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Na prvom mieste je osobn˘ kontakt s obãanmi
susedia, v komunálnych
M ilívoľbách
ste rozhodli o zmene na čele samosprávy Mestskej časti Košice - Krásna. Na
pozícii starostu som vystriedal doterajšieho, JUDr. Marka
Kažimíra. Aj touto cestou by som
sa rád poďakoval predchádzajúcemu vedeniu za vykonanú

rastal v rodine, kde správa vecí
verejných bola na dennom poriadku. Môj dedo slúžil ako financmajster na východe Slovenska, kde sa aj oženil a usadil.
Starostom v jednej z najvýchodnejších obcí Slovenska bol môj
strýko a niekoľko funkčných
období zastával post starostu

V

Cieºom je spájaÈ, nie rozdeºovaÈ
prácu. Som pevne presvedčený,
že každý funkcionár robí dôležité rozhodnutia v prospech obce
a jej obyvateľov podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia.
teraz čosi o sebe (v skratke). Už od detstva som vy-

aj môj otec. Poznám teda tiež
odvrátenú stranu tejto funkcie.
Aj napriek tomu som sa rozhodol prijať túto výzvu a vďaka
silnej podpore tímu som vo voľbách uspel.
ojím hlavným cieľom ostáva
spájať obyvateľov všetkých

tiež práce novozvolených poslancov.
oľby sú za nami, predvolebná kampaň tiež. Nalaďme sa na prichádzajúce sviatky
pokoja, užívajme si vianočnú
náladu v kruhu rodiny, priateľov,
susedov.Dovoľte mi, aby som
vám zaželal pokojné prežitie
Vianoc v kruhu svojich najbližších, veľa Božej milosti, radosti
z darčekov, ktoré darujete, ale
aj z tých, ktoré dostanete. Do
Nového roku 2019 všetkým Krásňanom želám len to najlepšie,
najmä však zdravie, šťastie, lásku, porozumenie a pokoj v rodinách našej mestskej časti.
Ing. Peter T o m k o ,
starosta pre všetkých

častí Krásnej v prospech rozvoja
a zmien pri budovaní modernej
mestskej časti, v ktorej budeme
radi žiť a vychovávať naše deti.
Nemenej do popredia kladiem
osobný kontakt s občanmi, čo
bude neoddeliteľnou súčasťou

A

M

• Mgr. Michal B o d n á r

âo pre nás znamenajú Vianoce?

Možno sa často pýtame,
čo pre nás znamenajú Vianoce. Je to čas odpočinku,
pokoja alebo naopak rušných
dní príprav a nakupovania?
Každý si pod pojmom Vianoce predstavuje niečo iné. Pre
jedných je to obdobie, ktoré
nepovažujú za odlišné od
ostatných. Je to pre nich možno obdobie, keď nemusia navštevovať školu, či ísť každé
ráno do práce. Sú to pre nich
sviatky, ktoré sú spojené s nakupovaním, upratovaním, pečením koláčov a vyberaním
darčekov pre svojich blízkych.
Svätý Ján evanjelista píše:
„Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo
na svet.“ Vianoce sú obdo-

bím, kedy si pripomíname narodenie nášho Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý prišiel na tento
svet ako malé nevinné a bezbranné dieťa. Malý Ježiško, ktorý ležal v jasličkách pri Panne
Márii a Jozefovi, prišiel medzi
nás, aby nás obdaroval Božím
pokojom. Pre všetkých ľudí,
zvlášť pre kresťanov, je obdobie celých Vianoc časom pokoja, radosti a veľkej lásky,
pretože si nepripomína len narodenie Božieho Syna na tento svet, ale našou najväčšou
snahou by malo byť, aby sa
Ježiš Kristus narodil v našich
srdciach. Keď nebudeme nosiť Krista v centre našej osobnosti, nikdy nebudeme naplnení Božím pokojom a Božou láskou. (Pokračovanie na 3. strane)

Predstavujeme vám poslancov, ktor˘m ste dali svoj hlas

Ing. Patrik Gordoň

Mária Hakeová

František Jurčo

Ing. František Klik

Sºub poslanca
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje
povinnosti, ochraňovať záujmy
obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony
a ostatné všeobecne záväzné
právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia“.

Ing. Ján Kubička

Ing. Peter Kubička

MUDr. Milan Maďar

(§ 26 zák. č. 369/1990 Zb.)
Košice-Krásna, 10. decembra 2018

Ako sme volili v Krásnej
Dňa 10. novembra 2018 sa
v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky č. 203 zo 6. júla 2018
konali voľby do orgánov samosprávy obcí, v ktorých voliči rozhodli o svojich zástupcoch na
volebné obdobie rokov 2018
až 2022. Pre voľby starostu
Mestskej časti Košice-Krásna
zaregistrovala miestna volebná
komisia dvoch kandidátov, pre
voľby do miestneho zastupiteľstva 24 kandidátov. Z celkového
počtu oprávnených voličov, zapísaných vo voličskom zozname
(4044) svoje hlasy odovzdalo

1953 obyvateľov, čo predstavuje volebnú účasť 48,29 %.
Za starostu mestskej časti bol
s počtom hlasov 1004 zvolený Ing. Peter Tomko. Druhý
kandidát, JUDr. Marek Kažimír,
získal 904 hlasov. Do sedemčlenného miestneho zastupiteľstva boli zvolení: Ing. František
Klik (KDH, SaS, Oľano, SMKMKP, 765), Ing. Peter Kubička
(KDH, SaS, Oľano, SMK-MKP,
678), Ing.Ján Kubička (KDH,
SaS, Oľano, SMK-MKP, 667),
Ing. Patrik Gordoň (KDH,
SaS, Oľano, SMK-MKP, 643),
MUDr. Milan Maďar (SMER,

591), František Jurčo (KDH,
SaS, Oľano, SMK-MKP,531)
a Mária Hakeová (KDH, SaS,
Oľano, SMK-MKP, 495). V pozícii náhradníkov zostali: Mgr.
Alena Csajková (475), Marek Takáč (471), Ingrid Antalová (418),
Mgr. Diana Grejtáková (406),
JUDr. Zuzana Mesterová (400),
Marta Bodnárová (354), Milan
Hegedüš (339), Mgr. Silvia Sladíková (325), Ondrej Kažimír
(320), Ing. Róbert Sasfai (269),
Dana Bičkošová (266), František Čontoš (208), František
Matik (183), Róbert Slezák (166),
Ing. Róbert Magyar (161), Mi-

