Život nie je taký krátky, aby nestačil na zdvorilosť
september 2018
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Dynamick˘ rozvoj Krásnej priná‰a nové v˘zvy
JUDr. Marek KAŽIMÍR

záver štvorročnéP richádza
ho volebného obdobia, čas
hodnotenia výsledkov za uplynulé roky a tiež bilancia činnosti
starostu a poslancov nášho
miestneho zastupiteľstva.
e dobrým a demokratickým
pravidlom, že hodnotiacu
známku za dobré, ale aj menej dobré rozhodnutia vystavujú svojim voleným zástupcom ich voliči v komunálnych
voľbách. V tomto roku sa voľby starostu a poslancov budú

s deťmi a mladých športovcov.
Celý objekt Základnej školy
s pozemkami sa nám po rokoch úsilia podarilo získať do
vlastníctva, čo umožnilo nám,
ale najmä vedeniu školy naštartovať projekty, zamerané na jej
celkovú revitalizáciu.
ýstavba sociálneho centra,
zaujímavá najmä pre obyvateľov v seniorskom veku, je
pred začatím, keďže na stavbu
boli vydané všetky potrebné
stavebné povolenia. Vlastníkom
pozemku a investorom centra je
mesto Košice, ktoré sa v tomto

V

J

krasna.sk v časti vyhodnotenie
volebného programu) a tiež budú predmetom diskusií s občan-

lizácie projektov na ukončenie
chodníkov, odvodnenia a výstavby námestia s kruhovým

Kde je vôºa, tam je cesta. Hºadajme ju spoloãne
konať 10. novembra, v objekte Základnej školy s MŠ
sv. Marka Križina. Našu spoločnú prácu počas rokov 2015
až 2018, ktorá je viditeľná, nemám v úmysle komentovať. Všetky projekty sú v rozsahu niekoľkých strán vyhodnotené na oficiálnej stránke (www.kosice-

mi vo volebnej kampani. Skôr sa
chcem venovať práci, ktorú na
prvý pohľad nie je vidieť, ale ktorej sme v priebehu roka venovali
veľa úsilia. V najbližšom období
by aj táto „mravenčia“ práca mala
priniesť svoje ovocie v podobe
nového sociálneho centra pre
seniorov v centre Krásnej, rea-

objazdom a parkom pred kaštieľom. V prvej fáze, vo forme
štúdie je rozpracovaný aj projekt výstavby relaxačného
a športového centra v školskej
záhrade, ktorým aj vďaka vašim
pripomienkam zmeníme dlhoročne zanedbaný pozemok na
spoločný priestor pre rodiny

roku zapojilo do vyhlásených
výziev za účelom získania nenávratného finančného príspevku. Celkové náklady na výstavbu
presahujú dva milióny Eur a s výstavbou mesto Košice plánuje
začať v roku 2019. V centre
vznikne domov seniorov, zaria(Pokračovanie na 3. strane)

Takýto je nevšedný pohľad z výšky na našu 875 ročnú Krásnu a jej okolie. Leto 2018. Letecká snímka: FutureFly

Na margo elektronických médií
Elektronické média vniesli
do nášho života viac zábavy,
uľahčujú nám získavanie informácií, vďaka elektronike sme
schopní udržiavať kontakt s viacerými priateľmi, ale všetko má
svoje plusy a mínusy. Rada
by som sa dotkla využívania
sociálnych sietí, ktoré pred-

pohľad zdá. Prostredníctvom
facebooku by sa nemali riešiť
témy vážnejšie, zložitejšie,
na ktoré odpoveď nie je jednoznačná, alebo vyžaduje vysvetlenie, resp. osobnú výmenu názorov. Môže sa stať, že
sa do éteru dostanú neúplné,
nepravdivé, neoverené infor-

MôÏu pomôcÈ, ale aj ublíÏiÈ
stavuje najmä v komunikácii
s úradom isté riziko. Ventilácia
pocitov na sociálnej sieti môže pomôcť, ale môže ľahko aj
ublížiť. Druhá strana si niekedy informáciu ani nestihne prečítať, niekedy sa napísané pochopí inak, ako to bolo myslené a veľa vecí nie je až tak
jednoduchých, ako sa na prvý

mácie, ku ktorým vyjadrujú a pridávajú svoje osobné názory
ďalší a ďalší. Odporúčame zvoliť
si pre úradné témy vhodnejší
spôsob komunikácie, pri ktorom bude dostatočný priestor
pre vyjadrenie obidvoch strán.
Vyhneme sa nedorozumeniam
a možno aj nespravodlivej kritike.
Mária M i ľ o v á

Na‰a web stránka po novom
Určite ste zaregistrovali, pre mobilnú platformu (smartže sme hlavný zdroj informá- fón, tablety), prepojenie
cií našej mestskej časti – informácií na sociálne siete.
webovú stránku – „vynovili“, Hlavná stránka, je rozdelezmenili jej štruktúru. Záme- ná na dve základné časti: jedrom zmeny bolo sprehľad- na oficiálna pre úrad, druhá
niť, zjednodušiť a zlepšiť do- prináša informácie o tom,
stupnosť poskytovania infor- čím žije Krásna. Novinkou,
mácií. Prepracované bolo ktorú oceníte je zavedenie
menu, odstrákalendára udanené neaktuál- Užitočná inovácia lostí, kde si veľne tiež duplimi jednoducitné položky a informácie, chým spôsobom – kliknutím
zjednotený formát zobrazo- na dátum – zistíte čo sa
vania informácií, prepraco- v tom - ktorom dni koná. Sme
vaný softvér publikačnej aj radi, že sa vám naša „nová“
administračnej časti, zave- stránka páči, keďže na ňu
dené nové funkcie pre uľah- dostávame iba pozitívne
čenie administrácie (proce- ohlasy... Nás rovnako teší
su prevádzkovania, posky- a ubezpečuje, že sme urobili
tovania podpory, údržby), niečo lepšie a užitočnejšie.
(mm)
prispôsobené zobrazovanie

KrásÀanska ‰kola opeknieva
V areáli našej Základnej
školy s materskou školou
sv. Marka Križina počas letných prázdnin vládol čulý stavebný ruch. Škole boli pridelené finančné prostriedky z Ministerstva školstva VVaŠ SR
v podprograme Poskytovanie
výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách
účelovo určené na riešenie
havarijnej situácie – na rekonštrukciu strechy a zateplenie
fasády. Z pridelených finančných prostriedkov sme už zrekonštruovali pavilón 1. – 4. ročník, na ktorom sme vymenili
plochú strechu za sedlovú a celý ho zateplili. Zlepšili sme tým
prevádzkové parametre školy
a zvýšili jej estetický vzhľad.
Po výmene okien za plastové
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pokračujeme v rekonštrukcii
školských budov. Máme radosť z toho, že každoročne nám
pribúda počet žiakov v základnej škole, tiež z toho, že materská škola je plne vyťažená. Radi
privítame žiakov a rodičov, aby
sa prišli pozrieť na prevádzku

ž i v o t a

s a

našej školy. Máme sa čím pochváliť. Informácie získate aj na
našej internetovej stránke
www.skolakrasnakosice.sk.
PaedDr. Veronika B e c o v á
riaditeľka školy
Snímky: (bič)

s k r ý v a

v

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.

n a š o m

s r d c i .

