-Krásna v jubilejnom roku 2018
„Krásna - miesto, kde žijem“. Partnerom podujatia je Mestská
časť Košice – Krásna. • 16. 6. 2018 Juniáles, ktorý sa traduje
sa už viac ako jedno desaťročie v priestranstve pred Krčmou
Pod orechom na Edisonovej ulici. Podujatie je obľúbené hlavne
kvôli kvalitnej „živej“ ľudovej muzike, vtipným súťažiam, atrakciám
pre deti (vozenie na koníkoch, cukrová vata, skákací hrad), vynikajúcim grilovaným špecialitám i ponuke viacerých druhov prvotriednych pív. Organizátorom je HEGI – Krčma Pod orechom a partnerom Mestská časť Košice-Krásna • 17. 6. 2018 Talentová
show „Krásna má talent“. Finálové vystúpenie talentov z výberového kola, ktoré prebehne na facebookovej stránke (FB) Občianskeho združenia Gaštanové krídla pre deti. Termín, podmienky prihlásenia i priebežné informácie budú dostupné na FB občianskeho
združenia a na www.kosicekrasna.sk. Víťazi súťaže, ktorých vyberie porota, vystúpia na oslavách Dňa Krásnej 7.7.2018. Finálový večer sa bude konať v miestnom kultúrnom dome. Organizátorom
je OZ Gaštanové krídla pre deti, partnerom Mestská časť KošiceKrásna a Reštaurácia Rubín • 24. 6. 2018 Jánske ohne – oslava
letného slnovratu. Naši predkovia verili, že na sv. Jána majú všetky
živly – zem, voda i oheň najväčšiu moc a ohňu sa pripisovala aj
magicko-očistná funkcia. Každý slnovrat sa chápal ako začiatok
novej etapy, vhodnej na regeneráciu síl prírody aj človeka. Jánsku
vatru zapálime na historickom mieste Krásnej – Génius Loci – pri
mieste archeologického náleziska benediktínskeho kláštora, ku
ktorému sa viaže najstaršia písomná zmienka z roku 1143. Súčasťou oslavy bude kultúrny program i priateľské posedenie s občerstvením a klasickou opekačkou. Organizátorom je Mestská časť
Košice-Krásna, partnerom Bistro Včielka.
júl • 5. 7. 2017 a 7. 7. 2018 Odpustová slávnosť sv. Cyrila
a Metoda a Deň Krásnej – vyvrcholenie jubilejných osláv
875. výročia prvej písomnej zmienky o Krásnej • 5. 7. 2018
Odpustová slávnosť so sv. omšou vo farskom kostole sv. Cyrila
a Metoda v Košiciach - Krásnej. V podvečer pred miestnym Kaštieľom koncert Ukrajinského národného zboru Karpaty, ktorého zakladateľom, dirigentom a umeleckým šéfom je Levko Dohovič • 7. 7. 2018 Tradičná oslava Dňa Krásnej v areáli ZŠ s MŠ
sv. Marka Križina (školské ihrisko) za účasti pozvaných hostí,
s bohatým kultúrnym programom, v ktorom budú účinkovať miestne i pozvané renomované hudobné telesá. Chýbať nebudú zábavné prvky, atrakcie pre deti i dospelých, tombola, chutné občerstvenie i dobrá tancovačka. Hostiť budeme divadelný súbor Via
Cassa, ktorý nám priblíži atmosféru táborenia, stredovekú kuchyňu, zinscenuje bitky a hry v štýle oživenej histórie z obdobia
15. a 17. storočia. Zlatým klincom slávnosti bude vystúpenie populárnej hudobnej skupiny Kollárovci, ktorá si svojím goralským
temperamentom získava priazeň fanúšikov. Nosným pilierom ich
repertoáru je slovenská ľudová pieseň, ktorú sa snažia obohatiť
vlastnou hudobnou úpravou, no zahrajú aj iné žánre, ako je klasic-

ká hudba, populárna hudba i skladby z vlastnej tvorby. Pri tejto
významnej príležitosti – oslave jubilea – starosta mestskej časti
ocení výnimočné osobnosti i kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj,
reprezentáciu a šírenie dobrého mena Krásnej.
Organizátorom osláv Dňa Krásnej je Mestská časť KošiceKrásna, partnermi Bistro Včielka a Krčma pod orechom.
september • 1. 9. 2018 Oldies – Retro – Párty na ihrisku
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina. Po úspešnom nultom ročníku opäť super podujatie v štýle Retro. Počas celej noci bude diskdžokej mixovať najlepšie hity 80. rokov. Retro oblečenie vítané – najlepší, najštýlovejší „outfit“ bude ocenený. Spestrením podujatia bude súťaž
„O najlepší koláč v Krásnej“. O chutné a kvalitné občerstvenie sa
postará organizátor podujatia Bistro Včielka. Partnerom podujatia je
Mestská časť Košice – Krásna a ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
• 8. 9. 2018 Letná olympiáda seniorov mesta Košice, na
ihrisku ZŠ s MČ sv. Marka Križina. Mestskú časť Košice-Krásna
bude na olympiáde reprezentovať družstvo, ktoré nominuje náš klub
seniorov. Súťažiť sa bude v disciplínach, ako beh na 50 metrov,
štafetový beh, šípky, kop na bránku, hod krúžkom na cieľ, hod granátom. Olympiádu organizuje Rada seniorov mesta Košice, n.o.,
partnermi sú Klub seniorov a Mestská časť Košice-Krásna. •
22. 9. 2018 Futbalový turnaj o pohár starostu. Futbalový turnaj pre
obyvateľov s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice-Krásna, ktorí
nie sú aktívnymi futbalistami. Turnaj sa odohrá tradične na umelom
trávniku FK Krásna. Organizátorom turnaja je Mestská časť KošiceKrásna a partnerom Bistro Včielka.
október • 1. 10. – 31. 10. 2018 Výstava s názvom „Krásna
je môj domov“ bude inštalovaná v Kaštieli Krásna. Výstava výtvarných prác, určená pre všetky vekové kategórie – detí i dospelých
– vytvorí galériu množstva pohľadov na Krásnu súčasnosti i budúcnosti. Organizátorom je Mestská časť Košice-Krásna, partnerom Kaštieľ Krásna, n.o.
november • 1. 11. – 30. 11. 2018 Výstava s názvom:
„Krásna fotoobjektívom“, inštalovaná v Kaštieli Krásna. Výstava
najkrajších fotografií zo života v Krásnej (príroda, architektúra, spoločenský život, kultúra, šport) – súčasný fotografický záber nasnímaný v roku 2018. Fotografie posúdi a vyhodnotí odborná porota.
Desať najzaujímavejších fotografií bude odmenených vecnými
cenami. Propozície fotosúťaže budú zverejnené na webovej stránke www.kosicekrasna.sk. Organizátorom je Mestská časť Košice
– Krásna, partnerom Kaštieľ Krásna, n.o.
december • 15. 12. 2018 Vianočný turnaj „Krásňanska
šípka“. Súťaž v hádzaní elektronických šípok o „Majstra Krásnej“
(501 DQ) sa bude konať v telocvični ZŠ s MŠ sv. Marka Križina.
Organizátorom je Krčma „U Borky“, F. Puzder, V. Paluf a D. Kysela.
Partnerom bude Mestská časť Košice-Krásna a ZŠ s MŠ sv. Marka
Križina.
Pripravila a spracovala: Mária M i ľ o v á

Náš chrám sa vypína nad stavbami svojou vežou a každému
pripomína: „Ži, pracuj a nezabúdaj na to, čo je hore“.