V novembrových komunálnych voľbách ste si zvolili
nového starostu, ale tiež je-

presadzovať v samosprávnom orgáne, v miestnom zastupiteľstve. Ich mená sú:

Ak teda máte akýkoľvek podnet, či dôvod na oprávnenú
kritiku, viete o nejakom nedostatku, alebo o probléme,
ktorý vás trápi, neváhajte
osloviť ktoréhokoľvek z nich,
stretnite sa s nimi, informujte
ich. Sú tu pre vás, Krásňania.
A neváhajte prísť ani s dobrou
radou, tá nikdy neprichádza
neskoro.
(bič)

Sú tu pre vás, KrásÀania
ho „predĺžené ruky“ – sedem
poslancov, ktorí vás budú
zastupovať a vaše záujmy,
problémy, ale aj konštruktívne návrhy na ich riešenie
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Ing. Patrik Gordoň, Mária
Hakeová, František Jurčo,
Ing. František Klik, Ing. Ján
Kubička, Ing. Peter Kubička a MUDr. Milan Maďar.

Ing. Vladimír Saxa
kuláš Škrak (156) a Ing. Anton
Paľovčík (137). Hlasom Krásnej
v mestskom zastupiteľstve bude
počas nasledujúcich štyroch
rokov Ing. Vladimír Saxa.

KrásÀania, ìakujem
Milí Krásňania, priatelia, bolo mi
veľkou cťou a potešením pracovať
pre vás, obyvateľov nášho spoločného domova – Krásnej. Dovoľujem si vám za dôveru, podporu, pomoc a spoluprácu počas môjho
pôsobenia vo funkcii starostu, čo
najsrdečnejšie poďakovať. Zároveň mi dovoľte, zaželať vám a vašim rodinám krásne a požehnané
Vianoce a šťastný vstup do nového roku.
Marek K a ž i m í r

V politike treba naprávať zlo, nikdy nie ho pomstiť.

Naše zábery sú z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Krásna dňa 10. decembra 2018.

Policajti a deti oslávili Mikulá‰a na ceste
Košickí policajti oslávili Mikuláša so žiakmi tretej triedy
Základnej školy s materskou
školou sv. Marka Križina dopravno-preventívnou akciou na
Ukrajinskej ulici pod názvom
„Mikuláš na ceste“. Žiaci sa zúčastnili spolu s hliadkou dopravnej polície a referentom špecialistom skupiny prevencie vnú-

torného oddelenia na kontrole
dodržiavania ustanovení pravidiel cestnej premávky týkajúcich
sa povinností vodičov a kontrole
technického stavu vozidiel. Kon-

né spomienkové predmety postavičky Mikuláša a Čerta. Postavičku Mikuláša spolu s pochvalou dostali vodiči za jazdu
bez porušenia pravidiel a posta-

„Mikulá‰ na ceste“
trolovaným vodičom naše deti
rozdávali vlastnoručne vyrobe-

vičku Čerta s pokarhaním dostali
vodiči pri porušení pravidiel cest-

nej premávky. Vo väčšom počte
rozdali deti vodičom postavičku
Mikuláša. Naopak, jedna náhodná vodička obdarila žiačku mikulášskym balíčkom. Veríme,
že deti vzbudili u vodičov zodpovednosť v správaní sa na ceste
opatrnosť ku všetkým účastníkom cestnej premávky.
PaedDr. Veronika B e c o v á

âo pre nás znamenajú Vianoce?
(Dokončenie z 1. strany)

Prečo sa Boh stal človekom? Všetko sa stalo z jeho
Lásky, ktorej rozmer si nedokážeme ani predstaviť. Nechajme malému Betlehemskému
dieťaťu priestor, aby mohol pretvárať naše srdcia, myšlienky i skutky. Nech je obdobie

Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, ktoré nič neruší. Teplo
a vôňa domova, láskavé slová, či spoločné spomienky, neha
a pochopenie aj to sú Vianoce, najkrajšie sviatky roka.
Nech sú teda vydarené aj pre vás, Krásňania. V Novom roku
2019 vám želáme veľa zdravia, radosti a spokojnosti.
Redakčná rada a šéfredaktor

•

Rob vždy dobre blížnemu.
Každému rob dobre tak, ako
chceš, aby to iní robili tebe.
Nerozmýšľaj o tom, čo má niekto urobiť pre teba, ale o tom,
čo máš ty urobiť pre niekoho.
Pracuj poctivo, lebo plody
tvojej práce používajú iní,
ako aj ty používaš plody ich
práce.
(S. Wyszynski)

Vianoc pre všetkých spájané
s touto radostnou zvesťou,
že sa Kristus nenarodil len na
tento svet, ale že sa narodil
pre každého z nás, aby sme
pociťovali jeho veľkú Lásku,
Radosť a Pokoj v našich rodinách.
Váš kaplán
... „Svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako
svetlo, lebo ich skutky boli zlé.
Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby
jeho skutky nevyšli najavo…
Kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavné...“
(Ev. Ján, 3)

Ľudia nechcú slová, chcú boj za ľudskú dôstojnosť.
3

„Nič natoľko nepovznáša
k spoločenstvu so živým Bohom ako spoločná meditatívna modlitba s týmto vrcholom modlitby: piesňou, ktorá
predlžuje a pokračuje v tichu

pravil dňa 25. novembra 2018
náš chrámový spevácky zbor
pod vedením Milady Trojčákovej ďalší nádherný nedeľný podvečer modlitieb a spevov z Taizé a ponúkol nám tak

hradiť krásu ľudských hlasov,
spojených v piesni, ako tomu
bolo i tentoraz. Je potešujúce,
že tento projekt sa ujal aj u nás,
v Krásnej a získava si čoraz
väčšiu priazeň veriacich.