Zo starostovho diára
– júl, august, september 2018 –

Kde je vôºa, tam je cesta.
Hºadajme ju spoloãne
(Dokončenie z 1. strany)

s predsedom a členmi Pozemkového spoločenstva urbariátu
o zámere výstavby cyklistického areálu – lokalita ulica Na
Močidlách,
verejné zhromaždenie obyvateľov Krásnej o koncepte územného plánu mesta Košice,
rokovanie na protipovodňovej komisii mesta Košice o vlastníctve oceľovej lávky nad riekou Hornád a realizácii nevyhnutných
opatrení,
rokovanie s riaditeľom v Oáze – nádej pre nový život o riešení
projektu sociálneho bývania a umiestnenia rodiny L. Badža do
bytového kontajnera,

DôleÏité pracovné rokovania
rokovanie s architektom Ing. arch. Legdanom a vlastníkmi
o realizácii bezpečnostných opatrení na vysokotlakom potrubí
zemného plynu a o zmene územného plánu zóny,
rokovanie s riaditeľom ÚPSVR o aktuálnych projektoch na
podporu zamestnania dlhodobo nezamestnaných občanov
a projektoch na podporu ochrany detí pred násilím,
rokovanie s riaditeľom DPMK, a.s. o nových spojoch na linke
č. 28 a ich zachádzaní k OC KAUFLAND,
rokovanie na Slovenskom pozemkovom fonde – Bratislava
o odkúpení časti nehnuteľností na ulici Prašná (II. etapa výstavby),
rokovanie s riaditeľom OO PZ Košice – Nad jazerom o opatreniach v súvislosti s túlaním sa bezdomovcov v Krásnej – lokalita Konopná, Štrková a v lokalite pri štrkovisku,
rokovanie s konateľom firmy Agromilk – Prešov – výstavba
obchodného centra IBV Na hore, Vyšný Dvor, Žiacka.
Prícestné kríže, ktoré sú
symbolom náboženskej viery
a duchovného života, sa v minulosti zvykli stavať pri cestách,
na kraji obce. Ich umiestnenie
bolo opodstatnené, pretože mali
ochraňovať ľudí prichádzajúcich
po cestách, polia pred povodňami a úrodu pred živelnými pohromami. Boli aj cieľom prechá-

Sviatok Sedembolestnej
Panny Márie, patrónky Slovenska, je zameraný skôr na
bolesti Panny Márie, ktoré
prežila počas svojho života.
Pozrime na jej život z iného
uhla a predstavíme si sedem
radostí Panny Márie, ktoré
môžu byť inšpiráciou a povzbudením aj pre nás. Prvou

dzok spojenými s modlitbami.
Jeden z nich stojí od nepamäti
pod bohatou korunou agátov na
konci Krásnej (smerom na susedné obce Nižnú a Vyšnú Hutku). Kríž však poznačený časom
nutne potreboval renováciu.
Eugen Pelegrin a Bartolomej
Takáč si povedali, že urobia
dobrý skutok a na vlastné náklady
poškodený kríž vymenia za nový
a dajú mu aj „nový šat“ v podobe
peknej murovanej fasády. Patrí
im za to úprimné poďakovanie
a tak po našom a od srdca: Pán
Boh zaplať a vynahraď!
S úctou: Mária M i ľ o v á

Deľme

sa

D

R

Koľko nás je?
Oznamujeme Krásňanom, ale aj ostatným čitateľom, že počet
obyvateľov v našej mestskej časti opäť vzrástol. Ku koncu mesiaca
máj 2018 bol celkový počet obyvateľov 5 492. Do okrúhlej
šesťtisícovky nám teda chýba 508 ľudí. Od začiatku roka sa do našej
mestskej časti prisťahovalo 182 obyvateľov. Narodilo sa 36 detí
a zomrelo 26 občanov.
Jana V a r g o v á

Ty si sláva ná‰ho národa, Ty si radosÈ ná‰ho ºudu

Nov˘ kríÏ

•

nenia Žiackej a Opátskej ulice,
na ktoré je už spracovaný projekt a v súčasnosti prebieha
stavebné konanie.
ynamický rozvoj v Krásnej
prináša stále nové výzvy,
ktoré preverujú naše schopnosti a nútia nás hľadať možnosti intenzívnej spolupráce.
Čím ďalej tým viac sa utvrdzujem v presvedčení, že bez vzájomnej pomoci a spolupráce na
linke občan, poslanec a starosta sa žiadne očakávania,
ciele a predsavzatia nedajú
splniť! Som vďačný za každý
konštruktívny návrh či podnet,
ktorý smeruje k tomu, aby sme
život v našej mestskej časti posunuli dopredu. V prospech ľudí,
na osoh a spokojnosť všetkých.
Len spoločnými silami dokážeme pre Krásnu urobiť viac.
Váš starosta

denie opatrovateľskej služby,
denný stacionár, samozrejme
s príslušným sociálnym zázemím
pre všetky služby, ktoré sa v ňom
budú poskytovať. V tomto objekte nájdu svoje priestory aj členovia nášho Klubu seniorov,
ktorým zasadacie priestory na
miestnom úrade už kapacitne
nestačia.
ekonštrukcia námestia
pred kostolom a kaštieľom,
začatá v roku 2010 stále nie je
ukončená. Za účelom upokojenia dopravy a zvýšenia bezpečnosti, je tu potrebné dobudovať
kruhový objazd, priechody pre
chodcov, osadiť nové verejné
osvetlenie a ukončiť pred kaštieľom sadbové úpravy s ďalšími
stromami a kvetinovými záhonmi. Nevyhnutnou súčasťou rekonštrukcie je ukončenie odvod-

nájdenie môžeme predstaviť
ako radosť. Aká radosť nás
napĺňa, keď sa vráti stratené
dieťa, keď sa rodič zmieri
s rozhnevaným synom alebo
dcérou. Nanebovzatie a korunovanie Panny Márie sú
aj pre nás mementom, že tá
najväčšia a najkrajšia radosť
nás čaká v Božom náručí.

šla o svoju radosť podeliť so
svojou príbuznou. Tým nám
ukazuje, že je dobre, ak sme
otvorenými ľuďmi, ktorí vedia
tvoriť spoločné prostredie prijatia. Tretia z radostí Panny
Márie bolo narodenie jej
Syna, Ježiša. Aká je to radosť, keď môžeme nosiť aj
my v srdci Ježiša. Obeto-

Sedem radostí Panny Márie
radosťou je Zvestovanie,
kedy anjel pozdravuje Máriu:
„Zdravas, plná milostí.“ (Lk
1,29) a predstavuje jej Božiu
vôľu, že sa stane Matkou jeho
Syna. Naše srdce môže byť
miestom plným milostí, ak
budeme dôverovať Pánovi
a konať podľa jeho slov a príkladu. Druhou radosťou je
návšteva Alžbety. Mária sa

o

lásku,

Všetkým čitateľom Krasňančana prajem, nech nám
„Sedemradostná“ Panna
Mária pomáha v prehlbovaní života viery v akýchkoľvek situáciách, či príjemných alebo aj ťažkých.
Všetko znášajme s láskou
a pokorou.
Váš kaplán
Mgr. Michal B o d n á r

vanie v chráme sa spája
skôr so Simeonovým proroctvom o bolesti, ktorá prenikne dušu Panny Márie. My
máme nádej, aj keď v živote
prežívame ťažkosti, „v nebi
nám Otec pripravil mnoho
príbytkov.“ (Jn 14,3). Hľadanie
strateného Ježiša v chráme sa označuje ako bolesť
Panny Márie, no samotné

nádeje,

myšlienky

a

skúsenosti.
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Na slovíãko s veliteºom stanice MsP Ko‰ice – Nad jazerom Ing. Miroslavom Fajãíkom
Vždy, keď je reč o prehreškoch, neduhoch, či nešvároch, s ktorými sa chtiac-nechtiac
stretávame aj v našom okolí, rezonujú známe pojmy o nedodržiavaní verejného poriadku
o „skazonosných“ rukopisoch vandalov a dlhoprstých, čiernych skládkach, túlavých psoch
a rade ďalších priestupkov, ktoré majú na svedomí nenapraviteľní jedinci rozsievajúci
„kúkoľ“ medzi poctivých občanov. Kým odovzdám „slovo“ svojmu hosťovi, ktorý nám
erudovane odpovie na tieto chúlostivé témy, dovoľte apel aj pre nás. Je načase, aby sme
im čelili a nadobro odzvonili nežiaducim javom, ktoré nám znepríjemňujú život, ohrozujú
našu bezpečnos ! Navyše kazia dobré meno našej obce, tlačia nás ku dnu! Nemali by sme
iba čakať, čo má niekto urobiť pre nás, ale čo máme urobiť my ...
● Čo podstatné sa zmenilo
na Stanici Mestskej polície
so sídlom Nad jazerom od jej
zriadenia v máji 2011, najmä
v poslaní, ktoré plníte so svojimi zverencami, policajtmi?
Úlohy a povinnosti MsP sa
v zásade nemenia, ale prispôsobujú aktuálnemu stavu
a problematikám v jednotlivých
mestských častiach, ku ktorým je potrebné pristupovať
zodpovedne. MsP prioritne zabezpečuje verejný poriadok
v obci, spolupôsobí pri ochrane
jej obyvateľov a iných osôb pred
ohrozením ich života a zdravia,
spolupôsobí s príslušnými
útvarmi Policajného zboru pri
ochrane majetku obce, občanov, aj iného majetku pred poškodením, zničením, stratou
alebo pred zneužitím tiež
s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných
zabezpečovacích systémov

ských častiach je usídľovanie
sa a migrácia asociálov a neprispôsobivých občanov, ktorí
počas presúvania obťažujú ľudí,
znečisťujú verejné priestranstvo,
konzumujú alkoholické nápoje
a dopúšťajú sa aj iných priestupkov proti verejnému poriadku a občianskemu spolunažívaniu, ktorých riešenie je
súčasťou každodennej práce
príslušníkov mestskej polície.

