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Na úvod chcem poďako-
vať všetkým, ktorí nám posie-
la te  rôzne podnety,  č i  už 
prostredníctvom sociálnych 
sietí mailom, alebo osobne.

Ubezpečujem Vás, že so 
všetkými podnetmi sa zaobe-
ráme a snažíme sa na nich  
reagovať v rámci našich mož-
ností. Pozitívne, ale aj kritické 
názory sú dôležité a posúvajú 
nás ďalej.

Čas neuver i teľne beží      
a polovicu roka 2019 máme 
pomaly za sebou. Zvládli sme 
prezidentské voľby aj voľby 
do Európskeho parlamentu. 
Vďaka patrí členom volebných 
komisií a pracovníkom miest-
neho úradu našej mestskej 
časti za skvelú organizáciu      
a bezproblémový priebeh 
volieb. Naštartovali sme pilot-
ný projekt s opravou výtlkov,  
pri ktorom využívame podpor-
ný projekt úradu práce. Ako sa 
nám darí a či to prináša želaný  
e fekt ,  o  tom sa dočí ta te  
neskôr. Tak, ako aj ostatné 
mestské časti, aj my sa boríme 
s kosbou, ktorú sme sa na roz-
diel od minulosti, rozhodli    
realizovať vo vlastnej réžii. 
Máj bol extrémne daždivý, 
počasie síce prialo vegetácii, 
ale nás pri kosbe a oprave výtl-
kov spomalilo. Do budúcna 
chceme hľadať možnosti, ako 
tieto činnosti zefektívniť a skrá-
tiť čas realizácie. Kedysi bolo 
dobrým zvykom zveľaďovať 
si sami priestor pred svojím 
domom. Naše ulice vyzerali 
krajšie a upravenejšie. 

Intenzívne rokujeme s nále-
žitými referátmi mesta ohľa-
dom Ukrajinskej ulice, ktorá je 
jednou zo vstupných brán do 
Košíc a jej správcom je mesto 
Košice. Rokujeme o úprave 
krajníc, o dobudovaní, ale aj 
vylepšení existujúcich prie-

chodov pre chodcov, budova-
ní chodníkov a zároveň sa sna-
žíme, aby mesto riešilo kon-
cepciu a projektovú dokumen-
táciu celej Ukrajinskej ulice. 
Hľadáme možnosti, aby sme 
viaceré práce vedeli urobiť      
v rámci dobrovoľnej akcie, 
alebo z iniciatívy občanov, 
podobne ako ste n iektor í 
prispeli k zlepšeniu cesty na 
Košickú Polianku. 

Na s t re tnut í  s  pánom 
Gombitom sme riešili umiest-
nenie obyvateľov Vyšného 
dvora v jeho objekte. V rámci 
vzájomnej spolupráce sme 
mu poskytli už nepotrebné  
lavice a stoly zo školy, uvoľnili      
a upratali sme tak priestory      
a pomohli dobrej veci.     

Ďalšia úloha, ktorú sme sa 
snažili vyriešiť k spokojnosti 
všetkých športových fanúši-
kov, je futbal. Zmenili sa pod-
mienky, zmenil sa tréner. Na 
tomto mieste sa patrí poďako-
vať  býva lému t rénerov i         
p. Beregsászimu, ktorý veno-
val veľkú časť svojho života, 
presnejšie 15 rokov, trénova-
niu mládeže. Všetci veríme, 
že zmeny vo futbale pritiahnu 
do klubu nových nádejných 
futbalistov.    

Máme za sebou aj bohaté 
obdobie kultúrno - spoločen-
ských a športových podujatí 
(fotoreportáže nájdete v tomto 
čísle). A čo nás čaká? Prípravy 
na Deň Krásnej sú v plnom 
prúde a 5.7. je opäť sviatkom 
nás všetkých Krásňanov. 
Koncom júna  o t vá rame          
v kaštieli výstavu maliarky 
Anky Hanudeľovej a v spo-
lupráci so školou aj výstavu 
prác žiakov našej Cirkevnej 
základnej školy. Čaká nás tra-
dične letný tábor, dúfam a   
verím, že bude rovnako úžas-
ný a úspešný, ako po iné roky.  