KrásÀanske „Taizé“ opäÈ podmanivé
srdca, keď sa ocitáme sami“
(brat Roger z Taizé).
Pre všetkých, ktorí majú radi
spiritualitu spevov z Taizé pri-

priestor na stíšenie a načerpanie nových duševných síl. Ak
chceme otvoriť svoje vnútro
a odovzdať sa, nič nemôže na-

(Poznámka: Vo francúzskom mestečku Taizé pôsobí
od roku 1940 kresťanské spoločenstvo, ktoré je medziná-

Slová vďačnosti a uznania
sú pre každého veľmi dôležité.
Žiaľ, že sa ich človeku dostáva
menej a akosi lepšie sa nám vyslovujú slová kritiky. Dôvodov je
viac – niekomu závidíme, inokedy zabudneme, alebo to nepovažujeme za potrebné, hoci na
to máme veľa príležitostí (vždy,

Napísali ste nám

ste vyriešili na maximálnej
možnej úrovni. Poďakovať by
som sa chcel aj za asfaltový
koberec na Kladenskej ulici,
ktorý určite vylepšil komfort
nielen ľuďom, ktorí tam bývajú. Moje poďakovanie patrí
aj pani Miľovej, ktorej ochota
je príkladná – tak by mal vy-

oceniť. Psychológovia zistili, že
pochvala a uznanie najčastejšie
pochádzajú od ľudí, ktorí poznajú svoju hodnotu, dôverujú
si a preto im nepripadá ťažké
povedať slová ocenenia aj iným

Slová vìaãnosti vÏdy pote‰ia
keď človek vykoná dobre svoju
prácu, keď je empatický, ústretový, ochotný). Bez ohľadu na
to čím sme, či máme šesť alebo
šesťdesiat, každý z nás sa cíti
lepšie a robí veci radšej, ak si
ho všimnú aj iní a ocenia jeho
úsilie. Uznanie totiž vyzdvihuje
silné stránky človeka, dodáva
pozitívnu energiu a naznačuje
mu, žeide správnym smerom.
Úprimne myslená pochvala je
hnacím motorom, čo funguje
stopercentne.
Aj na našom miestnom úrade denne riešime kvantum požiadaviek, podnetov, veľakrát náročných, ktoré si vyžadujú nemalé úsilie. A preto každého z nás
poteší, ak to druhá strana vie aj

•
4

D ô v e r a

(veď nie nadarmo sa hovorí, že
kto si neváži sám seba, nemôže
si vážiť ani iných).
Z viacerých pozitívnych
správ, ktoré sa k nám dostali,

vážime si to
dovolili sme si vybrať najpozoruhodnejšie, tie, ktoré nás obzvlášť
potešili. Ing. Marek Knežo
adresoval pánovi starostovi
slová: “Touto cestou by som
sa Vám chcel poďakovať za
ústretovosť a pomoc pri riešení, myslím, nášho spoločného a určite aj obecného
problému. Dopravnú situáciu, ktorá bola a je kameňom
úrazu našej mestskej časti

a

l á s k a

zerať prístup úradníka miestnej samosprávy...“ Prof. JUDr.
Vojtech Tkáč, PhD, do redakcie miestnych novín napísal:
„Vážený pán šéfredaktor Ján
Bičkoš, milá pani Mária Miľová, ďakujem za veľkú profesionalitu a za publikovanie informácií o profesorovi
Michalovi Lackovi z rumunskej Gemelčičky. V novembri
odovzdám vaše/naše skvelé
číslo Krasňančana našim rodákom. Želám veľa tvorivých
síl. Tešia aj slová obyčajných
ľudí, že im prirástol k srdcu,
že je knihou pravého života.“
Slová vďaky a uznania si veľmi vážime a ďakujeme za ne.
Mária Miľová a šéfredaktor

m u s i a

rodným ekumenickým rádom.
Jeho zakladateľom bol švajčiarsky pastor Roger Schütz.
Komunita sa venuje modlitbe,
usiluje sa o zmierenie, pokoj...
Navštevujú ho hlavne mladí
z celého sveta, ktorí hľadajú
seba, pociťujú potrebu niekam
patriť a práve tu nachádzajú
pokoj, radosť a lásku, s ktorou sa stotožňujú čoraz viac aj
naši občania).
Mária M i ľ o v á

Koľko nás je?
Oznamujeme Krásňanom, ale
aj ostatným čitateľom, že počet
obyvateľov v našej mestskej
časti opäť vzrástol. Ku koncu
mesiaca november 2018 bol
počet obyvateľov 5 535. Od začiatku roka sa do našej mestskej časti prisťahovalo 254
obyvateľov, narodilo sa 55 detí a zomrelo 38 občanov.
Jana Vargová

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 Hornádom vznikla spojením už
spomínaných obcí v roku
1945. Súčasťou mesta Košice sa stala v roku 1976.
Heraldická komisia v roku
1997 potvrdila Krásnej erb
a zástavu.

c h o d i ť

s p o l u .

Zaujímavá a pestrá ãinnosÈ na‰ej ‰koly
Školský rok je už v plnom
prúde a tak žiaci Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina popri každodennej
príprave na vyučovanie zažili
aj veľa zaujímavých chvíľ. Navštívili rôzne podujatia, cieľom
ktorých je zážitkovou formou,
modernými metódami a kreatívnou prezentáciou upevniť vedo-

v rámci exkurzie Literárne Košice. Pre vyučovanie cudzích jazykov je dôležité zážitkové učenie,
ktoré sme podporili podujatím
Európsky deň jazykov, návštevou divadelného predstavenia v anglickom jazyku, v ktorom
využívame aj e-testovanie (žiaci
vypĺňujú štandardizované testy
elektronickou formou). Veľkú

mosti, zručnosti a návyky, ktoré
získavajú v škole. Na podporu
vyučovania slovenského jazyka
a matematiky sme sa zapojili do
e-testovania, ktoré zabezpečoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Zároveň naši žiaci navštevujú krúžok
MatSlo, kde sa pripravujú na
Testovanie9. Svoju kreativitu
rozvíjajú hlavne v literárno-dramatickom krúžku. Zorganizovali
sme tiež festival Číta celá rodina, na ktorom sme privítali spisovateľku a scenáristku Zuzanu
Líškovú, v októbri sme hostili
žiakov troch škôl zo Slovenska

•
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j e

pozornosť tiež venujeme charitatívnym podujatiam (Boj proti
hladu, Deň chudoby, Tehlička),
čím sa u žiakov rozvíja ochota
pomôcť núdznym a uvedomenie si hojnosť darov, ktoré nás
na rozdiel od iných častí sveta
obkolesujú. Sviatok všetkých
svätých sme si pripomenuli
Karnevalom svätých. Na úse-

ku podpory environmentálnej
výchovy a zdravej výživy sme
zorganizovali Deň zdravejvýživy, ktorý sa teší veľkej obľube.
Žiaci navštívili Ekotopfilm a deti
materskej školy boli na exkurzii
v Kosite. Každoročne naša škola organizuje zber papiera, čím
prispievame k záchrane lesov.
Milo nás potešila aj účasť na
akcii IT show v OC Optima v Košiciach, kde predstavitelia svetových IT spoločností predstavili
žiakom technologické novinky.
Vyhrali sme tam 15 klávesníc
a myši pre vybavenie počítačovej učebne. Činnosť našej školy

j e d i n é

o s p r a v e d l n e n i e

je zaujímavá a pestrá. Výchovné
a vzdelávacie stratégie predstavujú metódy a formy práce,
ktoré nám pomáhajú zrealizovať
smerovanie a zameranie školy,
rovnako dosahovať požadovanú
úroveň realizácie cieľov základného vzdelávania.
PaedDr. Veronika B e c o v á
riaditeľka školy