Slávnostné odhalenie a vysvätenie náhrobníka Jozefa I. Meška
sa uskutoční dňa 26. mája 2018.

•
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História je zvestovanie dávnych dôb. ✽ Historia est nuntia vetustatis.

Benediktínsky klá‰tor v Krásnej nad Hornádom
Kláštor v Krásnej nad Hornádom patrí k najstarším doteraz známym kláštorom na východnom Slovensku. Jeho vznik
a výstavba len potvrdzuje, že celé toto územie muselo už byť
najskôr v 11. storočí intenzívne
osídlené. Je pravdepodobné,

ležitú úlohu v hospodárskom,
politickom i náboženskom živote celého východného Slovenska. Opátstvo v Krásnej
nad Hornádom malo paralyzovať vyskytujúce sa či dožívajúce
pohanské kultové návyky, ktoré v tých časoch prežívali v nie-

(villa) dozvedáme zo správy
z roku 1230. Od 13.storočia
bola Krásna nad Hornádom
dôležitou križovatkou zo severu
do Košíc. Jedna cesta viedla od
Slanca cez Kokšov-Bakšu po
západnej strane Hornádu priamo do Košíc. Druhá od Torysy

– najstarší na východnom Slovensku
že koncom 11. a v prvej polovici
12. storočia na východnom Slovensku doznieval ešte boj starého pohanského života s novým
kresťanským spôsobom života
a že práve opátstvo v Krásnej
nad Hornádom malo zohrať dô-

ktorých obciach. Opátstvo s kláštorom v Krásnej nad Hornádom
sa stalo centrom celej Košickej
kotliny a pravdepodobne i ono
mohlo podnietiť vybudovanie
a vzrast stredovekých Košíc,
o ktorých sa ako o dedine

popri benediktínskom opátstve,
pretínala prvú cestu medzi Hornádom a dedinou Lubina, pokračujúc popri Barci do Košíc. Spoj
z Krásnej nad Hornádom cez
Barcu do Košíc pretrval až do
polovice 20. storočia.

Neraz sme už spomínali, že by sme mali rozhodnejšie a odvážnejšie pouvažovať o obnovení pamätníka na našej historickej Hore, na mieste,
kde sa začali písať dejiny Krásnej nad Hornádom. Bol by to iba skromný počin rodoľubov, či patriotov, pravých vlastencov, ak by sa tak stalo.
Práve tam by sme mali prichádzať s úctou a pokorou my i naši nasledovníci. Či už nieto v obci takých filantropov ? Škoda, preškoda, že akosi
málo si oživujeme pamäť, zabúdame a zatvárame dvere vlastným dejinám. A tak sa pýtam: „Čo vy na to?“
(bj)

Na‰a kniha „Krásna“ má kaÏdému ão povedaÈ
S nevšedným potešením
a vnútorným pokojom sme si
pred jedenástimi rokmi okrem
ústneho „vyznania“ vypočúvali,
ale najmä čítali ohlasy na vydanie našej knihy pod priliehavým názvom „Krásna“. Boli medzi nimi aj erudované recenzie,
medzi nimi aj z pera mojej redakčnej kolegyne z niekdajších
okresných novín, ktorá po pätnástich rokoch zakotvila vo Vedeckej knižnici v Košiciach.
Písala ju z miesta, kde archivujú nielen noviny, teda aj nášho

Koho by takéto pozitívne
ohlasy nepotešili a nevliali do
srdca kúsok radosti a potešenia. (Mňa osobne, možno aj
mnohých z nás, ktorí na tomto
diele aktívne pracovali) napĺňa
aj hrdosťou. Veď každé dielo
sa rodí ťažko a nás, čo sme sa
nebojácne zapojili do jeho
úspešného zavŕšenia hnalo poznanie a osvojenie si pravdy,
že skutočným bohatstvom človeka je dobro, ktoré vykonal.
Možno aj to, že aj štipka našej
smelosti, odhodlania a odvahy

všetci vo svojich domácnostiach a verím, že si ju z času na
čas aj čítate. Postupne túto
dostávajú i naši noví obyvatelia, ktorých zo dňa na deň
v Krásnej pribúda a nielen na
Hore. Je sympatické, že pri
akomsi symbolickom vítaní
„ďalších“ občanov, ktorí sa rozhodli zapustiť svoje korene
v Krásnej (ktorá má neodmysliteľný podtón „pekné bývanie“) adaptovať sa na nové podmienky v obci (ktorá čo nevidieť
zaokrúhli svoj počet duší na

Buìme hrdí na svoju históriu
Krasňančana – ale tiež knihy,
samozrejme nechýba tam ani
dielko Krásňanov, ktoré sa
zrodilo v roku 2007 „Krásna“.
Ak ma pamäť neklame, všetky „výpovede“ v ústnom, či písomnom podaní o našej knihe
tvorenej a písanej srdcom mali
spoločného menovateľa, asíce: „že bol to vydarený edičný počin autorského kolektívu
rodákov a rodoľubov Krásnej,
ktorí sa na ňom podieľali.“ Nemenej to, že bol to naozaj vydarený pokus sprístupniť históriu a súčasne ozrejmiť súčasnosť Krásnej nad Hornádom.
Pravdaže, v recenziách nechýbala zmienka o tom, „že spôsob spracovania pozoruhodnej farebnej monografie má čo
povedať každému, kto si v nej
čo len zalistuje.“

•

• Ján Bičkoš

pustiť sa do tohto odvážneho
počinu má väčšiu cenu ako
tona váhania, nebodaj opatrnosti! Naozaj to nebola prechádzka v ružovom sade, najmä nie hľadať a nachádzať zubom času ohlodané, žlté a vyblednuté snímky z čias našich
dedov, predkov dávnej minulosti, historické fragmenty, dokumentáciu, či spisy o Krásnej.
Náš cieľ bol jediný, aby sa textová a obrazová časť vzájomne a harmonicky prelínali v záujme čo najkompletnejšieho pohľadu na našu obec, na jej zrod
a vývoj od prvej písomnej zmienky v roku 1143 až po súčasnosť.
Som pevne presvedčený,
že našu knihu „Krásna“ máte