N a s t á v a  č a s  l e t n ý c h 
prázdnin a dovoleniek, čas 
oddychu .  Sk ô r  a k o  V á m 
zaželám krásne oddychové 
le to dovoľ te , aby som sa       
a j  tak to ofic iá lne roz lúč i l           
s pánom kaplánom Michalom 
Bodnárom, poďakoval sa mu 
za spoluprácu a podporu 
počas celých 3 rokov. Ostáva 
tu po ňom krásne dielo, zre-
konštruovaný a vynovený 
organ v našom kostole, ktorý 
nám ho bude dlho pripomí-
nať. Želáme  mu  v  novom 

 pôsobisku veľa tvorivých síl, 
elánu a veľa dobrých ľudí 
okolo seba. Zároveň  chcem 
privítať novú posilu na našu 
faru a vyzerá, že aj do futbalo-
vého klubu.

 

Milí obyvatelia Krásnej, buďte našimi očami 

Ročník XVII.

 Peter Tomko, starosta

Prajem

všetkým

krásne le
to!



Z diára starostu

Program na Deň Krásnej
Mestská časť  Koš ice-

Krásna Vás srdečne pozýva 
na tradičné podujatie „Deň 
Krásnej“ ,  ktoré sa bude    
konať v piatok 5. júla 2019. 
Slávnostný deň sa začne 
odpus tovou  sv.  omšou o 
10.30 hod. v našom farskom 
kosto le .  Podu ja t ie  bude 
pokračovať popoludní v areáli 
školského ihriska bohatým 
programom, v ktorom vystúpi 
miestna hudobná skupina 
EchoBand, DFS Krasňanka, 
hlavným hudobným hosťom 

bude kapela Traky. Nebudú 
chýbať ani sprievodné atrak-
cie pre deti - nafukovacie hra-
dy, šmýkalky, obľúbené maľo-
vanie na tvár a tvorivé dielne. 
Malí aj veľkí sa budú môcť 
zabaviť v lunaparku Kelemen 
za  pop la tok  1 ,50  -  2  € . 
Neodmysliteľnou súčasťou 
tohto podujatia je tombola, 
pest rá  ponuka pochut ín ,  
nápojov a tanečná zábava, na 
ktorej Vám do tanca zahrá 
Skupina Samson.

Ak budete mať chuť, tak skupinu Traky môžete 
prekvapiť znalosťou a hlasivkami pri spievaní ich

 známeho refrénu:

šicke sme tu kamaraci, 

  nikto z nás še už nestraci

  my sme jedna veľká banda, 

  s nami je ľem veľká sranda

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Miestny úrad

Stretnutie  na špecializo-
vanom stavebnom úrade ohľa-
dom ciest IBV Hora a IBV 
Záhumnie.

Rokovanie s ÚHA o vypra-
covaní štúdie oddychových 
zón v lokalite na Hore a nábre-
žie rieky Hornád.

Účasť  na  kon fe renc i i 
Obnova krajiny.

Prav ide lná  účasť  na 
zasadnut iach mestského 

zastupiteľstva  a  rade  staros-
tov.

Rokovanie so Základnou 
umeleckou školou Miškovecká

Stretnutia s FK Krásna      
a  Akadémia Janočko  a s pred-
staviteľmi VSFZ (p. Havrila,   
p. Eperješi).

Stretnutie so zástupcami 
IBV Záhumnie.

Pracovné stretnutie  pre      
s t a r o s t o v  v ý c h o d n é h o 
Slovenska.

Rybárska brigáda.
Pracovné stretnutie za prí-

tomnosti spoločnosti BARP a 
Odboru životného prostredia 
mesta Košice.

Stretnutie s riaditeľkou 
školy ohľadom potrebnej 
rekonštrukcie jednotlivých 
pavilónov.

Stretnutie s riaditeľkou 
Správy  mes tske j  ze lene         
o kosení a údržbe Ukrajinskej 
ulice.

Stretnutie so zástupcami 
Ekocharita,ktorí rozbiehajú 
projekt umiestnenia kontajne-
rov na šatstvo.