VÝROKY múdrych
Povedz, čo si myslíš a budeš
nenávidený,
urob, čo uznáš za vhodné
a budeš odsúdený,
rob, čo všetci chcú a staneš
sa figúrkou na hracom poli
…ale stoj si za svojím a raz
povieš: Žil som tak, ako som
chcel!
× × ×
Odpúšťam prvýkrát, pretože
robiť chyby je ľudské, možno
odpustím i druhýkrát, pretože
sme ľudia a niekedy potrebujeme viac šancí, tretíkrát sa pokúšam odpustiť sám sebe, že
som dal šancu dvakrát niekomu, kto si to nikdy nevážil…

z a

ú s p e c h .
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DvadsaÈ rokov rozdáva radosÈ, oÏívuje tradície –
najcennej‰ie „perly“, zdedené po na‰ich predkoch
Nielen v živote ľudí - jednotlivcov nastávajú chvíle, kedy sa
človek trochu pozastaví, obzrie
sa späť a spomína na všetko
čo prežil naplňujúco, krásne,
na chvíle, ktoré priniesli zážitky,
skúsenosti, emócie, slzy, situácie, kedy sa bolo treba rozhodovať srdcom, rozumom. I spoločenstvá ľudí majú svoje životné
príbehy, zvlášť tie, ktoré spoločné chvíle trávia aktívne, pre
radosť vlastnú, ale i pre radosť,
ktorú rozdávajú a odovzdávajú
ďalej tým, ktorí prídu v ďalších
časoch, novej generácii, našim
potomkom. Takým spoločenstvom je aj Dedinská folklórna
skupina Krasňanka v Krásnej.
Svoj príbeh píše od roku 1998,
zaznamenáva ho vďaka zanietencom do svojej kroniky, ale nebolo by čo zaznamenávať, keby
ho netvorila a nežila.Vďaka Mgr.
Irene Feketeovej, vedúcej Krasňanky, ktorá prijala impulz a potom rozvinula myšlienku až do
zrealizovania, teda do založenia
folklórneho súboru, dnes môžeme spomínať a bilancovať.Je to
už dvadsať rokov, čo Krasňanka prostredníctvom spevu, ale
i tanca prezentuje ľudové tradície, zachovanú originalitu pies-

ní a tancov, oživuje nesmierne
bohatstvo, ktoré nám zanechali
naši otcovia, mamky, aj babky.
Je to už dvadsať rokov, čo Krasňanka uchovanými piesňami,
zvykmi a obyčajmi z Krásnej a jej
okolia približuje minulosť, ktorá
oplývala bohatstvom a krásou
ľudových piesní a tancov, ktorými prináša svojim poslucháčom
a divákom rozveselenie. Prispieva k tvorbe „zvykoslovnej kultúry“ vytvorenými zvykoslovnými
pásmami a blokmi, ktoré má vo
svojom repertoári. V nich sa od-

búdali ďalšie pásma – Kersciny,
Karčma u Kaduka, Priadky, Dožinky, Večar na valaľe, Prichod
amerikaňa do kraju, Ku hudakom.
Toto všetko, ale aj omnoho
viac Krasňanka odovzdáva ďalším generáciám a prezentuje
to v podobe vystúpení doma, ale
i v zahraničí pri najrôznejších príležitostiach. Počas svojej dvadsaťročnej „práce“ nielen spievala a tancovala, rozveseľovala
a veselila, ale jej členovia sa pričinili aj o to, aby zachované bo-

Jubileum KrasÀanky
rážajú spomienky a pohľady do
minulosti vlastné, ale i získané
od rodičov. Vždy boli aj dnes
sú veľmi dôležitým a významným časom, aj obdobím v živote
človeka. Úplne prvým pásmom,
ktoré Krasňanka prezentuje
bola Svadba v Krásnej, ktorá
zachytáva svadobné zvyky oblasti Siplaka, ako napríklad Volaňe hoscoch, Pokretki, Obľekaňe ňevesty, Odpitovaňe, Do
koscela, V kosceľe, Kuharki,
Hoscina, Prihod do mladeho,
Pridanoše, Švečkovi, Čepenki,
Redovi. K Svadbe postupne pri-

hatstvo našich predkov sa stále
objavovalo, udržiavalo a odovzdávalo našim potomkom. Ako?
Napríklad uskutočnením „svadby“ v krásňanskom kaštieli,nahraním svadobných obradov
s piesňami v Slovenskom rozhlase, účinkovaním v Slovenskej
televízii v relácii Kapura, alebo
nahrávaním pásiem piesní do
televízie Šláger. Hmatateľným
dôkazom sú DVD nosiče vydané pri príležitosti 10. a 15. výročia Krasňanky a 3 CD nosiče.
Pri príležitosti osláv 20. výročia
bola uvedená do života aj kniha

„Krasňanka z Krásnej“, ktorá zachytáva niektoré chvíle zo
života Krasňanky, nádherné
krásňanske pesničky, príslovia
a porekadlá, staré dávne, mnohokrát už aj zabudnuté a nepoužívané slová. Sú v nej tiež fotografie, ktoré sú spomienkou na
prežité chvíle.Neodmysliteľnou
súčasťou fungovaniaKrasňanky
je spolupráca a dopĺňanie sa.
Z mnohých skupín alebo
jednotlivcov, ktorí spolupracujú
s Krasňankou sa 20. 10. 2018
v našom galaprograme aj predstavili. Boli sme veľmi radi, že
naše pozvanie prijali Folklórny
súbor Hornád z Košíc, mužská
Spevácka skupina Bakšane
z Kokšov-Bakše a ženská spevácka skupina Hutčanka z Vyšnej Hutky, ktoré svojou prítomnosťou a vystúpením obohatili
vzácne chvíle slávnostného programu pri príležitosti dvadsiateho výročia vzniku Dedinskej
folklórnej skupiny Krasňanka,
ktorá sa čoraz viac dostáva do
povedomia širokej verejnosti
a prispieva k obohateniu poznania našej minulosti. O nič menej
k dobrému menu Krásnej.
Ing. Oľga L u k á č o v á

„Spevom k srdcu, srdcom k národu“
Hej koňičku vrani moj
Hej, koničku vrani moj
sam še mi kantaruj.
Frajerečko moja, hej,
frajerečko moja,
ľem za mnu nebanuj.
Hej, banuj dzevče, banuj,
maš za čim banovac.
Mala ši frajera, hej,
mala ši frajera,
neznala sanovac.
Hej, banovala ribka
za bistru voďičku.
A ja ňebanujem, hej
a ja ňebanujem,
za tebu Jaňičku.