doch pre chodcov pred školami, spolupôsobíme pri zabezpečovaní akcií organizovanými mestskou časťou, vykonávame tiež kontroly cintorína,
detských ihrísk, problémovej
osady neprispôsobivých občanov na Vyšnom Dvore, či preventívne hliadkovanie v časti
s individuálnou bytovou výstavbou, aby sme zabránili krádežiam stavebného materiálu.
Preventívne hliadkujeme aj pri
presune neprispôsobivých
občanov do ubytovne Bernátovce, počas ktorého dochádza
k obťažovaniu občanov.
● Okrem stráženia verejného
poriadku, rozmáhajúcej sa
kriminality, vandalizmu a ďalších výstrelkov mladých, nevynímajúc divokých skládok,
pôsobenia „dlhoprstých“, túlavých psov, ale aj nedovoleného
parkovania áut na zakázaných
miestach a ďalších neduhov,

pôsobíme. Osobne by som však
uvítal bezpečnostné kamery,
napojené na naše operačné
stredisko, čo by rozhodne prispelo k bezpečnosti, či viac
objektov napojených na náš pult
centralizovanej ochrany.
● Nebude od veci, ak nám
prezradíte aj Váš spôsob a formy, akými informujete vedenie miestneho úradu, zastupiteľstvo, či komisie o aktuálnej situácii v takmer šesťtisícovej Krásnej na tomto
chúlostivom úseku vašej
činnosti z hľadiska riešenia
akútnych prípadov a dodržiavania litery zákona?
Každý mesiac spracúvame
štatistiku priestupkov a inej
činnosti hliadok. Tá je podkladom správy o výslednej činnosti
stanice mestskej polície, ktorú
predkladáme na každé zastupiteľstvo v príslušnej mestskej
časti. Komunikácia s úradmi
prebieha e-mailom, telefonicky
a vzájomnými osobnými stretnutiami so starostami MČ, či poverenými pracovníkmi úradov
na riešenie konkrétnych problémov. Zúčastňujeme sa tiež na
zasadnutiach MZ, na komisiách,
kde riešime akútne prípady,
týkajúce sa porušovania litery
zákona s jediným cieľom – pred-

Dajme stopku neduhom a ne‰várom
(pulty centrálnej ochrany). Dbá
o ochranu životného prostredia,
o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, na verejných priestranstvách a verejne
prístupných miestach, objasňuje
priestupky v súlade s právnymi
predpismi.
● Každá z troch mestských
častí, ktoré máte „pod palcom“
má svoje špecifiká odlišnosti
Jazero, Vyšné Opátske aj
naša Krásna, ktorá je centrom
záujmu a pozornosti v našom
dialógu, v ktorom sa chceme dozvedieť s akými problémami sa najviac zapodievate, kde a kedy zasahujete
a riešite pálčivé záležitosti
„pestrej“ palety tých, či oných
nešvárov, tiež ako im čelíte ?
Každá z mestských častí
má svoje špecifiká, ktoré prerokúvame so starostami konkrétnej mestskej časti a následne zvolíme postup pre riešenie jednotlivých podnetov.
Spoločným faktorom v mest-
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Nezáleží

na

Ďalším spoločným činiteľom je
zakladanie čiernych skládok,
spaľovanie odpadov, nedodržiavanie podmienok pri chove
psov, porušovanie dopravných
značiek a predpisov vozidlami,
či ponechanie nespôsobilých
vozidiel /vrakov/ na verejných
priestranstvách, kde zaberajú
parkovacie miesta. V MČ Krásna
sa o.i. venujeme kontrole mládeže, ktorá robí neprístojnosti
na ihriskách, či s motorovými
vozidlami a kontrole dodržiavania
dopravných značiek pri
statickej doprave. V zimnom
období je problémom bránenie
vykonávaniu zimnej údržby
nesprávnym parkovaním.
● Dobre vedieť aj to, aký prínos má pre našich občanov
vaše pôsobenie v teritóriu
Krásnej a na aké úseky sa
podľa aktuálnej potreby zameriavate najviac?
V MČ Krásna každodenne
počas školského roka preventívne pôsobíme na priecho-

tom,

ako

realizujete aj ďalšie aktivity,
ktorými dávate „brzdu“ nenapraviteľným jedincom ?
Určite áno. Vykonávame PBA
(preventívno-bezpečnostnéakcie), týkajúce sa najmä konzumácie alkoholu na verejných
priestranstvách, konzumácie
alkoholu mladistvými či maloletými osobami, akcie na dodržiavanie zákona o nefajčiaroch
(kontroly na zastávkach MHD
a detských ihriskách).
● Napokon, prezraďte aj Vy,
ako veliteľ stanice MsP – aké
predsavzatia a zámery máte
pri optimálnom nastavení plánov, či cieľov, ktorými by sme
spoločne minimalizovali, zahatali a predchádzali nežiaducim javom a jestvujúcim
prehreškom, ktoré ohrozujú
našu bezpečnosť, nemenej
kazia „renomé“ obce a doslova nás tlačia ku dnu ?
Z môjho pohľadu je MČ
Krásna relatívne bezproblémová,
v porovnaní s inými MČ, kde

človek

zomiera,

chádzať nešvárom a neduhom.
● Na záver ešte jedna otázka
– o ktorej sme hovorili aj pred
štyrmi rokmi – Ako sa vášmu
tímu policajtov darí napĺňať
heslo .“Pomáhať a chrániť“. Sú
to len pokuty, napomenutia,
alebo aj rady a rukolapná pomoc ľuďom, ktorí ju z času na
čas, v krízových situáciách
potrebujú? (Osobne si myslím, že esenciou a prioritou
vašej práce je reagovať na
tieto „volania“, pomôcť aj
ochraňovať, radiť a usmerňovať tých, ktorí strácajú
životný cieľ.)
Heslo „Pomáhať a chrániť“
má vo svojom logu Policajný
zbor SR. My uvedené heslo
samozrejme napĺňame tak, že
si svedomite plníme úlohy a povinnosti vyplývajúce zo zákona
o obecnej polícii, v ktorom sú
zakotvené.
Za rozhovor poďakoval:
Ján B i č k o š

ale

ako

žije.