šesťtisíc) vedenie nášho úradu
tak činí formou skromného
suveníru, v ktorom má miesto
aj kniha „Krásna“. Nech aj vám
priblíži vôňu a čaro nového
domova. A začnite ju listovať
hneď, stránku za stránkou, aby
ste sa dozvedeli všetko, čo
predchádzalo dnešok, ktorý
prežívame. Hľadajte v nej korene našej identity, otvorme „dvere “trinástej komnaty, osvojte
si život našich predkov, praotcov, objavte a spoznajte tiež
duchovné hodnoty a svedectvá, ktoré sú v rebríčku hodnôt
na poprednom mieste. Ďalšie
a ďalšie kapitoly, z ktorých dýcha história dediny, do ktorej
ste vstúpili a chcete žiť so svojimi deťmi a vnúčatami. Práve
im a ďalším generáciám máme odovzdať štafetu odkazov

minulosti. Je to našou svätou
a morálnou povinnosťou.
Bol by to však dlhý výpočet bohatej histórie, opisov
archeologických výskumov,
nálezov, cirkevných dejín, či
osobností, mnohých udalostí,
pamiatok, ale aj novších dejín, ktoré dotvárajú farebnú
monografiu – údaje o bývaní,
remeslách, obchode, kultúrnospoločenskom živote, atď…
Nuž, ale hovoriť, či písať mnoho je jedna vec. A písať alebo
hovoriť dobre, druhá! Takže
v tejto chvíli odporúčam všetkým čítať a potom aj dobre hovoriť, aj o našej knihe „Krásna“.
A propos (alebo), aby som
nezabudol: Ak ju ešte nemáte, žiadny problém. Obstarať
si ju môžete kedykoľvek na
našom miestnom úrade.

História je svedectvo času. ✽ Historia est testis temporum.
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Chrám svätého Jakuba z obdobia roku 1934 (ilustračné foto)

Vysviacka nového kostola sv. Cyrila a Metoda 29. septembra 1935

Prv˘ písomn˘ dokument k dejinám Krásnej
Prvá písomná zmienka
o Krásnej nad Hornádom pochádza až z obdobia vrcholného stredoveku, z roku 1143.
Ide o veľmi stručný záznam
v tzv. Bratislavských análoch,
ktorý vznikol v súvislosti s vysvätením benediktínskeho
kláštora v Krásnej nad Hornádom, najstaršieho kláštora
na území východného Slo-

venska. Opátstvo v Krásnej
nad Hornádom – benediktínsky kláštor s patrocíniom Preblahoslavenej Panny Márie
vysvätil za vlády Gejzu II.
(1141–1161) jágerský biskup
Martýrius (1140–1150). Pri
tejto príležitosti vysvätil aj
tamojší kláštorný kostol (baziliku), ktorý bol zasvätený Preblahoslavenej Panne Márii.

Potvrdzuje to aj neskoršia pápežská bula z r. 1401, ktorou
sa pútnikom kláštora kostola
Panny Márie v Krásnej nad
Hornádom (de Zyploc) udeľujú
odpustky. V prípade vysvätenia kláštora tu nešlo len o iniciatívu jágerského biskupa
Martýria (v r. 1151 sa spomína už ako ostrihomský arcibiskup), ale viac-menej jágerský

biskup iba odobril a podporil
snahu tamojších zemepánov
a benediktínov, ktorí sa v Krásnej nad Hornádom usadili ešte
pred r. 1143. Aj keď ide len
o veľmi stručný záznam, o to
väčší je jeho význam, pretože
je považovaný nielen za prvý
písomný dokument k dejinám
Krásnej, ale aj celého východoslovenského regiónu.

Keďže benediktíni si stavali svoje kláštory väčšinou na
kopcoch, poloha Breh v Krásnej nad Hornádom vyhovovala
ich požiadavkám, navyše táto
poloha ležala na dôležitej historickej ceste (spomínanej už

páni – predkovia starej východoslovenskej zemepanskej rodiny Abovcov – tento kostolík
odovzdali do správy benediktínom a nechali ich voľne disponovať aj s niektorými časťami svojich majetkov. Poloha

11. storočí ako opevnené slovanské sídlisko. Z názvov susedných dedín, ako Lubina (Lebeň), Bakša (Kokšov-Bakša),
Hutka (Nižná Hutka), Zdoba, Barca a ďalšie, vyplýva, že toto
územie bolo v tom čase osídle-

sa dozvedáme, že 22. mája
1541 sa majetky opátstva
rozparcelovali medzi viacerých uchádzačov, takže v roku
1553 patrilo ku krásňanskemu opátstvu už len niekoľko
port v obciach: Hrašovík (4 por-

Benediktíni a ich vplyv na vzdelanie a hospodárstvo
v roku 1230 a neskôr aj v listine z roku 1255), ktorá viedla
povodím Torysy cez Šariš do
Poľska. Okrem toho na tomto
mieste už stál malý zemepanský kostolík a tunajší zeme-

Breh mala aj strategicky výhodnú pozíciu, a preto si toto
miesto benediktíni zvolili za sídlo svojho budúceho pastorizačného centra. Toto miesto zohralo dôležitú úlohu už v 9. až

né a obývané slovanským obyvateľstvom, ale keďže benediktíni prišli do Krásnej nad
Hornádom z juhu, názov dediny bol už v 12. storočí pomaďarčený. Zo zachovaných správ

ty), Hrabovec (5), Nižná Hutka
(11), Krásna nad Hornádom
(12), Zdoba (3), Byster (5),
Vyšný Olčvár (5), Lubina (7)
a Opátska (1).

Takto vyzeral náš kaštieľ (postavený z iniciatívy Jakuba III. Meška v roku 1780) na našej snímke z roku 1966. Na obrázku vpravo súčasný záber
zachráneného kaštieľa, ktorý od 15. septembra 2013 slúži širokej verejnosti a je ďalšou ozdobou našej mestskej časti.
(bič)

•
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Ťažšie ako kameňom, možno poraniť nepravdivým slovom.