Stretnutie s p.Žigalovou 
ohľadom zmluvy o prenájme 
priestorov v našej budove  
Barón .

Účasť na sneme ZMOS     
v Bratislave.

Účasť na valnom zhro-
maždení Cassovia info.

Rokovanie so zástupcami 
DPMK o osadení automatu 
na lístky, presunutí autobuso-
vej zastávky na Vyšnom dvo-
re, o zmene trasovania linky 
28 cez Prašnú ulicu a IBV 
Záhumnie.

Rokovanie s referátom 
dopravy p. Cichanským, prie-
chod pre chodcov Minská - 
Ukrajinská, čistenie krajníc 
na Ukrajinskej a vypracova-
nie projektovej dokumentácie 
na chodníky na Ukrajinskej.

Vypracovali sme žiadosť  
o zverenie pozemkov  registra 
C KN parc. Č. 5303, 5304, 
5305 a 5306 v k.ú. Krásna do 
správy Mestskej časti Košice - 
Krásna, o ktorej sa bude roko-
vať na najbližšom mestskom 
zastupiteľstve. 

Účasť na aktivitách organi-
zovaných v rámci Dni mesta 
Košice  -  Košické Benátky, 
slávnostná  akadémia  pri  prí-
ležitosti  650. výročia  udele-
nia erbu  mestu  Košice,  kla-
denie vencov  na  Námestí  
osloboditeľov.

Podpora prípravy kultúr-
no-spo ločenských  akc i í       
s podporou mestskej časti 
(koncer t Benefičná noc v 
Krásnej, Výstava obrazov 
Jaroslava Dvorského v kaš-
tieli, Deň matiek, Deň detí, 
beh- Krásňanská 10-tka..).

SAMSON
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Referát výstavby informuje
Hlavnou náplňou Referátu 

výstavby je účasť na staveb-
ných konaniach, na ktorých 
hájime záujmy mestskej časti 
pr i  povoľovaní , real izác i i   
a kolaudácii stavieb. Cieľom je 
rozvoj našej mestskej časti          
a zlepšenie kvality bývania 
všetkých našich občanov,      
v súlade s platnou právnou   
legislatívou.

V súčasnosti prebiehajú 
územné a stavebné konania 
ohľadom realizácie optic-
kých sietí na uliciach mest-
ske j  čast i  spo ločnosťou 
SLOVAK TELEKOM a SWAN. 
So spoločnosťou SLOVAK  
TELEKOM, a.s. prebiehajú 
stavebné konania ohľadom 
líniových stavieb, budovania 
opt ických s iet í  v  u l ic iach 
Krásnej. Ide o uloženie sietí v 
jednej  e tape na u l ic iach 
Golianova, Keldišova a na 
ulici sv. Gorazda a v druhej 
etape na uliciach Pri Hornáde, 
Križinova, Opátska, Žiacka, 
Adamova ,  Vyšný  dvo r, 
Minská, Ortoviská, K majeru, 

Feketeova pažiť, Šuhajova, 
Ukrajinská, Kladenská, Rehoľná 
a Prašná. Spoločnosť SWAN 
KE,  s . r.o .  pož iada la  MČ           
o  záväzné  s tanov isko  k 
výstavbe optickej siete v ďal-
šej časti na Golianovej ulici. 
Vzhľadom na to, že na uvede-
né stavby ešte nebolo vydané 
stavebné povolenie, nepo-
známe časový harmonogram 
stavebných prác na uvede-
ných uliciach. 

Stavebným úradom bolo 
zahájené kolaudačné kona-
nie komunikácií a chodníkov v 
lokalite Na Hore II. 2. etapa a 
taktiež v lokalite na Hore III. 
Proces kolaudácie oboch loka-
lít je na seba nadväzujúci        
v zmysle súvisiaceho systému 
odvodnenia. Mestská časť 
rokuje s Mestom Košice na 
doriešení napojenia odvodne-
nia v uvedenej lokalite.

V súčasnosti prebieha pre-
beracie konanie verejného 
osvetlenia v lokalite Na Hore 
II. na ulici K lesu, kde mestská 
časť preberá do správy posled-

ných deväť kusov svietidiel zo 
sústavy verejného osvetlenia 
v lokalite Na Hore I. a II.