Dňa 30. 6. 2018 sa v reštaurácii Rubín konala milá slávnosť – krst knihy, autorky pani
Liu Dong. V knihe, ktorá je napísaná v čínštine predstavuje
svojim krajanom najkrajšie kúty
Slovenska, najviac však mesto
Košice i Krásnu, kde žije už viac
ako desať rokov. Obdivuje Slo-

A k t u á l n e
Nebude na škodu, ak vám
pripomeniem, či zopakujem vaše „vstupovanie“ do tvorivého
procesu, teda písanie článkov
pre naše miestne noviny „Krasňančan“. Spomínal som túto tému neraz vo svojich poznámkach, naposledy aj na aprílovom zastupiteľstve, (tiež v liste
našim poslancom). Chcem zdôrazniť, že aj vaše riadky, ktoré
nám z času na čas posielate sú
cenným príspevkom do „Kroniky Krásnej“. Teda aj vy máte
svoj podiel na pozitívnom hodnotení našich novín, čo poznáme z množstva ohlasov z radov čitateľov, našich adresátov,
občanov, ale aj fachmanov
z novinárskej brandže, ktorí
tvrdia, že sú obsahovo, štylis-

vensko, jeho zvyklosti, kuchyňu,
no najviac veci, ktoré u nich,
v Číne, nikdy nevidela. Podľa jed-

nych hostí z oblasti kultúry a početného zastúpenia priateľov
autorky, knihu pokrstil jazmíno-

Krst knihy Liu Dong
nej z nich pomenovala aj svoju
knihu, ktorá nesie názov „Kde
žije krtko“. Za prítomnosti vzác-

vým čajom náš starosta Marek
Kažímír. Pani Liu sa život u nás
veľmi páči, má rada ľudí, dobre

Na‰im dopisovateºom a spolupracovníkom
O Využívajte

svoj potenciál: informujte, propagujte a inšpirujte O Navrhujte pozitívne a konštruktívne riešenia problémov. O Uvítame články z ktorých sála ľudský rozmer
a tiež hlboká úcta k duchovnu. O „Kde“, „čo“ a „kedy“ sa to,
či ono udialo sú otázky na ktoré máte vždy odpovedať
vo svojich „výpovediach“. O Nezabúdajte na svoj podpis
celým menom, čo platí aj pri snímkach s popisom deja,
udalosti o ktorej píšete a ktorú fotografujete. O Pri našom
spoločnom snažení využívajme nielen hlavu a ruky, ale tiež
srdce. (Tie musia byť stále pokope).
našim občanom písali články,
z ktorých sála ľudský rozmer.
Deľme sa s nimi o lásku, nádeje a sny o svoj čas, aj zážitky. Pozorujte veci rozumom,
ale počúvajte srdcom. Ako
vraví filozof Immanuel Kant, „je
povinnosťou robiť ľuďom tak
dobre, ako len môžeme, či

prúdi okolo nás. Rád uvítam
i vaše tvorivé a konštruktívne
pripomienky, ktoré vždy pomôžu pri zdokonaľovaní novín. Uvedomujem si aj to, že ak sa stretnem s kritikou, neznamená to,
že sme dokonalí a neomylní!
Buďme teda nielen múdri, inteligentní, ale aj citovo zrelí, maj-

Dávajte, pí‰te a verte si
ticky, ale aj graficky a kompozične na úrovni. Tešia aj slová
obyčajných ľudí, keď píšu, „že
im prirástli k srdcu“, aj to, že
„sú knihou pravého života“,
keď v každom riadku cítia
zdravý lokálpatriotizmus ku
svojej obci. Ako uvádzam v spomínanom liste, aj na zasadnutí miestneho zastupiteľstva,
všetkých prispievateľov pokladám za „predĺžené ruky“, za
spolutvorcov, ba aj za radcov.
A tak opäť pripomínam, aby
ste naďalej svoje poznatky,
skúsenosti a tvorivé myšlienky
prenášali na papier, aby ste

•

K t o

vychádza so susedmi, chutia jej
naše slovenské jedlá a domáce
koláče, ktoré už skúša piecť aj
sama. Najväčšou „delikatesou“
je pre ňu plnená kapusta. Popri
tom, že v meste prevádzkuje
obchod, v tom čase už píše knihu o čínskej a slovenskej kuchyni. Margita Škraková

už ich milujeme, alebo nie“
Dodávam, že robiť dobre je
tiež možnosť dávať. Veď aj písanie je čosi „dávať“, aj ono
je skvelým pocitom, či nie?
Teda, skúste to aj vy. „Dávajte!“
Píšte a verte si, využite svoj
potenciál, svoju „tribúnu“. Buďte „posadnutí“ pre stále tvorivú činnosť, pre to, čo robíte.
Dokážte to a ľudia vás budú
poznať. Každý dostáva v Krasňančanovi priestor na príspevky
i na mnohovravné fotografie.
Píšte a fotografujte, ukazujte
vo svojich „výpovediach“ život
ľudí, aký v skutočnosti je, aký

s t o j í

p r i

me tiež pozitívny postoj aj k duchovným hodnotám. Prijímajme novoty, objavujme čosi nové, nepoznané, pričom majme
zdravú, pozitívnu a konštruktívnu komunikáciu, spoločnú
reč. Pravdaže nemali by sme
byť nudní, stereotypní, aby sme
neuviazli v marazme pohodlnosti, aby sme vždy vedeli, kde
je „sever“ a kde je pre nás „výkričník“. A to je už vec nášho
charakteru, pretože dokonalosť
človeka tkvie práve v ňom. Majte
vždy na pamäti, že „anály“,
krásňansku kroniku píšeme
spoločne a tak nemali by ste

o h n i ,

r ý c h l o

mať strach zo zlyhania! Stačí,
ak aspoň trochu dodržíte novinársku abecedu v štylistike,
kompozícii a gramatike vo
vašej správe, či v reportáži. ( Ak
nám pošlete fotografiu, dbajte,
na jej čo najvyššie rozlíšenie
(300 DPI) na šírku 9 cm, na
výšku 4,5 cm).
Na vaše príspevky a snímky
sa teší: Janko B i č k o š

VÝROKY múdrych
Život jednotlivca má zmysel
iba do tej miery, kým pomáha zušľachťovať a skrášľovať život každého živého stvorenia. Život je
posvätný, to znamená, že je najvyššou hodnotou, ktorej sú podriadené všetky ostatné hodnoty.“
Albert Eistein
„Otvorte oči a hľadajte, či
niekto nepotrebuje trochu času, účasti, trochu spoločnosti,
starostlivosti. Možno je osamelý, zatrpknutý, chorý, nešikovný. Pre každého môžete
niečím byť – pre starca i pre
dieťa. Nenechajte sa zastrašiť,
keď musíte čakať alebo experimentovať. Buďte pripravení
aj na sklamania. Ukážte sa
ľuďom ako človek.“
Albert Schweitzer
„Žiada sa od nás len jedno:
prijímať každý deň, ako keby bol
posledný, a žiť ho s vierou a so
zodpovednosťou, ako keby sme
pred sebou mali ešte dlhú budúcnosť.“
Dietrich Bonhoeffer

v z b ĺ k n e .
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Fotoreport z jubilejných osláv „Dňa Krásnej“ vo štvrtok, 5. júla 2018
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Ponúkajme mladším ovocie svojej múdrosti a skúsenosti.

Akt udeľovania cien miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti

Gertrúda Petríková,
učiteľka na dôchodku

Za Petra Vargu, konateľa
spoločnosti PEVA s.r.o. cenu
prevzala manželka Gabriela

Ján Bičkoš, šéfredaktor
spravodajcu Krasňančan

Mgr. Františka Fecková,
učiteľka ZŠ s MŠ

Milada Trojčáková, DiS art.,
vedúca chrámového zboru

Mikuláš Cúr, služobne najstarší
zamestnanec MÚ

Ladislav Kočiš,
dlhoročný poslanec MZ

Mgr. Irena Feketeová,
vedúca DFS Krasňanka

Ján Bodnár,
úspešný futbalista, tréner

MUDr. Vlasta Anďalová,
miestna obvodná lekárka

•

Snímky: Ondrej P e t r u š a Jozef P i k l a

Šťastie neprichádza po získaní toho, čo chceme, ale po ocenení toho, čo už máme.
7

Na jubilejn˘ch oslavách „DÀa Krásnej“ dÀa 5. júla 2018
Cenu miestneho zastupiteºstva a Cenu starostu Mâ prevzali