Blížiaca sa jar je obdobím,
kedy sa „otvára „stavebná sezóna a tak vám ponúkame malú
inštruktáž kde, čo a ako vybaviť:
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k výstavbe
rodinného domu na parcelách
k.ú. Krásna, potrebné k územnému a stavebnému konaniu
sa predkladá MČ KošiceKrásna. Prílohami k žiadosti
sú: kópia listu vlastníctva, kópia snímky z katastrálnej mapy, výkres osadenia domu na
parcele s vyznačením odstupov
od susedných rodinných domov, pohľady z projektovej dokumentácie (architektúra).
K žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla budovy je potrebné: právoplatné
kolaudačné rozhodnutie (ove-

Do pozornosti stavebníkom
rená fotokópia), doklad o vlastníctve, zameranie adresného
bodu/geodetické zameranie
hlavného vstupu do budovy,
údaje o počte bytov v budove,
v prípade, že stavebník už neexistuje (právnická osoba zanikla, fyzická osoba nežije), žia-

zvláštneho užívania pozemnej
komunikácie (prekopávku) referát dopravy Magistrátu mesta Košice s prílohami: kópia
katastrálnej mapy s farebným
vyznačením dotknutého územia, v dvoch vyhotoveniach
zmluva o dočasnom zvláštnom

Kde, ão a ako si vybavíte
dateľ preukáže právne nástupníctvo, ak žiadosť nepodá stavebník – splnomocnenie na zastupovanie.
Pri prekopávkach je v zmysle § 8 zákona NR SR č. 135/
1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) potrebné požiadať o povolenie

užívaní komunikácie (uzatvorenú s MČ Košice-Krásna).
V prípade potreby čiastočnej
príp. úplnej uzávery komunikácie predložiť žiadosť a projekt dopravného značenia, spracovaný odborne spôsobilou
osobou a schválený Krajským
dopravným inšpektorátom Kraj-

ského riaditeľstva PZ v Košiciach
(KDI KR PZ)
Podľa § 139 b, odst. 7 stavebného zákona za drobnú stavbu sa
považuje aj oplotenie, čo znamená, že pri budovaní oplotenia
musí stavebník splniť ohlasovaciu povinnosť „ohlásenie drobnej stavby“ príslušnému stavebnému úradu. Drobnú stavbu možno uskutočniť až po doručení písomného oznámenia stavebného úradu, že proti drobnej
stavbe nemá námietky. Oprava
oplotenia a výmena jeho častí
je podľa § 139 b) ods. 15 stavebného zákona považované za
udržiavacie práce, pri ktorých
nie je potrebné ani ohlásenie.
Referát výstavby a CO
MÚ Košice-Krásna
Mária M i ľ o v á

SúãasÈou pestrej palety aktivít na‰ich seniorov
O tom, že v Krásňanskom
klube seniorov to žije, vás nemusíme presviedčať. Nebolo
tomu inak, ani v ostatnom čase. Veľmi pekným podujatím
bolo slávnostné posedenie na
záver roka, ktoré sa konalo
29. 12. 2017. Vyše stovka prítomných seniorov privítala vzácnych hostí – nášho starostu Marka Kažimíra, riaditeľa Rady
seniorov Jána Cabana, pred-

referenti: Mária Martonová
a Magdaléna Szabóová, členovia revíznej komisie: Margita Györgyová, Mária Loshi
a Bernadeta Fedorová. Za
doterajšiu prácu v samospráve klubu sme poďakovali Františkovi Matikovi. Táto slávnostná schôdza, bola vhodnou príležitosťou k tomu, aby sme zagratulovali 22 jubilantom, ktorí v minulom roku oslávili svoje život-

je aj duchovn˘ Ïivot
sedov košických Denných centier a Klubov seniorov. Túto slávnostnú udalosť sme obohatili
kultúrnym programom, v ktorom vystúpila Bernadeta Fedorová s prednesom básne a Siplacke seniorky zaspievali zmes
ľudových piesní. Darček, občerstvenie a hlavne účinkovanie
našej obľúbenej hudobnej skupiny Echo band boli zárukou
dobrej zábavy. Veľmi dôležitou
pre náš klub bola výročná členská schôdza dňa 4. 2. 2018,
na ktorej odznela bilancia našej
trojročnej činnosti. Z celkového
počtu 130 sa jej zúčastnilo 98
členov,ktorí volili novú samosprávu. Predstavujeme vám novozvolených členov samosprávy
Klubu seniorov Krásna: predseda Ing. Anton Paľovčík, podpredseda Michal Takáč, hospodárka Paulína Grácová,

•

U z n a ť

né jubileum. Zábavnú časť spríjemnila naša hudobná skupina
i chutné občerstvenie. Ako
obvykle, nechýbala ani tombola
so 45 cenami. Desať z nich darovali miestni poslanci a starosta. Je potešiteľné, že členovia
nášho klubu využívajú každú prí-

v l a s t n é

ležitosť k tomu, aby mohli prezentovať svoje schopnosti, talent, naplniť svoj záujem o spoločenský život, turistiku, kultúru aj
duchovný život. Využili sme 36
vstupeniek na kultúrno-spoločenské a zábavné podujatia ako
Valentínsky bál, tiež celomestskú oslavu MDŽ v Spoločenskom
pavilóne. Dňa 15. 3. 2018 sa
Siplacke seniorky zúčastnili speváckej prehliadky Seniorska
hviezda, priaznivci vážnejšieho
žánru prišli na koncert komorného orchestra efko, mnohých
prilákala aj výstava v Botanickej
záhrade a naši členovia využili
aj bezplatnú cestu vlakom, aby
navštívili Tatranský ľadový dom
na Hrebienku. Naši športovo
zdatní Jozef Hegedüš a Jozef
Martinásek nás reprezentovali na Trojkráľovom behu

v krajskom meste, Anna Benková a Helena Šoterová zase
svoju fyzickú kondíciu dokázali aktívnou účasťou na štvorhodinovom cvičení Aerobic
Marathone.
Neodmysliteľnou súčasťou
zrelého veku je duchovný život.
Nezanedbávame ho, pretože
práve on nám pomáha prekonávať hlavne strasti, ktorých
časom pribúda. Na pobožnosti krížovej cesty v nedeľu 4. 3.
2018, kedy našu farnosť navštívili rodáci pána kaplána, sme sa
s nimi spoločne modlili a 14 našich seniorov prednášalo prosby za kňazov.
Ako vidieť, naša činnosť
je rôznorodá a zaujímavá. Na
všetky spoločné podujatia sa
tešíme, pretože prostredníctvom nich sa viac spoznávame,
zbližujeme a nadväzujeme
nové priateľské putá.
Alžbeta B u g o š o v á

c h y b y

j e

z n a ko m

z d r a v é h o

r o z u m u .
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Kryštálová sieň nášho kaštieľa opäť raz ožila džavotom našich najmenších spoluobčanov.
Stalo sa tak v piatok 16. februára 2018 pri príležitosti uvítania detí do života. Pozvanie na
túto už tradičnú slávnosť prijali
rodičia 11 detí narodených prevažne za obdobie máj–november 2017. Obrad vykonal sta-

rosta Mestskej časti KošiceKrásna JUDr. Marek Kažimír,
ktorý milým slovom privítal novonarodené deti – Michala

Uvítanie detí do Ïivota
Doru, Filipa Galla, Emmu Kotíkovú, Bence Kótku, Matúša
Lovašiho, Patríciu Portisovú,

KrásÀansky punã
Sprievodným znakom Vianoc
je obdarúvanie našich blízkych.
OZ Gaštanové krídla pre deti
v spolupráci s Miestnym úradom
Košice - Krásna dňa 23.12.2017
pripravilo pre našich občanov
predaj Krásňanskeho punču. Vianočnú pohodu pri tejto charitatívnej akcii spríjemňovalo kvarteto dychových hudobných nástrojov. Naše poďakovanie patrí
všetkým ľuďom, ktorí si v predvianočnom čase našli čas, otvorili svoje srdcia a prispeli na po-