•
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Vari ste si všimli, že v našich miestnych novinách sme
od roku 2006 prinášali najprv najznámejšie hymnické
piesne a po nich nasledovali aj ľudové piesne z rôznych častí Slovenska. Po istej
odmlke sme sa rozhodli pokračovať v uverejňovaní ľudových piesní. Veď práve ony
sú najdrahšími perlami, vyjadrujúcimi smútok i radosť,
vzbudzujúce národnú hrdosť,
jedinečný dokument slovenskosti, ktoré nás spájajú jediným cieľom: „Spevom k srdcu, srdcom k národu“.
Roky letia, generácie prichádzajú a odchádzajú a žiaľ
pozorujeme, že hrdosť našich

perál, trblietajúcich a plesajúcich, ktoré nám závidí svet,
akosi mizne, hynie, stráca sa!
Je to smutné, boľavé a povážlivé. A tu je dôvod prečo vám
ich chceme „oživovať“, kriesiť, znásobiť ich silu a krásu,
aby viac ako doteraz naplno
zazneli pri každej príležitosti, na každých oslavách, v školách, napokon aj na priedomí
ako tomu bolo kedysi v Krásnej zvykom. Tie naše írečité,
rázovité slovenské piesne,
ktoré sa zrodili na poliach, lúkach, lesoch, či na priedomí.
Tentoraz, dve z nich vo východňarčine. Ostatné nájdete v našej knihe „Krasňanka
v Krásnej“.
(bič)

Koňare, koňare
Koňare, koňare,
dze sce koňe pasli,
stracela ja venek,
stracela ja venek,
stracela ja venek,
či sce ho ňenašli.
Ňenašli, nenašli,
ľem sme ho vidzeli,
jak ho voda ňesla,
jak ho voda ňesla,
jak ho voda ňesla,
popod háj žeľeni.
Našli sme ho našli,
aľe ci ňedame,
budze jormak v Bakši,
budze jormak v Bakši,
budze jormak v Bakši,
tam ci ho predame.

Povýšenectvo je najlepší pancier, ktorý môže človek nosiť.

Fotorepor t Z osláv dvadsiateho v˘roãia DFS KrasÀanka

1998 @ 2018
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Z vernisáÏe v˘stavy „Krásna je môj domov“ dÀa 2. októbra 2018

Pod týmto názvom sa dňa
2. októbra 2018 uskutočnilo
slávnostné otvorenie výstavy výtvarných prác, spojených s výstavou modelov lokomotív zo
súkromnej zbierky Jána Nováka. V priestoroch nášho kaštieľa
vystavovateľov, ale hlavne autorov obrazov, detských kresieb,
ich rodičov, riaditeľku školy, ale
aj učiteľku, ktorá predstavovala
dielka mladých autorov i ďalších
hostí privítal starosta Marek Kažimír.
Čo nám prezradili vystavovatelia? Martin Kuchta sa o výstave dozvedel od susedov.
Uviedol, že nejaký čas hľadal
vhodnú kompozíciu pre svoj
obraz o Krásnej. „Keď sme s manželkou hľadali pozemok pre náš
dom, ako prvú sme navštívili
„Horu“. Hneď som vedel, že to
bude náš pozemok. Ten istý deň
sme objavili aj ďalšie lokality, ale
vzápätí sme sa vrátili späť a bolo
nám jasné, že Krásna je naším
nebom na zemi. Preto aj názov
môjho obrazu – olejomaľby na
plátne, pre ktorý som si ako dominantu obce zvolil kostol“.
O svojich modeloch lokomotív sa rozhovoril i Ján Novák.

•
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Okrem iného aj o tom, čo každý z nás pozná. Situáciu, keď
v v domácnosti doslúži nejaký
predmet, ľúto je nám ho vyhodiť. Vraj sa to ešte dá opraviť
a odložíme ho. Bolo to aj v jeho
prípade a tak budík, mixér, vodovodný kohútik a iné predmety
začal rozoberať, neskôr skladať

níček“. Na výstave 150. výročia
železníc na Slovensku obdivoval kolosálne parné lokomotívy
a tak začal skladať parné mašinky, s ktorými bol na výstave Rušňového depa v Košiciach, kde
sa verejnosti veľmi páčili. Získal
tiež slovenský rekord „Železný
koníček“. Vyše 40 lokomotív má

„Krásna je môj domov“
krídla, pružinky, špendlíky, tie
spojil, nafarbil a „motýľ“ bol na
svete. Tak začal tvoriť zbierku
chrobákov, motýľov... V roku
1982 ho pochytil „železný ko-

po svete (v USA, Francúzsku,
Holandsku, Nemecku, Česku
a inde). V Kazachstane reprezentoval SR na svetovej výstave
EXPO 2017, odtiaľ sa mu žiaľ ne-

vrátila jedna z jeho najväčších
lokomotív „Krasnaja zvezda“.
Doteraz vytvoril 1200 tzv. „chrobákov“ a 350 lokomotív. Ako povedal, železnicu má nesmierne
rád. Zbiera staré cestovné lístky, pohľadnice, časopisy, knihy, cestovné poriadky, odznaky
(okrem koľajnice, tá je veľmi
ťažká!). Svoju lásku k železnici
pretavuje do modelov, o ktorých
ľudia hovoria, že sú krásne. Aj
preto sú vystavené v Krásnej –
dodal s úsmevom. O nevšedných kresbách najmladších
vystavovateľov sa zmienila aj
pani učiteľka Mgr. Anna Ogurčáková. Na výstavu „Krásna je
môj domov“ so žiakmi druhého,
tretieho a štvrtého ročníka našej
školy pripravili sériu 17 kresieb
rudkou a uhľom. Práce vznikali
v plenéri, priamo v centre obce.
Žiaci sa najprv pokúsili čo najvernejšie načrtnúť na papier to,
čo videli pred sebou – kostol,
kaštieľ, studňu, stromy... nasledovalo tieňovanie načrtnutých
objektov pod odborným vedením až do výslednej podoby,
ktorá, ako dúfa, poteší oko každého návštevníka výstavy.
Zaznamenal: (bič)

Zasej skutok a zožneš zvyk, zasej zvyk a zožneš charakter.