Na miestnom úrade prebe-
hlo stretnutie so zástupcami 
HOPE DEVELPMENT, s.r.o. 
ohľadom prebratia verejného 
osvetlenia v lokalite Pri jazere 
do správy mestskej časti.       
V tomto prípade bude potreb-
né vysporiadať  parcely a iné 
náležitosti týkajúce sa pozem-
kov, na ktorých sa nachádzajú 
svietidlá. Developer dostal     
informácie a podmienky, ktoré 
musí splniť, aby mestská časť 
mohla prevziať osvetlenie.

Podmienky na prebera-
nie inžinierskych stavieb a 
sietí do našej správy rieši 
uznesenie č. 55 zo IV. zasad-
nutia MZ MČ Košice Krásna 
konaného dňa 28.04.2015. 
Cieľom tohto uznesenia je 
presne stanoviť, za akých pod-
m ienok  je  mes tská  časť 
oprávnená prevziať stavbu do 
správy a prípadne do majetku 
tak, aby bolo zrejmé, že stav-
ba je zhotovená v zmysle sta-

vebného povolenia a projekto-
vej dokumentácie. 

V tomto kalendárnom roku 
sa konal i  dve  zasadania 
Stavebnej komisie Miestneho 
zastupiteľstva. Na zasadaní 
dňa 11.02.2019 boli preroko-
vané a riešené kritické odvod-
nenia ul íc v starej  čast i  v 
Krásnej, vysporiadanie neo-
právnene užívaných pozem-
kov, chýbajúce dopravné zna-
čenie a určenie podmienok  
pri preberaní inžinierskych sta-
vieb a sietí od developerov do 
správy mestskej časti. Na 
zasadaní dňa 15.03.2019 
Stavebná komis ia r ieš i la 
prebratie verejného osvetle-
nia v lokalitách Na Hore a Pri 
jazere, rekonštrukčné práce 
na ZŠ s MŠ sv. Marka Križina  
a odkúpenie pozemkov pod 
Prašnou ulicou pre dokonče-
nie komunikácie v celej dĺžke 
ulice.

Ľudmila Senderáková,
referát výstavby

Počasie, kosenie a my

Po minuloročnom suchom 
roku, keď enormne klesli hla-
diny riek, jazier, ale aj voda v 
našich studniach, nasledova-
la pomerne suchá zima.
 Začiatok jari nebol o nič lepší, 
ale vlahový deficit zachránil 
máj. Média zrazu začali uvá-
dzať komentáre ako: lejaky 
dráždia, ale sú zároveň zlaté, 
alebo studený máj v stodole 
raj. Na viacerých staniciach 
Slovenského hydrometeoro-
logického ústavu namerali po 
dvoch dekádach mája úhrny 
zrážok, ktoré prevyšujú dlho-
dobý normál za mesiac máj.

Celá Východoslovenská 
nížina sa  zazelenala  náde-
jou. Za 31 májových dní svie-
t i l o  na  väčš ine územia 
Slovenska slnko 120 až 150 
hodín, v priemere teda štyri až 
päť hodín za deň. V Košiciach 
máj lámal rekordy a tak málo 
slnečného svitu bolo napo-
sledy v roku 1961. Rast trávy 
bol vďaka dažďu, ktorý nám 
tak chýbal, intenzívny a prišli 
kritiky na nepokosené lokality 
v  sp ráve  mes tske j  čas t i 

Košice - Krásna. Chcel by 
som Vás teda o celkovej prob-
lematike kosenia podrob-
nejšie poinformovať. 