Gertrúda Petríková – učiteľka na dôchodku. V krasňanskej základnej škole pôsobila
od svojich dievčenských rokov
od r. 1960. Krásna sa stala jej
domovom a zostala jej verná
dodnes. Oceňujeme, že do redakcie našich miestnych novín
ochotne prispieva fotografiami
a príspevkami z čias jej dlhoročného „ učiteľovania“ na našej
škole.
Ladislav Kočiš – poslanec
miestneho zastupiteľstva od
r. 2002 doteraz. Okrem poslaneckých aktivít zaslúžil sa o skul-

poslanie FS - oživovať tradície,
zvyky a miestne obyčaje, tiež
správnou motiváciou zapájať
mladých a tak postupne odovzdávať dedičstvo budúcim generáciám. Krasňanka je neodmysliteľnou súčasťou kultúrnospoločenských podujatí v našej
mestskej časti, reprezentuje
nás na folklórnych podujatiach
v rámci Slovenska i v zahraničí.
Ján Bičkoš – za vynikajúce
výsledky pri tvorbe miestnych
novín Krasňančan, kde pôsobí
ako šéfredaktor od roku 2006.
Aj vďaka nemu sa tieto stali naj-

kov sakrálneho umenia sa najnovšie zapísala projektom spevov a modlitieb z Taizé, ktorý
si svojou osobitosťou zaslúži
mimoriadnu pozornosť a uznanie.
Peter Varga – zakladateľ
a majiteľ spoločnosti PEVA, s.r.o.
so sídlom na Traťovej ulici
v Krásnej, založenej v roku 2004,
v ktorej si našlo zamestnanie
veľa Krásňanov. Ide o druhú najväčšiu firmu, pôsobiacu na území našej mestskej časti, ktorá
sa radí medzi moderné spoločnosti. Svoje služby ponúka naj-

roch finalistov. Jej práca a vynikajúce tvorivé výkony sú veľkým
prínosom pre život v našej mestskej časti.
Ján Bodnár – celý svoj doterajší život zasvätil futbalu.
Vďaka svojej úspešnej športovej kariére, za ktorou sa skrýva
talent, ale aj veľký diel namáhavej práce. Vedomosti, skúsenosti i morálne zásady odovzdával s plným nasadením až do
svojho dôchodkového veku mladým futbalovým talentom, čo
sa zúročilo v podobe ďalších
úspechov novej futbalovej ge-

Ocenenie vÏdy pote‰í, ale aj povzbudí a in‰piruje
túrnenie priestranstva centra
Krásnej na Opátskej ulici, ktoré
jeho osobnou zásluhou – vybudovaním polyfunkčného objektu
– podstatnou mierou zmenilo
tvár a stalo sa atraktívnou časťou našej mestskej časti.
Mikuláš Cúr – služobne najstarší zamestnanec Miestneho
úradu MČ Košice-Krásna, kde
pracuje od roku 1994. Okrem
iného, v svojej náplni práce má
aj správcovstvo miestneho cintorína. Už vyše dvadsať rokov
pôsobí priamo pri pohrebných
obradoch, čo je mimoriadne náročné a zodpovedné. Osobnú
zásluhu má aj na realizácii myšlienky vybudovania symbolickej
záhradky na cintoríne.
Mgr. Irena Feketeová – zakladajúca členka, vedúca a kľúčová osobnosť DFS Krasňanka,
ktorá v tomto roku oslávi 20. výročie svojej existencie. Pod jej
vedením sa úspešne darí plniť
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dynamickejším zdrojom informovanosti v našej MČ a tešia sa
veľkej obľube obyvateľov všetkých vekových kategórií. Jeho
osobné príspevky tematicky, jazykovo, kultúrne, ba aj poeticky
ladené vibrujú s udalosťami
dneška, ale aj minulosti, sú zrkadlom múdrosti života. Svoj diel
práce na úseku kultúry, osvety,
publicistiky on sám vo svojej
skromnosti považuje za prejav
úcty a vďačnosti, za príspevok
k účasti na živote vo svojom rodisku – Krásnej.
Milada Trojčáková, DiS art
– kantorka, vedúca a dirigentka
Chrámového speváckeho zboru sv. Cyrila a Metoda, pôsobiaceho pri farskom kostole v Krásnej. Okrem zboru dospelých,
spolupracuje aj s detským chrámovým zborom a významnou
mierou tiež prispieva k pomoci
a odovzdávaniu skúseností mladým talentom. Do sŕdc milovní-

mä v oblasti lešenárskych a natieračských prác, dopravy a mechanizácie stavebných prác,
autoservisu, pneuservisu, lakovania vozidiel vo veľkokapacitnom lakovacom boxe a v neposlednom rade výrobe a predaji
betónových zmesí v novovybudovanej modernej betonárke.
Františka Fecková – dvadsať rokov pôsobí ako pedagóg
v ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
v Krásnej, kde vo vyučovacom
procese uplatňuje nové trendy,
zamerané na rozvoj a podporu
osobnosti dieťaťa. Venuje sa
odbornej lektorskej činnosti,
pripravuje žiakov na recitačné
súťaže na regionálnej i celoslovenskej úrovni aj vystúpenia
na spoločenských podujatiach
miestneho charakteru. Školu
úspešne reprezentovala v celoslovenskej súťaži „Zlatý Amos
2016“ o najobľúbenejšieho učiteľa, kde postúpila medzi šty-

nerácie. Svoje poslanie úspešného športovca – aktívneho reprezentanta i trénera splnil na
výbornú.
Cenu miestneho zastupiteľstva si osobne u pána starostu
prevzala dňa 12. Júla 2018 aj
MUDr. Vlasta Anďalová, ktorá
sa verejného oceňovania dňa 5.
júla 2018 z rodinných dôvodov
nemohla zúčastniť. Pani doktorka pôsobí v krásňanskom zdravotníckom zariadení ako praktická lekárka pre dospelých už
viac ako tri desaťročia. Počas
svojej dlhoročnej praxe v našej
mestskej časti sa zžila s ľuďmi
a získala povesť výbornej diagnostičky, ale aj empatického človeka. Obyvatelia Krásnej, jej pacienti, si pani doktorku vážia za
jej jedinečný prístup, ochotu
a ústretovosť.
Všetkým oceneným úprimne
blahoželáme.
Spracovala: Mária M i ľ o v á

Robme vždy dobre ľuďom a našej obci, ktorú milujeme.

Jubilejné oslavy „DÀa Krásnej“ v sobotu 7. júla 2018

Rok 2018 sa nesie v duchu
výročia prvej písomnej zmienky
o Krásnej, preto aj väčšina
kultúrno-spoločenských i športových podujatí bola motivovaná týmto jubileom. Vyvrcholením
osláv bol Deň Krásnej, ktorý, ako
nám to „zariadil“ kalendár, sme
mohli v tomto roku oslavovať na
pokračovanie. Pri oficiálnej slávnosti na sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júla, zábavnú časť sme si

a dirigentom zvučného mena
Levkom Dohovičom, sprevádzaný sláčikovým orchestrom
Musica Iuvenalis.
V rámci osláv, cenou MZ a cenou starostu MČ boli ocenené
osobnosti, ktoré sa zaslúžili
o rozvoj, reprezentáciu a šírenie
dobrého mena Krásnej. Opäť
sme prežili jeden úžasný deň,
ktorý nás presvedčil, že život
nám prináša a ponúka aj dôvod

rezonovali v ušiach divákov.
Organizátorom podujatia, zamestnancom úradu, ktorí starostlivo a do detailov pripravili nezvyčajné popoludnie i večer, patrí
ohodnotenie jednotka s hviezdičkou! Nezabúdame ani na našich sponzorov, ktorí majú veľkú
zásluhu na tom, že naša slávnosť
bola špičková, reprezentatívna,
akú sme ju chceli mať. Vďaka
patrí aj generálnym partnerom

časti. Každý deň nám ponúka
tisíce malých zázrakov a naše
veľkolepé oslavy takýmto
zázrakom, ktorý nás na chvíľu
odpútal od každodenných povinností a starostí, naozaj boli.
A majú ešte ďalší dôležitý význam: Dôvod na to, aby sme
si uvedomili svoju spolupatričnosť k miestu, kde žijeme,
kde nás to priťahuje, ak sme
čo len na chvíľu vzdialení, kde

·piãkové, senzaãné, reprezentatívne
naprogramovali na sobotu, 7. júla
2018.
Sviatok sv. Cyrila a Metoda
5. júla bol zároveň dňom odpustovej slávnosti, sv. omša so
vzácnymi hosťami, emeritným
biskupom Mons. Alojzom
Tkáčom a naším niekdajším
dlhoročným kňazom ThDr.
Pavlom Čechom, korunovaná
nádhernými spevmi chrámového zboru sv. Cyrila a Metoda.
Podvečer patril hodnotnému
kultúrnemu programu pred naším„Kaštieľom“. V úvode vystúpila DFS Krasňanka a po nej
hosťujúci Ukrajinský národný
zbor Karpaty s jeho zakladateľom, umeleckým vedúcim