Chutné, kvalitné a poctivé slovenské v˘robky
Okrem iných predajní, aj
v neďalekom Tescu Nad jazerom realizujú viaceré projekty
v rámci ktorých aktívne podporujú malých a stredných slovenských dodávateľov, producentov potravín s cieľom prinášať
zákazníkom viac lokálnych, teda
„našich“ slovenských výrobkov
každodennej spotreby. „Jedinečné chute zo Slovenska“
je projekt o ktorom je reč a jeho
zámerom je rozširovať ponuku
ich sortimentu, aby s nimi na
trhu rástli a profitovali. Ako povedala manažérka pre Tesco SR
Lucia Poláčeková „sú radi, že
tieto produkty sú od septembra
2018 dostupné aj v košickom
Tescu Nad jazerom.“ Dodajme,
že radi môžu byť aj Krásňania,
ktorí to majú – takpovediac –
poruke. A nielen oni, ale tiež

robky prezreli v sprievode manažérky HM Tesco Košice Helgy
Martonovej od mnohých slovenských producentov. Naozaj
bohatý a široký je sortiment
mliečnych, či mäsových výrobkov, ale tiež trvalých produktov
– džemy, sirupy, biele aj ružové
levanduľové vína a nespočetný
kopec všakovakých dobrôt pre
naše stoly. Pravdaže, ani my
sme nezaváhali a po skromnej
ochutnávke, naše nákupné vozíky neostali prázdne. A nebolo

„Jedineãné chute zo Slovenska“
občania z okolitých obcí, ktorých tam často nájdeme pri nákupoch. Pri uvedení tohto projektu pracovníci Tesca zorganizovali aj ochutnávku vybraných
produktov pre zákazníkov, na

Pomáhame potravinami
Slovenský čer vený kríž
v spolupráci s Mestskou časťou
Košice Krásna a obchodnou
spoločnosťouKaufland zorganizovali dňa 18. októbra 2018
v obchodnom centre Galéria na
Toryskej ulici v Košiciach, charitatívnu zbierku potravín v rámci
projektu „ Pomáhame potravinami“. Dobrovoľníci z našej mestskej časti vyzbierali od návštevníkov obchodného centra päť
veľkých nákupných košíkov potravín, ktoré zamestnanci nášho
úradu prerozdelili a osobne doručili tridsiatim vybraným sociálne slabším rodinám, osamelým

seniorom a mnohopočetným
rodinám z Krásnej. Všetkým
darcom patrí za ich dobročinný
skutok – prejav lásky k blížnemu
- veľká vďaka. Bol to mimoriadne úspešný projekt.
Marta P e t r u š o v á

ktorú pozvali aj nášho starostu,
tiež moju maličkosť. Žiaľ, tú sme
prepásli, no predsa sme prišli
o niekoľko dní neskôr a tak sme
si regále, vyčlenené pre chutné,
kvalitné a poctivé slovenské vý-

to len „z povinnosti“, verte mi.
Napokon, každý sa môže presvedčiť sám o „novote“, ktorú
Jazerčania a ďalší zákazníci
s vďačnosťou spoznávajú už od
septembra 2018.
(bič)

„...kým si zdravý, môžeš vykonať mnoho dobrého, ale keď
ochorieš, neviem, čo budeš vládať. Choroba málokoho polepší. Nespoliehaj sa na priateľov a príbuzných a snahu o spasenie neodkladaj na zajtra, lebo ľudia zabudnú na teba skôr, ako
sa nazdávaš. Keď sa teraz sám nestaráš o seba, kto sa bude
o teba starať v budúcnosti ? Príde čas, keď si budeš žiadať
jediný deň alebo hodinu na nápravu, ale kto vie, či dostaneš.
Zhromažďuj si nesmrteľné bohatstvá, dokiaľ máš čas !“
Tomáš Kempenský
Nie je to z mojej hlavy, ale
dočítal som sa, že medveď
oslabený po zimnom spánku
(počas ktorého mal srdcovú
frekvenciu päť tepov za minútu,
krv plnú toxínov, upchaté črevá), konzumáciou medvedieho
cesnaku v priebehu niekoľkých
dní vyčistí a „naštartuje“ celý
svoj organizmus. Nuž, ale vymenovať všetky neduhy, ktoré
sa dajú liečiť medvedím cesnakom je takmer nemožné, takže

Medvedí cesnak
spomeniem iba tie najčastejšie
z množstva iných. Ako uvádzajú
odborníci, znižuje vysoký krvný
tlak, koncentráciu cholesterolu
a tukov v krvi, zabraňuje kôrnateniu ciev a skleróze, zlepšuje aj
krvný obeh, prečisťuje tráviaci
systém, pečeň, obličky, podporuje močenie a o.i. odporúča sa
tiež onkologickým pacientom pri
a po chemoterapii, používa sa
pri črevných kataroch a hnačkách, aj pri zápaloch hrubého
alebo tenkého čreva...
Krátené: (bj)

•
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Poznáte Krásnu? Možno si
poviete – zvláštna otázka pre
obyvateľov, ktorí tu žijú. Stavím
sa však, že mnohí ani netušíte
o miestach, ktoré naša obec
ukrýva. Boli ste už niekedy na
štrkovisku pri západe slnka? Sledovali ste ježka chúliaceho sa
v tráve? Viete koľko druhov nádherných kvetov rastie pri Hornáde? Myslíte si, že most v Krásnej je ošumelý? Toto všetko
a oveľa viac predstavili svojimi
fotografiami dňa 5. novembra
amatérski fotografi v kaštieli
Krásna. Vernisáž organizovala
Mestská časť Košice - Krásna

v spolupráci s neziskovou organizáciou Kaštieľ Krásna a niesla
sa pod názvom: „Krásna fotoobjektívom“. Podujatie sa konalo pri príležitosti 875.výročia
prvej písomnej zmienky o Krásnej s cieľom prezentovať sú-

RNDr. Ondrej Petruš a Ing. Sylvia Hušková. Vyhodnotenie
súťaže „Krásna fotoobjektívom“
sa uskutočnilo dňa 4. decembra
2018 vo výstavných priestoroch
kaštieľa Trojčlennú porotu tvorili
fotoreportér Tlačovej agentúry