Jozefa Sedláka, Ninu Skičkovú, Lukáša Vargu, Samuela
Fedora a Sebastiána Lenčeša. Po zápise do pamätnej knihy

moc zdravotne postihnutým detičkám. Za spoluprácu pri príprave punču chceme poďakovať
aj zamestnancom Reštaurácie
Caméllia. Konečná vyzbieraná
suma bola 567,02 Eur a bude
prerozdelená medzi hendikepované deti našej mestskej časti.
Ak poznáte dieťa, žijúce v Krásnej o ktorom si myslite, že potrebuje pomoc, dajte nám o ňom vedieť na Miestnom úrade v Krásnej. Vopred ďakujeme.
Monika C h m e l n i c k á

si rodičia z rúk starostu prevzali
malý darček a kvetinku. Podujatie svojím programom spestrili

žiaci ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
pod vedením pedagógov Mgr.
Františky Feckovej a Mgr. Svetozára Pavlíka. O hudobný sprievod sa postarala Milada Trojčáková. Rodičom a ich deťom prajeme veľa zdravia a šťastný život
v Krásnej.
Marta P e t r u š o v á
Snímky: M. P o l á k o v á

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina
Rehoľná 2, Košice-Krásna
oznamuje
rodičom budúcich prvákov, že

zápis žiakov do 1. ročníka
sa uskutoční v dňoch
06.04.2018 (piatok) od 14.00 hod. – 18.00 hod.
07.04.2018 (sobota) od 9.00 hod. – 12.00 hod.
K zápisu je potrebná účasť dieťaťa v sprievode jeho
zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a občiansky
preukaz zákonného zástupcu.
Naša škola ponúka
• výchovu v kresťanskom duchu • individuálny prístup
k žiakom (nadaným žiakom, aj žiakom s ťažkosťami) • výučbu
začiatočného čítania a písania v prvom ročníku jedinečnou
metodikou SFUMATO • výučbu anglického jazyka už od prvého
ročníka • využitie moderných komunikačno-informačných
technológií vo všetkých predmetoch • možnosť naplniť voľný
čas detí v školskom klube detí a v rôznych záujmových útvaroch
školského centra voľného času • a možnosť stravovať sa
v školskej jedálni

•
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Aj keď sme sa narodili bez krídel, nič nám nebráni byť pre niekoho „anjelom“.

Občianske združenie Gaštanové krídla pre deti v spolupráci
s Mestskou časťou KošiceKrásna, Základnou školou s materskou školou sv. Marka Križina
a Autoservisom DANREL s.r.o.,
usporiadali druhý ročník charitatívnej zbierky „Deti deťom“.
V období od 10. do 23. 12. 2017
mohli deti prinášať hračky, s ktorými sa chceli podeliť s kamarátmi zo sociálne slabších rodín. Vyzbierané hračky sme potriedili a pobalili do balíčkov
a rozdali medzi detičky zo sociálne znevýhodneného prostredia, do Krízového strediska
Oceľová nádej v našej mestskej časti a do zariadenia Oáza –

D e t i

d e È o m

nádej pre nový život. Úprimne
ďakujeme všetkým rodičom za
štedrosť a ochotu pomôcť deťom
v núdzi, aby aj pre nich boli najkrajšie sviatky roka plné pohody
a radosti ako v ostatných rodinách.
Monika C h m e l n i c k á
predsedníčka OZ
Gaštanové krídla pre deti
Takto vyzeralo balenie darčekov
v našej zasadačke dňa 28. decembra 2017, do ktorého sa zapojili Monika Chmelnická, Irena
Knapová, Ingrid Antalová, Daniel
Dzurovčák, ale aj tínedžerky Katka a Zuzka Knapová.
Snímka: (bič)

„KrásÀanska kvapka krvi“ dÀa 9. februára 2018

Medzi tradičné podujatia,
organizované Mestskou časťou Košice-Krásna patrí aj cha-

toroch nášho kaštieľa. Odbornú spoluprácu zabezpečil tím
Národnej transfúznej stani-

Darovali najcennej‰ie
ritatívne podujatie „Krásňanska kvapka krvi“, ktoré sa konalo 9. februára 2018 v pries-

•

ce v Košiciach pod vedením
MUDr. Evy Joppovej PhD, v zložení: Mgr. Erika Karvanská,

Mgr. Anna Matejovská, Mgr.
Štefánia Smolková, Helena
Stašová a Mgr. Zoltán Nagy.
Z celkového počtu šestnásť
darcov, boli dvaja prvodarcovia. U žiadneho z nich sa nevyskytli zdravotné prekážky, ktoré by zabránili v tejto
bohumilej činnosti. Pre všetkých bezpríspevkových darcov krvi bolo pripravené malé
občerstvenie. Dobrá organizačná príprava, skvelý kolektív
transfúznej stanice, naši darcovia a komorné prostredie
kaštieľa prispeli k príjemnej
a priateľskej atmosfére. Svedčí o tom návrh našich „skalných“ darcov, aby sme si toto
podujatie zopakovali v tomto
roku ešte raz. A tak vám s radosťou oznamujeme, že ďalšia tohtoročná „Krásňanska
kvapka krvi“ sa uskutoční
v piatok, 2. septembra 2018
opäť v našom kaštieli. Darcom vyslovujeme vrelé poďa-

kovanie, prajeme im veľa zdravia a tešíme sa na skoré stretnutie.
Text a foto: Marta Petrušová

Keď sa poradíš s múdrym, stane sa jeho rozum tvojím.
11

Z osláv desiateho v˘roãia spoloãnosti Handtmann Slovakia

Presne rok, teda v marci
2018 uplynul od času, keď sme
našim občanom predstavili firmu Handtmann Slovakia, s.r.o.
na Traťovej ulici č. 9, neďaleko
našej železničnej stanice, ktorá
je súčasťou nemeckej firemnej
skupiny v rodinnom vlastníctve
„Handtmann“ so sídlom v nemeckom Biberachu aj to, že má
vyše 140-ročnú tradíciu.
Tentoraz našich pár riadkov
prinášame z milej slávnosti, osláv
desiateho výročia jej existencie, ktoré sa konalo v sobotu
dňa 3. marca 2018 v košickom
Spoločenskom pavilóne.
Úvodné slovo mal konateľ firmy Alexander Iván, ktorý vrelo
a úprimne pozdravil a privítal
všetkých účastníkov osláv, zvlášť