Systém kosenia sme v 
roku 2019 oproti roku 2018 
zmenili. Krásna si kosenie 
ob jednávala v roku 2018 
dodávateľským spôsobom. 
Pristúpili sme k zmene. Dali 
sme si za cieľ znížiť náklady 
na túto oblasť. Na základe 
dohôd s Úradom práce sociál-
nych vecí a rodiny o menších 
obecných službách, sme do 
týchto činností zapracovali 
obyvateľov Krásnej.
Pomáhame im vo zvyšovaní 
ich zručností a odbornej spô-
sobi lost i  a oni zasa nám. 
Plánujeme ušetriť 10 000 € 
každý rok ,  čo  p r i nes ie         
do rozpočtu Krásnej za pre-
biehajúce volebné obdobie 
40 000 €. Chceme ich využiť 
na kapitálové investície v 
mestskej časti, ktorých nikdy 
nie je dosť.

Vo zvýšenej miere sme 
začali dbať na to, aby sa vlast-
níci pozemkov o tie svoje  pri-

meraným spôsobom starali.
Postupne identifikujeme 

známych vlastníkov parciel a 
vyzývame ich k pokoseniu 
svojich nehnuteľností.
V tomto smere budeme naďa-
lej pokračovať a ak nedôjde k 
ďa lš iemu posunu v  te j t o 
oblasti, urobíme ďalšie kroky.

V predchádzajúcich desať-
ročiach bývalo dobrým zvy-
kom, že občania si pred vlast-
ným dvorom ze leň kos i l i 
sami. Ďakujeme tým, ktorí 
tak učinili a vyzývame ostat-
ných, aby sa k zvykom našich 
dedov a bab ič iek v rá t i l i . 
Niekedy je čas na pokosenie 
pred vlastným dvorom kratší, 
ako napísať dlhý e-mail o 
nepokosenom priestranstve 
pred svojím domom.

Určili sme si priority. Tou 
bude cintorín a ulice, ktoré sú 
najvyťaženejšie v Krásnej a 
postupne budeme pokračo-
vať kosením celej našej obce. 

Najviac kritizovaná ulica 
oh ľadom kosen i a  bo l a 
Ukrajinská ulica, ktorá patrí 
do pôsobnosti Magistrátu 

mesta Košice. Doteraz sa o 
ňu starala obec a museli sme 
vyvinúť obrovské úsilie, aby 
sa o zverený majetok začal 
po desaťročiach starať jej 
správca.

Patrik Ivanišin,
prednosta

Spokojný občan
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V roku 2007 sme sa s rodi-
nou  nasťahova l i  do  MČ 
Krásna. Nakoľko naše deti 
navštevovali školy na sídlisku 
Dargovských hrdinov, zvolili 
sme kvôli ranným kolónam, 
ktoré boli na sídlisku Nad jaze-
rom už v rokoch 2009, smer     
z  Krásnej  okolo Košickej 
Polianky, Sady nad Torysou    
a sídl. Darg. hrdinov. 

V uvedenom období bola 
cesta v dobrom stave a až po 
jej využívaní ako jedinej prí-
stupovej cesty po veľkých 
povodniach v roku 2010 (po 
zosuve cesty Bohdanovce - 
Nižná Hutka, táto cesta bola 
zatvorená) sa cesta vplyvom 
zvýšenej premávky, nielen 
osobných automobilov, ale aj 
nákladnej dopravy zničila. 
Boli na nej realizované len 
čiastočné opravy výtlkov. 

Cesta bola v roku 2013      
v katastrofálnom stave, veľké 
výtlky neboli vôbec opravova-
né, a preto som dňa 26. 4. 2013 
mailom požiadala SC KSK o 
jej opravu. V tom období bola v 
zlom stave hlavne časť za 
K rásnou  smer  Koš i cká 
Pol ianka.  Rekonštrukc ia        
v katastrálnom území Krásnej 
bola realizovaná po petícií     

a tlaku našej obce mestom 
Košice v roku 2016.

V roku 2017 som opätovne 
mailom požiadala SC KSK      
o  opravu  ces ty -  úsek  od 
Košickej Polianky po úsek, 
ktorý už bol opravený mestom 
Košice. Opäť prišla odpoveď, 
že cesta nepatrí pod SC KSK. 
Na otázku, kto sa teda staral 
o údržbu cesty počas zimy 
za predchádzajúce roky, mi 
odpoveď nebola  poskytnu-
tá. 

V roku 2018 som opäť písa-
la mail s rovnakou žiadosťou. 
Opäť zamietavé stanovisko.