•

na úsmev a radosť. Boli sme
svedkami šťastných a vďačných
tvárí nielen našich „ocenených“,
ale aj tých, ktorí im zaslúžené
ocenenie udelili.
Sobota, 7. júla patrila zábave. Vopred avizovaný program
sa naplnil a možno mu pridať iba
jediný prívlastok – senzačný. Divadelný súbor Via Cassa, vynikajúci akordeonisti, hudobná
skupina Echo Band, atmosféru
dotvárajúce kolotoče, stánky
s pochutinami, navodili pohodu,
dobrú náladu a spokojnosť. Najviac divákov z Krásnej i z okolia
prilákalo na oslavu vystúpenie
hudobnej skupiny Kollárovcov,
ktorých skladby „naživo“ dlho

podujatia - spoločnosti KočišKrásna s.r.o., BARP s.r.o., hlavným partnerom OPUS Development s.r.o., Environcentru
s.r.o, FIAMO s.r.o., Reštaurácii
Rubín, partnerom Bistru
Včielka, Krčme Pod orechom,
Memorial s.r.o. – Milan Takáč,
HYDRO-EKO-STAV s.r.o.,
Záhradnému centru ÁTRIUM,
ktoré zabezpečilo aj bohatú
kvetinovú výzdobu.
Náš

doslov

Od prvej písomnej zmienky o Krásnej ubehlo 875 rokov. Toto úctyhodné jubileum
bolo sviatkom pre všetkých
obyvateľov našej mestskej

vyrastajú naše deti a vnúčatá.
Odkaz pre nás, súčasníkov teda znie: „Tak ako skromnosť
a usilovná práca našich starých a prastarých rodičov pomohli vytvoriť a udržať život
v našej obci, rozvíjať a zveľaďovať ho je teraz už v našich
rukách. Ak si túto úžasnú
šancu, zvanú život poznačíme hnevom, či nenávisťou jeden voči druhému, realita zareaguje svojím spôsobom,
ale ak si ju vydláždime vzájomnou úctou, dôverou, porozumením a láskou, dosiahneme všetko, o čom snívame,
možno aj viac“.
Mária M i ľ o v á

Poctivosť nemožno deliť na kúsky. Buď je, alebo nie je.
9

F o to re p o rt Z vernisáže výstavy panoramatických fotografií Róberta Klika dňa 3. augusta 2018

„ P a n o r á m y

K o ‰ í c “

Pod týmto názvom sa v krásňanskom kaštieli uskutočnila vernisáž výstavy veľkorozmerných panoramatických fotografií, autorom ktorých je Krásňan Ing. Róbert Klik. Početných hostí privítala
Ing. Patrícia Čekanová a k prítomným sa prihovoril aj riaditeľ
kaštieľa Ing. Peter Tomko. Uviedol, že výstava sa koná pod záštitou podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho, prináša súbor snímok metropoly východného Slovenska zo všetkých svetových
strán. Aj to, že tieto netradičné zábery vznikali počas troch rokov zo
striech budov, kostolných veží i z koša vysokozdvižnej plošiny za
skorého rána, pravého poludnia, či neskorého večera, na slnku, vo
vetre, v daždi aj mraze. To nám osobne potvrdil sám autor, ktorý
svojimi snímkami v minulých rokoch obohacoval nielen stránky
krásňanskych kalendárov, ale tiež nášho Krasňančana. Veríme,
že jeho vzácne fotografie prinesú silný zážitok návštevníkom výstavy, ale aj čitateľom našich miestnych novín.
Text a snímky: (bič)

•
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Kto sa snaží dosiahnuť veľký cieľ, nesmie myslieť na seba.

Z vašich listov

Tentoraz z rumunskej Gemelãiãky

Krásňanov, najmä tých, ktorí
sa podieľajú na tvorbe Krasňančana poteší, ak naše noviny
o Krásnej sú žiadané aj za hranicami našej vlasti. Takúto potešujúcu správu nám tentoraz tlmočí osobnosť Krásnej – Prof.
JUDr. Vojtech Tkáč, PhD, prorektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v Bratislave (niekdajší
minister práce, sociálnych vecí
a rodiny), ktorý nám napísal zaujímavý príspevok o tom, ako na
nášho rodáka Prof. Michala
Lacka spomínajú v rumunskej
obci Gemelčička. Z listu vyberáme:
Počas pedagogického pôsobenia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety v zahraničí ma doviedli pracovné povinnosti na seve-

ve „poloilegality“. Aj v písomnej
spomienke uvádza, že: „...niekedy začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia
po podaní prihlášky na Strednú
cirkevnú školu sa pri mne zastavilo auto s viacerými kňazmi,
medzi ktorými bol aj pán profesor Michal Lacko. Tí, čo boli
v aute mu prezradili, že mám študovať za kňaza. Pán profesor
ma veľmi povzbudil v mojom rozhodovaní. Od tohto času na mňa
nezabudol, pretože nás pravidelne navštevoval, pomáhal mi
dokonca s financovaním môjho
kňazského vzdelávania. V susednej obci Nová Huta spolurozhodoval o patrónoch tunajšieho kostola – svätých Cyrila
a Metóda. Spolufinancoval aj
stavbu rímskokatolíckej kaplnky
v dedine „Zavanské Kúpele“.

šich rodákov, ktorým disponuje miestny farár Mgr. Martin
Rolník, PhD. Je to zaujímavý
človek, ktorý okrem toho, že je
vedúcou duchovnou osobnosťou, v tomto chudobnom kraji
sústreďuje nesmierne duchovné i sociálne bohatstvo a pomoc tým, ktorí ju potrebujú.

dúce generácie. Náš rodák,
kňaz – jezuita Michal Lacko
zanechal hlboké stopy aj v Rumunsku v čase, keď nemohol
pôsobiť na Slovensku a jeho

O na‰om rodákovi, profesorovi Michalovi Lackovi SJ
rovýchod Rumunska, kde pôsobia a žijú pôvodní slovenskí prisťahovalci – do malebnej slovenskej obce Gemelčička (rumunsky Făgetu). Tento nádherný
hornatý kraj obýva na rozlohe
42 km2 vyše 900 Slovákov, ktorých obydlia sú roztrúsené po
lazoch, kopcoch, pričom asfaltové komunikácie poznajú iba
dva roky, elektrinu im zaviedli
až na začiatku deväťdesiatych
rokov. V centre obce sa týči majestátny rímsko-katolícky kostol
sv. Štefana z roku 1894, farské
budovy z rokov 1892, ale i charitný dom s ošetrovňou z roku
1994. Naša vysoká škola darovala rozhodnutím pána rektora
prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc., okrem inej pomoci,
sanitné vozidlo pre potreby na-

•

V diskusii s ním sme spomínali
na minulé časy a po zistení, že
pochádzam z košickej Mestskej
časti Krásna, dôstojný pán sa
rozpomenul aj na to, že v čase
bývalého režimu osobne poznal
pána profesora Michala Lacka,
ktorý pôsobil v Rumunsku v sta-

Krásnu pripomína slovenským rodákom v Rumunsku publikácia „Krásna“ a pri každej návšteve je žiadaný aj náš „Krasňančan“. Písomné spomienky vdp.
Mgr. Martina Rolníka, PhD. z rumunskej Gemelčičky dáme
k dispozícii do archívov pre bu-

tamojší pamätníci – naši rodáci
na túto veľkú osobnosť s úctou
a s vďakou spomínajú.
Aj nám z Rumunska poslal
pán farár Martin Rolník (na obr.
dole) obsiahly list, v ktorom približuje profesora Michala Lacka
a jeho pôsobenie v Rumunskej
Gemelčičke, ako ho poznal,
o čo sa zaslúžil, ako im pomáhal,
ale aj o jeho pohrebe, na ktorom kňaz vo svojej kázni o.i.
povedal, „Náš brat neumrel
na mozgovú porážku, ale na
srdcovú porážku, pretože
mal veľmi rád ľudí!“ S týmto
výrokom bezvýhradne súhlasíme, pretože práve do našej redakcie dostávame svedectvá
vďačných ľudí, ktorí nášho pátra
mali česť osobne poznať.
Pripravil: (bič)