•
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vzácnych hostí, najmä Thomasa
Handtmanna, prezidenta skupiny (súčasne aj konateľa Handtmann Slovakia), ďalších hostí
z Nemecka, honorárneho konzula Nemeckej republiky, významných dodávateľov, všetkých pracovníkov firmy, samo-

svetovej krízy firma fungovala na
jednu smenu a pri malých skúsenostiach vyrobili za rok asi 300
ton výrobkov. Prelomovým sa
stal až rok 2013. Bol to prvý rok
s pozitívnymi výsledkami a výroba rástla aj v ďalších rokoch.
Minulý rok už vyprodukovali vy-

2008 – 2018
zrejme aj nášho starostu Marka
Kažimíra.
V stručnej bilancii uviedol,
že Handtmann Slovakia bola
zapísaná do obchodného registra v roku 2005 a prvých
zamestnancov začali prijímať
pred desiatimi rokmi v marci
a na konci roka 2008 ich bola
necelá dvadsiatka. V čase celo-

še 4200 ton výrobkov. V súčasnom období v štvorsmennej
prevádzke zamestnávajú takmer desaťnásobok pracovníkov v porovnaní s rokom 2008,
začo vyslovil vrelé poďakovanie všetkým, ktorí sa o tento výsledok pričinili. Slová vďačnosti patrili Thomasovi Handtmannovi a jeho tímu, mana-

gementu z materskej firmy
za dobré rozhodnutie pri výbere lokality pre ďalší výrobný závod pred desiatimi rokmi, kolegom z Annabergu za
pomoc pri transfere technológie a know-how, dodávateľom a všetkým spolupracovníkom, ktorí sa poctivou
a usilovnou prácou pričinili
o to, že závod v Krásnej sa
zaradil medzi najúspešnejšie
firmy v skupine Handtmann.
Pravdaže, ani vzácne jubileum, desiate „narodeniny“ firmy
sa nezaobišlo bez muziky, tanca, zábavnej súťaže a tiež bohatej nádielky rôznych druhov
občerstvenia.
Ján B i č k o š
Snímky: autor

Nemárni svoj čas vysvetľovaním. Ľudia počujú len to, čo chcú počuť.

NAPÍSALI STE NÁM
Dobrý deň, nedá mi nenapísať a nepoďakovať sa za
informácie, ktoré dostávam
e-mailom. Do Krásnej sme sa
nasťahovali v auguste minulé-

ako si rada pozerám domovskú
stránku. Tiež telefonický kontakt s pracovníčkami sekretariátu je vždy príjemný, sú ochotné a zároveň som ani raz nemala pocit, že otravujem. Ďakujem a teším sa na ďalšie e-maily.

Slovenský Červený kríž – územný spolok Košice-mesto

Neviete vyriešiť svoj problém?
Nemá Vám kto odborne poradiť?
Potrebujete pomôcť?

Vaše správy sú perfektné
ho roku a takmer od uvedeného dátumu som si zadala požiadavku na zasielanie správ.
Sú aktuálne, promptné, informujú o dianí – perfektné. Vždy sa
teším na nové e-maily, rovnako

Samozrejme, rada si zalistujem aj vo vašich, teda i našich
miestnych novinách Krasňančan. Vďaka.
Katarína Škulinková,
Goetheo 16

Apel pre na‰ich poslancov
Vážení páni poslanci, opakovaným vtipom je starý známy
aforizmus „Počas volieb zamkni
babku“… Je však pravdou,
že najzodpovednejšie k svojej
občianskej povinnosti – voličskému právu pristupujú práve
starší občania. Možno je to tým,
že už nemusíme voliť, ale chceme rozhodovať. Svojím hlasovaním však ovplyvňujeme aj
budúcnosť svojich detí. V predvolebnej kampani do národnej
rady sa dozvieme z médií aj
to, čo možno nechceme a to
ovplyvňuje naše rozhodnutie. Pri
predvolebnej kampani v mestskej časti je to iné, hlasujeme
na mieste, lebo však „starý známy“, „dlhoročný poslanec“, „sy-

Sme tu pre Vás!

poskytujeme bezplatne

ŠPECIALIZOVANÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO
pre ľudí so zdravotným postihnutím
alebo s nepriaznivým zdravotným stavom
a ich rodinných príslušníkov

novec“… Možno to však, najmä pri sledovaní súčasnej situácie v Krásnej nie je najlepší
spôsob ako vybrať svojich zástupcov na ďalšie volebné obdobie. O činnosti starostu sa vždy
dočítame v spravodaji Krasňančan. O plnení volebného plánu poslancov však nemáme prehľad. Preto si dovoľujeme vyzvať
vážených poslancov, aby v najbližšom čísle spravodaja priniesli prehľad toho, čo zo svojich
sľubov dokázali premeniť na skutočnosť. Pomôžte nám a nielen
nám, zodpovedne rozhodnúť
o svojich zástupcoch na nasledujúce štyri roky. Ďakujeme.
Členovia Klubu seniorov
pri MČ Košice-Krásna

Kde nás nájdete?

Miestny úrad MČ Košice - Krásna
Streda: 12.00 hod. – 15.00. hod
Môžete si dohodnúť stretnutie s poradkyňou.

Kontakt:

0903 782 836

Viac info:

poradna@redcross.sk
www.kosice.redcross.sk

Poradňa je spolufinancovaná Košickým samosprávnym krajom.

Vrelé poìakovanie
Nestáva sa často, aby v dnešnej dobe podnikatelia inkasovali
iba za pomyselnú „vatikánsku menu“ a nezištne pomohli, napríklad
takej samospráve. A predsa sa našiel niekto, kto nášmu úradu takýmto
spôsobom pomohol. Veľmi si to vážim a preto vyjadrujem úprimné
poďakovanie pánovi Vincentovi Mačingovi, rodákovi z Krásnej, za
pomoc pri organizovaní podujatí v závere roka 2017 (Vianočný punč
a Silvester), konkrétne za prevoz dreveného domčeka z Mestských
lesov „grátis“. Verím, že naša spolupráca bude pokračovať a že sa
naň budeme môcť aj v budúcnosti s dôverou obracať.
JUDr. Marek K a ž i m í r , starosta

Krásna má talent 2018
Talent je dar. Je to klenot, ktorý čaká na to, aby bol objavený
a vystavený obdivu okolia. Finále a vystúpenie vybratých talentov, kde pozývame širokú verejnosť sa uskutoční 17. 6. 2018.
Víťazi súťaže, ktorých vyberie a ocení odborná porota, vystúpia
na oslavách Dňa Krásnej 7. júla 2018. Organizátorom tohto podujatia je Občianske združenie Gaštanové krídla pre deti, partnermi Mestská časť Krásna a Reštaurácia Rubín. Tešíme sa na
objavené detské talenty i na ostatných. Rôzne druhy talentov
sa skrývajú v každom z nás. Niekedy ich objavíme sami v sebe
a niekedy nám ich pomôžu objaviť tí druhí, no zakaždým by sme
sa ich mali naučiť rozvíjať.
OZ Gaštanové krídla pre deti