„Krásna fotoobjektívom“
časnú Krásnu. Hostí vítali Ing.
Peter Tomko a JUDr. Marek
Kažimír. Po milom uvítacom príhovore JUDr. Marka Kažimíra
sa niekoľkými slovami predstavili súťažiaci: PhDr. Alena
Rácková, Ing. Ľudovít Černok,

SR Milan Kapusta, fotograf
- nadšenec Ing. Alexander
Palásthy a šéfredaktor spravodajcu Krasňančan Ján Bičkoš.
Ocenené boli fotografie Ing.
Ľudovíta Černoka pod titulkami: „Kostolná veža“, „Na Lac-

kovej ulici“ a „Nezabúdame“,
PhDr. Aleny Ráckovej: „Večerná poézia“, „Žblnky, žblnky, hrajú sa vlnky“, „Večerná tíšina pri
Hornáde“ a „Hornád“, Ing. Sylvie Huškovej: „Most v Krásnej“
a „Hornád po daždi“, RNDr.
Ondreja Petruša: „Západ
slnka nad štrkoviskom“.
Každú víťaznú fotografiu
vedenie mestskej časti v zastúpení starostu odmenilo darčekovou poukážkou, ktorú
súťažiaci prevzali z rúk členov poroty.
Ing. Sylvia H u š k o v á
a šéfredaktor

Pozoruhodné v˘roky velikánov
N Keď človek stratí pravú prirodzenosť, čokoľvek sa môže stať jeho
prirodzenosťou : takisto ako čokoľvek sa pre neho stane opravdivým dobrom, keď opravdivé dobro stratí.
(Blaise Pascal)
N Na ceste za pravdou hnev, egoizmus, nenávisť prirodzene ustupovali, lebo ináč by sa pravda nedala dosiahnuť. Človek, ktorým zmietajú vášne, môže mať dobré úmysly, môže byť pravdivý v slovách,
no pravdu nikdy nenájde. Úspešne hľadať pravdu znamená celkom
sa zbaviť protikladných citov, ako sú láska a nenávisť, šťastie a nešťastie.
(Mahmátma Gándhí)

N Život je všetko. Život je Boh. Všetko sa mení a pohybuje a tento
pohyb je Boh. A dovtedy, kým je život, je radosť z poznávania Boha.
Milovať život znamená milovať Boha. Najťažšie a najblaženejšie je
milovať tento život vo svojich utrpeniach, v nevinnosti utrpení
(Lev Nikolajevič Tolstoj)

N Vďaka chorobe poznáme hodnotu zdravia, vďaka zlu hodnotu
dobra, vďaka hladu sýtosť, vďaka únave odpočinok.
Hérakleitos

N Sú veci človeka, skutky srdca, o ktorých si každý myslí, že ich pozná, lebo všetci hovoria, že ich poznajú, keďže sú zjavne jednoduché. Tie najsamozrejmejšie skutky srdca sú však najťažšie a človek
sa ich učí len pomaly. Keď ich vie konať na konci života, potom
bol jeho život dobrý, hodnotný, požehnaný. A k týmto skutkom
srdca, k tým najjednoduchším a zároveň najťažším, patrí dobrota, nezištnosť, láska, mlčanlivosť, pochopenie, opravdivá radosť –
a modlitba.
(Karl Rahner)

•
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Stromãek – neoddeliteºná súãasÈ Vianoc
Jedným najtradičnejších
symbolov Vianoc je stromček.
Aj keď je pre nás počas sviatkov pokoja už bežnou súčasťou, jeho história sa začala písať
ešte v 16. storočí. Prvé zmienky o vianočnom stromčeku pochádzajú z nemeckých Brém,
približne z roku 1570. Pôvodne išlo o stromček alebo väčšiu vetvičku zdobenú ovocím,
orieškami, sladkosťami, alebo
len symbolickou ozdobou.
Okolo 17. storočia začali stromčeky vo veľkom prenikať do
bežných domácností. Zvyk si
obľúbili najskôr v mestách, postupne na dedinách a v 18. storočí prekročil hranice Nemecka a rozšíril sa do celého sveta
vrátane Slovenska.
Pre odpoveď na otázku, prečo sa na Vianoce zdobí práve
stromček, siahli bádatelia hlbšie do histórie. Z raných čias
kresťanstva, keď si nová viera hľadala miesto v srdciach
a mysliach pohanov, pochádza

legenda o obetnej slávnosti.
Starí keltskí kňazi, druiti, verili,
že ich bohovia prebývajú v stromoch. Pred jednou duchovnou

slávnosťou pripravovali pre
bohov krvavú obetu mladého
muža. Na udalosti bol prítomný
aj kresťanský misionár Winfried,
ktorý sa rozhodol zachrániť
mladíkovi život. Zhromaždeniu

vyrozprával príbeh o narodení Ježiša Krista v Betleheme,
o sile dobra, lásky a viery. Pripomenul, že narodenie Ježiša
je najvzácnejší dar Božského
otca všetkých všetkým ľuďom
na zemi. Druiti mladíkovi darovali život a pri strome spoločne
oslávili narodenie Ježiša v Betleheme.
Spočiatku sa stromčeky
zdobili skromne, predovšetkým
tým, čo ľudia dopestovali v záhradke. Dávali sa na ne aj perníky, domáce pečivo, sušené
ovocie alebo po domácky vyrobené ozdoby z papiera, rôzne
figúrky zo slamy či z kukuričného šúpolia. Neskôr sa pridali aj
háčkované, alebo paličkované
ozdoby, sviečky či prskavky.
Prvé elektrické osvetlenie vianočného stromčeka sa objavilo v roku 1882 v Spojených
štátoch amerických a po počiatočnej nedôvere si získalo
veľkú obľubu. Iba dva dni pred
Štedrým dňom 22.decembra

1882 ho predviedol vynálezca
ThomasAlvaEdison v Menlo
Parku. Autorom reťazí svetielok
bol jeho priateľ a spolupracovník Edward H. Johnson. V roku
1889 si Francúz Pierre Dupont
dal patentovať najobľúbenejšiu ozdobu vianočného stromčeka – fúkanú guľu z jemného
skla. Najskôr sa vyrábali jednofarebné gule, neskôr sa ľudia dožadovali aj farebných,
prizdobovaných najrôznejšími
ornamentmi alebo kresbami.
Začiatkom 20. storočia sa
objavili aj prvé jemné sklenené
srdiečka, hviezdičky, snehové
vločky, či slzy. Dnes na stromčekoch nájdeme aj salónky
a čokoládové figúrky.
Vianočný stromček prešiel dlhou históriou, počas
ktorej sa zapísal do ľudských
sŕdc ako neodmysliteľná
súčasť najkrajších sviatkov
roka – Vianoc.
Pripravila:
Mária M i ľ o v á