Nič sme si na tento svet nepriniesli, nič si z neho neodnesieme! (Len sami seba).
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Talent má mnoho rôznych
tvárí a prichádza v rôznych podobách, no predsa tú najkrajšiu podobu má v tele dieťaťa.
Občianske združenie Gaštanové krídla pre deti sa rozhodlo
vyzdvihnúť detské talenty v našej mestskej časti najprv na neverejnom výberovom kole, kde
sa detičky predviedli v tom, čo
ich baví. Necelé dva mesiace
mali postupujúce deti čas na
zdokonalenie, aby sa 17.6.2018

v Kultúrnom dome v Krásnej postavili na pomyselné „dosky ktoré
znamenajú svet“ a premenili sa
na hviezdy. O talente, kde sa
predstavili v disciplínach tanec,
spev, recitácia, rozhodovala po-

– dirigentka a Tatiana Paľovčíková-Paládyiová – sopranistka, rozhodli o tom, kto bude
víťazom. Nezabudlo sa ani na
„hlas ľudu“, za ktorý zahlasovali
diváci. Každý finalista si okrem

Krásna má talent 2018
rota zložená zo známych osobností umeleckého života: Jaroslav Dvorský – operný spevák,
Alena Csajková-Popovičová

pocitu stať sa na malú chvíľku veľkou hviezdou odniesol aj sošku
znázorňujúcu symbol OZ Gaštanových krídel pre deti a víťazi

boli ocenení aj tabletmi. Každý
z výhercov mal možnosť vystúpiť na oslavách Dňa Krásnej
pri príležitosti 875. písomnej
zmienky o našej obci.
Veľké poďakovanie patrí rodičom za ich šikovné deti, sponzorom podujatia, najmä však
vedeniu Mestskej časti KošiceKrásna za spoluprácu a pomoc
pri príprave podujatia.
Monika C h m e l n i c k á

Leto plné zábavy
Tak ako každý rok, aj tento
sa konal trojtýždňový letný tábor, v ktorom deti spoznávali
krásy nášho Slovenska. Navští-

•
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D o s p e l í

vili sme Vysoké Tatry, zvieratá
v ZOO, kúpaliská, pozreli sme sa
na krásy prírody. Svoju odvahu
a silu si deti overili pri športových

s a

s t a v a j ú

a nočných hrách ako aj na cyklistickom výlete. Celé tri týždne sa niesli v duchu priateľskej
atmosféry, smiechu, dobrej ná-

m l a d ý m i

lady a získavania nových zážitkov. Už teraz sa tešíme na ďalšie
leto.
Simona T a k á č o v á

v ď a k a

m l a d ý m .

Fotoreport

Ani tento rok nemohol chýbať v kalendári akcií našej
mestskej časti “Juniáles”,
ktorý si našiel pevné miesto v
srdciach Krásňanov. Už dvanásty ročník prilákal množstvo
ľudí. Aj napriek rozšírenej kapacite stolov a lavíc bolo v hlav-

z Juniálesu „Pod orechom“ 16. júna 2018

MS vo futbale. Ale ruku na
srdce, dá sa odolať akcii, kde
sa na polouzavretej ulici stretnú susedia, rovesníci, deti,
tínedžeri, stredná generácia,
ale aj dôchodcovia, babky

Na ºudovú nôtu aÏ do rána
„kabatošky” ako ich milo nazvali zúčastnení? Počas júnovej soboty sa Krásnou niesla
ľudová hudba hudobnej skupiny Strunka a ľudovej skupiny
študentov z „veteriny”. Nechýbalo ani pivko od Šariša,
ktorý ponúkol viacero špeciá-

nom čase takmer nemožné
nájsť voľné miesto. Tešilo o to
viac, že priamou konkurenciou
termínu a času „Juniálesu” boli

•

lov. Ku krčme Pod orechom
okrem jeho majiteľa Vlada
Hegedűša neodmysliteľne
patrí aj Štefan Figura, ktorý je
expertom na prípravu rôznych
delikates. Ak spojíme výborné

pivko, skvelú hudbu a vôňu
domácich klobások, steakov,
varenej kukurice a ďalších
lákadiel – skákací hrad, množstvo vecných cien a súťaží,
turnaj v elektronických šípkach,
váľanie sudov, rýchlosť v pití
piva a iných neprekvapuje fakt,

že zábava gradovala a končila
až v ranných hodinách.
Táto akcia bola aj krstom
vynovených priestorov, čím
sa zvýšil komfort návštevníkov. Krčma zmenila výrazne
svoj šat, preto nie je žiadnym
prekvapením, že v jej priestoroch sa už dajú usporiadať
rôzne posedenia, hostiny, či
firemné akcie.
Ing. František K l i k

Letecká snímka: FutureFly

Úder spôsobený slovom, nás zasiahne hlbšie ako úder mečom.
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Sakrálny spev je modlitba
vyjadrená piesňou a hudbou, je
výrazom oduševnených náboženských citov, v ktorých je spojený rytmus slov s rytmom hudby,
ktorý keď ho dokážeme vnímať
srdcom, obohacuje, povznáša,

a v súčasnosti „omladený“ obohacuje naše duchovné slávnosti. Málokto z nás si však uvedomuje, koľko úsilia, obetavosti
a času treba na to, aby sa mohol dôstojne odprezentovať na
významných duchovných sláv-

a s láskou. Napokon jej záslužnú
prácu predčasom ocenila aj naša
mestská časť.
Zbor má 28 členov, ale
srdečne privíta každého kto má
vzťah k hudbe, spevu a cíti, že by
mohol rozšíriť jeho rady. Zároveň

ločných „prázdninových“ podujatí, ktoré (ako napísala) prispejú k prehĺbeniu vzťahov medzi
členmi ich spoločenstva. Bola
to cesta do najstaršieho pútnického miesta na Slovensku
Marianky, druhá do Telgártu

PiesÀou sa krása kráse, srdce srdcu prihovára
oslobodzuje. Pri farskom kostole
v Krásnej pôsobí Chrámový
zbor sv. Cyrila a Metoda.
Orientuje sa na interpretáciu
sakrálnych piesní, z ktorých je
precízne vyskladaný jedinečný,
tematicky zladený repertoár.
Zásluhou uvedomelého prístupu a systematickou prácou speváckeho kolektívu sa vypracoval na úctyhodnú úroveň. Zbor
nadviazal na dlhoročnú tradíciu

nostiach, pred stovkami miestnych veriacich i hostí. Ale výsledok stojí za to. Zo spevu, ktorý
nám ponúka, je cítiť krédo, lásku
a oslavu Boha – nečudo, keď
sa nám pri jeho počúvaní občas
vyroní aj slza dojatia a radosti.
Vedúcou zboru a zároveň jeho
dirigentkou je fundovaná, napriek tomu skromná, kantorka
Milada Trojčáková. Zboru sa
venuje s veľkým zanietením

srdečne pozýva všetkých obyvateľov Krásnej, aby si prišli vypočuť chrámové piesne v jeho
podaní, najmä ďalšie pripravované modlitby a spevy z Taizé,
kde si opäť budeme môcť naplno
vychutnať krásu a duchovné
bohatstvo, ktorú odhalí projekt
pochádzajúci „z dielne“ nášho
zboru. Jedna z najmladších členov zboru Miška Čontošová,
nám poslala fotografie zo spo-

so zastávkami vo viacerých
zaujímavých kútoch Slovenska.
Nezabudnuteľné dojmy a spomienky si odniesli najmä z účinkovania v navštívených chrámoch, zo stretnutia s ľuďmi neznámymi, ale pritom veľmi blízkymi, pretože ich spájalo niečo
veľmi dôležité – láska k Bohu
a srdcia otvorené pre jeho
oslavu.
Mária M i ľ o v á

Na letnej olympiáde získali bronz, aj zlato
Leto, čas prázdnin a dovoleniek sme využívali aj my, seniori najmä na relax. Na pekné
zážitky môžu spomínať aj naši
blízki, s ktorými sme chceli stráviť čo najviac času, a to spôsobom, pre leto typickým – spoločnými návštevami termálnych
kúpalísk v maďarských mestách Eger, Tiszaújvaros a Mezőkevős. Deň 7. september 2018
bol pre nás veľkou udalosťou.