•

J e d i n á
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Revitalizácia školskej záhrady
Mestská časť Košice-Krásna hodlá v zrevitalizovať školskú
záhradu s cieľom vybudovať v nej oddychovo-relaxačnú a športovú zónu pre svojich obyvateľov. V spolupráci s Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach predstavila tri návrhy revitalizácie školskej záhrady, ktoré prezentovali študenti fakulty
Slavomíra Cichá, Dominika Ľudviková a Jakub Galajda.

hlasujte za najlepší projekt

Novinov˘ stánok znovu otvoren˘
Novinový stánok na Žiackej ulici (pred kaštieľom) s názvom
JOKER je znovu otvorený. V ponuke má alko, nealko, kávu, slané
a sladké pochutiny, tabakové výrobky. Môžete si tu zakúpiť lístky
na MHD, tiež využiť služby TIPOS (Loto, Loto 5z35), Euromilióny,
Eurojackpot, Paysafecard a dobíjanie kreditu). Od apríla tu pribudne aj stávková kancelária TIPSPORT, kde bude možné tipovať zápasy a v štádiu vybavovania je aj dobíjanie BČK (bezkontaktná čipová karta). O plánovaných zmenách a novinkách sa môžete dozvedieť aj na našej FB stránke (KIOSK JOKER).
Text a foto: J. Raceková Brejchová

Stále

sa

uãíme

Už sme spomínali, ale zopakujme si, že náš národný jazyk
má vyše pol milióna slov a len prevzatých je takmer stotisíc, teda
vôbec nepotrebujeme – a nemáme ani príčinu – preberať výrazy
do slovenčiny z ktoréhokoľvek jazyka. Často však siahame
aj po cudzích slovách, takže tentoraz vám niekoľko z nich
objasníme, pretože ich často používame v rôznych dialógoch,
na rôznych zasadnutiach, no nie vždy a nie v všetci im rozumieme. Nebude to na škodu, verte mi. Nech vám poslúžia pri
zvyšovaní jazykovej kultúry.
(bič)
decentnosť – nevtieravosť, slušnosť
renomé – dobré meno, povesť
antipatia – odpor
žáner – druh literárneho útvaru
stupídnosť – obmedzenosť, hlúposť, sprostosť
morbídny – chorobný
žoviálny – vľúdny, dobrosrdečný
kult – zbožňovanie, prílišné uctievanie nejakej osobnosti
apretácia – jazykovo a štylisticky upravovať rukopisy do tlače
Genius Loci – označenie určitej charakteristickej atmosféry, duch
povznášajúceho miesta
lapálie – pletky, hlúposti, bezvýznamné veci
stoik – pokojný človek
bizarný – nezvyčajný, čudný, výstredný
kondolencia – prejavenie sústrasti niekomu
fabula – vymyslený príbeh, bájka
I.N.R.I. (nápis na kríži) – Jesus Nazaretus, Rex Iudeorum (Ježiš
nazaretský, kráľ židovsky)
fatalizmus – slepá viera v neodvratný osud
hybrid – miešaný, krížený
bipolárny – dvojpólový (dvojpólovosť u človeka)
triviálny – všedný, otrepaný
kmeť – starec
ješitný – impulzívny, výbušný

•
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Návrhy si môžete pozrieť vo fotogalérií (kliknutím na meno študenta) na webovej stránke mestskej časti, alebo priamo na našom miestnom úrade. Hlasovať za (podľa vás) najlepší projekt
môžete od 1. do 31. marca 2018. Vyplnený hlasovací lístok
môžete doručiť elektronicky na adresu park@kosicekrasna.
sk, alebo osobne do podateľne miestneho úradu. Na základe
výsledkov vášho hlasovania bude vypracovaný finálny projekt,
v ktorom budú zohľadnené aj vaše pripomienky.
Text (mm), foto (bj)

paranoja – duševná choroba
nihilista – kto neuznáva žiadne hodnoty
cholerik – prchký, prudký človek
hypotetický – predpokladaný
hypochonder – vymýšľa si choroby (i keď je zdravý)
chiméra – vidina, mam, prelud
nirvana – stav pokoja, bezstarostnosti (najvyššej blaženosti),
zabudnutia
introvert – obrátený, uzavretý do seba
schyzofrenik – rozdvojená osobnosť (duševná)
fenomenálny – vynikajúci, nevšedný, neobyčajný
melancholik – vážny zádumčivý človek
flegmatik – ľahostajný, nevšímavý
relevantné – závažné, podstatné
status – stav
status qvuo – práve trvajúci stav

Čo

povedali

múdri:

Len poznanie a vzdelanie ti dajú krídla, s ktorými môžeš
vzlietnuť.
Je rozumné odpočinúť si skôr, než únava dosiahne kritický
bod.
Ľudia mi vravia mlč, keď veta ešte neskončila. Všetci mi
vravia stoj, keď ešte vládzem ísť. Všetci mi vravia miluj, keď
ma už nikto nemá rád. Raz rozkážu mi žiť a ja budem už
umierať.
Radšej budem nenávidený za to, kto som, ako milovaný za
to, kto nie som.

Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.

DOBRE VEDIEŤ
Podľa zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnosti držiteľa motorového
vozidla v súvislosti s autovrakmi, ale aj dlhodobo nevyužívanými autami sú: zabezpečiť na
vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny
a umiestniť a uchovávať vozidlo
tak, aby nepoškodzovalo alebo
neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický

vu a vozidlo z verejného priestranstva odstránil sám. Ak po
uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ
vozidla nevykoná nápravu,
mestská časť odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na
určené parkovisko. Náklady
s tým spojené je podľa zákona o odpadoch povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla.
Ak si do jedného mesiaca
od jeho upovedomenia držiteľ/vlastník neprevezme vozidlo z určeného parkoviska
bezodkladne po uplynutí tejto lehoty príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie o tom,
či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát. Ak príslušný orgán

Termíny rozmies tnenia
kontajnerov na biologický odpad
v MČ Košice-Krásna v roku 2018

P o v i n n o s t i

Mesiac

Dátum pristavenia

apríl

07. 04., 21. 04.

máj

05. 05., 19. 05.

jún

02. 06., 16. 06., 30. 06.

júl

14. 07., 28. 07.

august

11. 08., 25. 08.

september

08. 09., 22. 09.

október

06. 10., 20. 10.