âistili okolie Hornádu
Z iniciatívy aktivistu Martina Brecku, v súčinnosti s naším miestnym úradom, sa dňa
17. novembra 2018 konala
brigáda, ktorej cieľom bolo vyčistenie okolia Hornádu od križovatky ulíc Štrková-Tatarkova
po železničný most so širokorozchodnou traťou. Trinásť
dobrovoľníkov neodradilo ani
mimoriadne veterné počasie
a v priebehu dopoludnia vyzbierali desiatky vriec, ktorými

•

naplnili šestnásť kubíkový veľkokapacitný kontajner Výsledok
bol viditeľný a nadšenci mali
z vykonanej práce dobrý pocit.
Všetkým „brigádnikom“ ďakujeme, zvlášť Martinovi Breckovi
za výborný nápad, super guláš
z diviny a Vladovi Hegedüšovi,
vedúcemu Krčmy pod orechom,
za občerstvenie a príjemné
posedenie v priestoroch pohostinstva, ktoré poskytol „grátis“.
Marek K a ž i m í r

Nevysmievaj sa starcovi, sám sa ním staneš, ak budeš mať šťastie.
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Čarovná, teplá a dlhá jeseň
ponúkla aj členom nášho „Klubu“ veľa príležitostí k rôznym
aktivitám – vychutnať si krásu,
nechať sa dotknúť históriou, ale
aj užiť si kultúru a zábavu, čo
k životu neodmysliteľne patrí.
Veľkou udalosťou pre nás bola účasť na Letnej olympiáde

v Poloninách, ktorý náš klub
zorganizoval v súčinnosti s Humenskou zberateľskou spoločnosťou. Desať seniorov absolvovalo trojdňový výlet do Vysokých
Tatier.
Pri príležitosti „Mesiaca úcty
k starším“, odovzdal námestník
primátora mesta Košice Martin

âarovná jeseÀ seniorov
seniorov. Odmenou za športové výkony štrnástich našich
členov bol poznávací zájazd po
drevených chrámoch v Bardejove a v jeho okolí. V obdivovaní
histórie sme pokračovali aj na
druhom poznávacom zájazde

Petruško za účasti predstaviteľov Rady seniorov mesta Košice
ocenenie za dlhoročnú obetavú
prácu v Klube seniorov Krásna
Anne Semanovej a Ing. Antonovi Paľovčíkovi. Všetkým
krásňanskym seniorom pri tejto

príležitosti vedenie našej mestskej časti venovalo vstupenky
na divadelné predstavenie Chrobák v hlave do ŠD v Košiciach.
Zo svojich plánov sme nevynechali ani zábavu a spoločne
sme sa bavili na galaprograme
a tanečnej zábave v Spoločenskom pavilóne v Košiciach a na
vystúpení obľúbenej hudobnej
skupiny Drišľak.
Na viacerých posedeniach,
schôdzach, kultúrnych podujatiach, ale aj na výletoch sa zúčastňoval aj starosta Marek Kažimír, čo nás veľmi tešilo a povzbudzovalo. Za jeho príkladný
prístup a podporovanie iniciatívy
seniorov počas celého volebné-

ho obdobia ďakujeme a prajeme
mu zo srdca a úprimne všetko
najlepšie v jeho ďalšom živote.
Za spoluprácu ďakujeme aj poslancom miestneho zastupiteľstva. Alžbeta B u g o š o v á

Ako to bude ďalej s krásňanskym futbalom?
V súvislosti s ukončením
jesennej časti futbalovej sezóny 2018/2019, kedy je čas na
vyhodnotenie aktivít vo futbalovom klube FK Krásna, rád by
som vás oboznámil s niektorými
dôležitými skutočnosťami, ktoré
boli zároveň obsiahnuté aj v liste,
adresovanom starostovi a poslancom miestneho zastupiteľstva v októbri 2018 :
V druhej dorasteneckej
lige hrali naši chlapci druhý rok
a ak bude dostatok hráčov, po
novom prerozdelení sa vrátime
do tretej ligy. Keďže tento futbalový ročník sme ešte mohli hrať
súťaž, využili sme to a pomohli
získať skúsenosti aj možnosti pre niektorých jednotlivcov.
Pravdou je, že sme to riešili spojením s „Janočkovou akadémiou“, pretože v kategórii U19
patríme medzi slabšie družstvá.
Ako sa podieľala futbalová akadémia Vladimíra Janočku na

fungovaní nášho klubu? Od
augusta prispieva mesačnou
sumou 500,- €, vďaka nej sme
od VsFZ v roku 2018 získali dotáciu vo výške 511,20 €,
zo SFZ kredity na tri družstvá
v sume 1957 bodov (Eur), za ktoré sme nakúpili vybavenie pre
našich žiakov a dorastencov,
tiež technické pomôcky do areálu štadióna. Získaním sponzorského nám „Janočkovci“ po-

mohli vyriešiť problém s obstaraním novej kosačky. Žiaci skončili súťaž 18. októbra posledným
tréningom a v tabuľke sú na treťom mieste.
Neteší nás, že v Krásnej, je
futbal zaujímavejší skôr v televízii ako v skutočnosti. Očakávali
by sme väčší záujem najmä rodičov našich mladých hráčov.
O ich nezáujme svedčí účasť
na futbalových zápasoch (stačí

Naši dorastenci pred posledným zápasom sezóny s Rožňavou

porovnať rozdiel v počte divákov – rodičov, keď po starších
dorastencoch – našich, hrajú
mladší dorastenci – Janočkovci).
Okrem toho je tu aj skutočnosť,
že na futbalový štadión sa nikomu nechce. Na posledný zápas sezóny, ktorý odohrali naši
dorastenci dňa 3.11.2018 na
našom štadióne s družstvom
Rožňavy, som osobne pozval aj
poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorí žiaľ, tiež neprišli.
Na záver: Výbor FK Krásna
v zložení Pavol Hake, Jaroslav
Poloha a JUDr. Marek Kažimír
oznámili svoje rozhodnutie, že
k 31.12.2018 zo svojich funkcií
odstupujú a ponúkajú možnosť
ujať sa týchto pozícií ľuďom s novými myšlienkami a cieľmi, ktorí
by zároveň našli iný, snáď lepší
spôsob fungovania nášho futbalového klubu.
Pavol H a k e ,
prezident FK Krásna
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