•
14

P e s n i č k a

Na športovom ihrisku Hotelovej
akadémie v Košiciach sa konal
piaty ročník Letnej olympiády seniorov Košice 2018, v ktorom súťažilo vyše 300 seniorov z celých Košíc. Náš
klub, teda aj mestskú časť reprezentovalo sedemnásť našich
športovo zdaných seniorov
(s vekovým priemerom 69 rokov)
v siedmich disciplínach jednot-

livcov a v dvoch ako družstvo:
Ing. Anton Paľovčík, Mgr. Ladislav Matoušek, Mikuláš Škrak,
Karol Bialko, Jozef Martinásek, Martin Bugoš, Helena Hajduová, Bernadeta Fedorová, Mária Martonová,
Mária Kliková ml., Magdaléna
Szabóová, Ružena Hrinková,
Paulína Grácová, Emília Ftoreková, Alžbeta Bugošová,

Úspech seniorov

j e

k ľ ú č i k

z l a t ý ,

ň o u

s a

Mária Halcinová a Mária Hakeová. Veľkú radosť sme mali
zo športových výkonov, pretože
sme získali bronz, ale aj zlato.
O prvé miesto v kategórii hod
krúžkom na cieľ – muži získal
Mgr. Matoušek a v kategórii
žien v tej istej disciplíne zabodovala Magdaléna Szabóová,
ktorá obsadila tretie miesto. Víťazom gratulujeme.
Alžbeta Bugošová

s r d c e

o t v á r a .

Naša firma funguje na trhu
od roku 1993 a za ten čas sme
sa stali pre našich dodávateľov aj
odberateľov stabilným partnerom. Začiatky súkromného podnikania boli založené len na predaji drevených obkladov, paluboviek a ozdobných drevených líšt.
Dopyt našich zákazníkov nás však
viedol k rozšíreniu ponuky tiež
o stavebné rezivo, postupne aj
o ďalší sortiment. Keďže fungujeme v centre rozsiahlej výstavby, snažíme sa reagovať na dopyt

trhu a v rámci našich kapacít dopĺňame sortiment predajných produktov. Naša ponuka je určená

nielen pre individuálnych klientov,
ale aj pre menšie a stredné firmy
pôsobiace v stavebníctve. Nájdete u nás tento sortiment: drevené

die ručné aj elektrické, záhradné pletivá, voda/kanál/plyn, drogéria, čistiace potreby domáce
potreby. Záleží nám na spo-

Prázdniny sa skončili, pomaly sa lúčime s letom, preto OZ
Gaštanové krídla pre deti v spolupráci s MČ-Košice Krásna
pripravili pre rodiny s deťmi druhý ročník Cyklistickej bodky za
prázdninami. Povinnou výbavou okrem bicykla bola dobrá

nálada, ktorú bolo potrebné
dňa 8. septembra 2018 priviezť
pred krásňansky kaštieľ, kde

a končila na ulici 1. mája, kde
už všetkých v areáli Katkinho
ranča čakal skutočný kovboj

•

obklady, stavebný materiál, stavebné rezivo, spojovací materiál,
farby, laky, tmely, stavebné nára-

Ga‰tanové krídla pre deti
bol zraz tejto super akcie. Trasa
bola bez stúpania a prekážok

B u d ú c n o s ť

d i e ť a ť a

na osedlanom koni ujo Peťo
Mačinga (na obrázku vpravo).

j e

d i e l o m

kojnosti našich klientov, preto dbáme na vytvorení kompromisu medzi kvalitou a cenou. Sme radi, ak sú naši zákazníci spokojní a vracajú sa
k nám. Naše sídlo je v Krásnej,
na Ukrajinskej ulici číslo 49.
Ďalšie informácie:
www.kociskrasna.sk, tel.
055/6852 425, otváracie hodiny: pondelok až piatok od
7.30 do 17.00 hod., v sobotu
od 7.30 do 17.00 hodiny.

Okrem vozenia detí na koníkoch
boli pre nich nachystané športové súťaže. Nechýbali odmeny,
pitný režim, opekačky, ale aj
chutný guláš, koláčiky aj sladkosti. Veríme, že sa takto športom zabavíme i na budúci rok.
Daniel D z u r o v č á k

j e h o

m a t k y .
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Najlepším strelcom na turnaji v Luxembursku

Pre fanúšikov krásňanskeho futbalu je meno Ľubomír
Beregsási známe. Tento šikovný ľavonohý záložník a výborný strelec s vynikajúcou
kondičkou vyčnieval takmer
v každom zápase. Po pomerne

ktoré sa netaja ambíciou postúpiť do štvrtej ligy. Krásňasky
rodák neprestal udivovať napriek tomu, že mu rôčky pribúdajú. Mužstvo Old Boys KošiceŤahanovce sa 9. júna 2018 zúčastnilo v Luxembursku na pia-

sa v priestoroch Európskej
investičnej banky, či po Európskom súdnom dvore nie je každodenná udalosť. Turnaj Košičanom vyšiel, stali sa najlepším
mužstvom a absolútnym víťazom s bilanciou 6 víťazstiev,

Výroky o športe
O

Nezáleží na tom, koľko gólov si dal,
počet bodov, ktoré si si pripísal, rekordy, ktoré si prekonal, trofeje, ktoré si získal, alebo na súperoch,
ktorých si porazil. Veľkého športovca robí veľké srdce. A len tí s najväčším srdcom, zápalom, plným nasadením a predovšetkým láskou
k športu sa stávajú legendami.

O

Úspech nie je náhoda. Je to tvrdá
práca, vytrvalosť, obeť a zo všetkého
najviac láska. Láska k tomu, čo robíte, alebo sa učíte robiť.
Pelé

O

Pokiaľ chceš byť najlepší, musíš
byť skvelý na všetkých úrovniach,
nielen fyzicky, ale i psychicky. Buď
všestranný. Na žiadnej oblasti nepracuj viac, alebo menej. Existuje
jediný recept. Na všetkom pracuj
maximálne.
Cristiano Ronaldo

KrásÀan ªubomír Beregsási
skorom ukončení hráčskej kariery sa na nejaký čas rozlúčil
s veľkým futbalom a presedlal
na halový futbal a minifutbal,
kde je rešpektovaným hráčom
na základe kvalitných a brilantných výkonov.
Tento rok sa opätovne vrátil na futbalové trávniky a vidieť
ho môžete v drese Ťahanoviec,

tom ročníku medzinárodného
futbalového turnaja amatérov
nad 30 rokov za účasti mužstiev
z domáceho Luxemburska, Nemecka, Francúzska, Belgicka,
Dánska a Košický zástupca
zo Slovenska. Turnaj 14 mužstiev spoluorganizuje slovák,
ktorý pripravil pre krajanov zaujímavý program. Veď pohybovať

1 remíza a 1 prehra s celkovým
skóre 22:2. Najlepším strelcom sa stal „náš” Ľubomír Beregsási s deviatimi gólmi.
Nášmu rodákovi a obyvateľovi prajeme veľa športových
úspechov a presnú mušku pri
prekonávaní brankárov a napínaní súperových sietí.
Ing. František K l i k

Predčasom na našej „Hore“, bližšie, na ulici K lesu číslo 1 „vyrástla“ aj táto budova, ktorú jej šéfovia pomenovali „Lavanda café“. Ako
nás informovala vedúca prevádzkarne Zuzana Zehérová, je to kaviareň s detským kútikom, v ktorej je možnosť usporiadať rodinné
oslavy, kary a firemné akcie. V čase našej uzávierky mali spustiť bazén na výučbu baby plávania s možnosťou bazéna a večerným
aquaaerobicom. O tejto „novote“ v Krásnej sa viac dozviete v niektorom z našich čísiel na budúce.
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