drÏiteºa motorového vozidla

vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
Ak si držiteľ vozidla uvedené povinnosti nesplní a jeho
vozidlo: • poškodzuje životné
prostredie. Magistrát, alebo
príslušný miestny úrad (podľa
toho komu patrí verejné priestranstvo alebo cesta, na ktorej je
vozidlo odstavené) podľa zákona o odpadoch bezodkladne
odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko, • ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad územia hlavného mesta, či osobitne chránenej časti
prírody a krajiny magistrát alebo príslušný miestny úrad podľa zákona o odpadoch písomne
vyzve držiteľa takéhoto vozidla
aby do 60 dní vykonal nápra-

odpadového hospodárstva rozhodne o tom, že vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, vlastníkom
vozidla sa štát stáva dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Odovzdať staré vozidlo je jeho držiteľ/vlastník povinný buď
do zariadenia na zber starých
vozidiel alebo priamo do autorizovaného zariadenia na spracovanie starých vozidiel napr.:
Pop-Car Service – Autovrakovisko, Barčianska 884/2
Košice-Barca, 055 625 52 23,
0903 807894, e-mail: popcar.
service@gmail.com, Fe-Market
spol. s.r.o., Michalovská 2/A,
055 3048199, 0915 620142,
e-mail. fe-markt@stonline.sk.
JUDr. Marek K a ž i m í r

Kontajner v uvedenom termíne bude pristavený v čase
od 8. – 16. hodiny na Smutnej ulici
(parkovisko pri cintoríne).
Do kontajnera je možné vhadzovať:
kvety, štiepky, pokosenú trávu, malé kusy konárov, lístie,
odpad z ovocia a zeleniny, burinu.
Do kontajnera nepatrí:
odpad z domácnosti živočíšneho pôvodu,
mliečne a mäsové výrobky, stavebný odpad.

Termíny a umies tnenie
veľkokapacitných kontajnerov
v MČ Košice-Krásna v roku 2018
P. č.

Termín

Umiestnenie

1.

1.3.–8.3.

2.

5.4.–12.4.

Opátska 18 (za MÚ), Šuhajova

3.

3.5.–10.5.

Kladenská č. 51, Beniakova č. 19

4.

31.5.–7.6.

Smutná (parkovisko pri cintoríne),
Pri Hornáde 1 (armádny brod k Hornádu)

5.

28.6.–5.7.

Štrková č. 25, Prašná č. 6

6.

26.7.–2.8.

Smutná (parkovisko pri cintoríne),
Pri sídlisku č. 12

7.

23.8.–30.8.

Križovatka Konopná,
Edisonova (p. č. 6525/4),
Nad Belogradom (koniec ulice

8.

20.9.–27.9.

Kladenská č. 51, Beniakova č. 19

Smutná (parkovisko pri cintoríne),
Keldišova (armádny brod k Hornádu)

9. 18.10.–25.10. Smutná (parkovisko pri cintoríne),
1. mája č.41
10. 15.11.–22.11. Keldišova (armádny brod k Hornádu) 13,
IBV Urbárska (koniec ulice)

•

Milovať a byť milovaný je najväčšie šťastie na svete.
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Ako pokračujú naši starší dorastenci

Tréning dorastencov U19 pod umelým osvetlenim.

Futbalový klub staršieho dorastu FK Krásna pristúpil v novom
kalendárnom roku k niekoľkým
zmenám. Na poste trénera prijal
našu ponuku bývalý hráč TJ FK
Vyšné Opátske Erik Kudlata.

taktovkou nového trénera niekoľko náročných tréningových
jednotiek. Počas zimnej prípravy,
ktorú dorastenci absolvujú na
umelej tráve na Užhorodskej
ulici, sa nový tréner snaží chlap-

V branke sú dorastenci s trénerom Erikom Kudlatom.

pravné zápasy so súpermi FC
Lokomotíva Košice a FK Šaca.
Hoci sme si z týchto zápasov
odniesli jednu výhru a jednu
prehru, už v týchto zápasoch
chlapci odvádzali penzum prá-

Pod taktovkou nového trénera
Touto cestou sme chceli nielen zatraktívniť náš herný štýl,
ale aj povzbudiť chlapcov do
bojov jarnej časti aktuálnej sezóny. Chlapci absolvovali pod

com prinavrátiť víťaznú mentalitu, ktorú toto mužstvo nepochybne malo počas minulých
sezón. V pokročilej fáze zimnej
prípravy sme absolvovali prí-

ce a spĺňali taktické pokyny
nového trénera. Naša súpiska
sa obohatila o viacero nových
hráčov, čo nám v spektre celého kádra ponúka viacero alter-

Aj poãas prázdnin dali prednosÈ futbalu
Hoci mali žiaci na východnom Slovensku jarné prázdniny, žiaci nášho FK Krásna bojovali na halovom turnaji ObFZ
Košice-okolie. Na dobre obsadenom turnaji, s celkovo 13
účastníkmi v dvoch skupinách,
úspešne reprezentovali našu
mestskú časť. Turnaj sa odohrával v dvoch telocvičniach
v Čani. Naši chlapci narazili
vo svojej skupine postupne na
tímy z Bystera, Rozhanoviec,
Bidoviec, Geče, Valalík, a áčko

FK Galaktik. S bilanciou 4 výhry, 1 remíza a jedna prehra
obsadili vo svojej skupine
2. miesto, ktoré zaručovalo postup do poobedňajšieho finále. Tam najskôr prehrali s chlapcami z Poproča, ale turnaj zakončili výhrou nad béčkom FK
Galaktik a to stačilo na celkové
tretie miesto v treťom ročníku
tohto zimného halového turnaja žiakov. Chlapcom blahoželáme a želáme veľa ďalších
úspechov.

Prvý FK Galaktik A, druhý
OFK Slovan Poproč, tretí FK
Krásna, štvrtý FK Galaktik B.
Výsledky FK Krásna:
Byster 5:0, Rozhanovce 5:1,
Bidovce 2:0, Geča 73 1:0,
Valaliky 0:0, FK Galaktik A 1:3,
OFK Slovan Poproč 0:2, FK
Galaktik B 2:0ďalší účastníci: FK Čaňa, FK Kechnec, TJ
Seňa, TJ Čečejovce.
Mgr. Marek Beregsászi

natív na rôznych postoch. Nový
tréner prinavrátil nielen lichotivú
tréningovú účasť, ale aj motiváciu pre chlapcov do ďalších zápasov. Celé mužstvo vníma túto
zmenu pozitívne a na tréningoch sa chlapci snažia vydať zo
seba maximum. Veríme, že to
všetko čoskoro prinesie svoje
ovocie. Naši chlapci vstúpia do
jarnej časti domácim derby zápasom, proti mestskému rivalovi FK Galaktik. Príďte ich povzbudiť!
Tomáš a Matúš Gordoňovci

Darujte 2 %
z va‰ich daní
Miestny futbalový klub „FK
Krásna“ sa uchádza o vašu priazeň s prosbou o darovanie 2 %
z vašich daní. Veríme, že aj touto
formou podporíte prospešnú vec,
ako je športová činnosť mládeže,
ktorá rozvíja svoj talent v našom
futbalovom klube, aby tak bola dobrou pokračovateľkou predošlých
generácií a vyrástli z nej úspešní
reprezentanti futbalového športu
v Krásnej. Tlačivo na poukázanie
2 % dane môžete získať z webovej
stránky MČ Košice-Krásna, alebo
na miestnom úrade.
(mm)
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