Po osobnom rozhovore          
s pánom Kažimírom, vtedaj-
ším starostom Krásnej, som 
dostala informáciu, že cesta 
patrí Košickej Polianke, ktorá 
nemá dostatočné finančné 
prostriedky a obidve obce 
rokujú o spoločných krokoch k 
vyriešeniu situácie, či prípad-
nej spoločnej oprave.  

To je celá chronológia 
požiadavky o opravu cesty. Je 
zrejmé, že keď je záujem, tak 
sa cesta na vyriešenie nájde. 
Tak ako sa to stalo v roku 
2016, keď mesto prevzalo do 
správy časť komunikácie       
a urobilo celkovú rekonštruk-

ciu cesty. V tomto období bola 
komunikácia úplne uzatvore-
ná na 2 mesiace. 

Upozorňujem KSK a pána 
predsedu, že cesta,ktorá 
podľa jeho slov nepatrí do ich 
správy, je využívaná vozidlami 
EUROBUSU. Komunikácia je 
výrazným a dôležitým spoje-
ním medzi MČ Krásna - sídl. 
Nad jazerom, obcami Košická 
Polianka, Sady nad Torysou a 
sídliskom Dargovských hrdi-
nov. Je preto nepochopiteľ-
né a zarážajúce, že aj po 
mediálnej odozve sa KSK k 
oprave cesty stavia tak, že je 
ochotný byť iba nápomoc-
ný. 

Ak mesto Košice uznalo 
spoločenský záujem o správu 
cesty a urobilo opravu v úseku 
cca 1,3 km, tak aj KSK by 
mohlo a malo urobiť to isté, 
prevziať do správy uvedenú 
komunikáciu a urobiť všetko 
preto, aby bola cesta čo naj-
skôr opravená - t.j. zohnať 
peniaze, urobiť VO a cestu 
opraviť od základu. Veď KSK 
je tu pre obyvateľov, alebo 
nie?

Som za to, aby sa opravo-
vali aj cesty, ktoré sú vzdiale-
né od mesta Košice 30 a viac 

km. Ale malo by byť samozrej-
mé, aby aj úseky ciest v tesnej 
dostupnosti  do Košíc bol i       
v dobrom stave, nakoľko slú-
žia pre dennú potrebu obča-
nov z okolitých obcí. Napr. 
úsek Ďurkov – Olšovany, 
resp. Košické Olšany - Sady 
nad Torysou - Panoráma - 
následne Sečovská cesta 
alebo sídl. Darg. hrdinov slúži 
ako spojenie v prípade čas-
tých nehôd na preťaženom 
úseku  Koš ické  O lšany  - 
Košice (cez Košickú Novú 
Ves), alebo úsek Sady nad 
Torysou - Košická Polianka – 
Košice - Krásna je vhodná 
ako prístupová cesta do 
mesta v prípade častých 
nehôd a kolón na moste VSS - 
sídl. Nad jazerom.

Poskytne župa argument, 
prečo by nemala predmetná 
cesta prejsť pod správu SC 
KSK a nemala by byť dôklad-
ne opravená? Len pre ilustrá-
ciu, príjmy KSK pre rok tento 
sú 194.080.507 € a KSK tlačí 
do opravy cesty obec s roz-
počtom 370 000 €. 

Pohľady na cestu medzi
Krásnou a Košickou Poliankou

    Už dlhšie obdobie do redakcie chodia podnety od obyvateľov Krásnej vo forme článkov, alebo otázok, ako je to s cestou na 
Košickú Polianku? Ako šéfredaktor som si teda zobral na mušku cestu, ktorá rozvírila pokojné hladiny, keď iniciatíva občanov 
spustila doslova mediálny bum. Spojili sa dve obce, viacero podnikateľov, aktivistov a výsledkom bolo niečo nevídané. Vlastnou 
prácou a financiami dokázali čiastočne opraviť cestu, ktorá nemá „pána“. Cesta medzi Krásnou a Košickou Poliankou sa stala 
známou na celom Slovensku. Priestor dostane pohľad občana, aktivistov, KSK a starostky Košickej Polianky.

František Klik

Ivana Kuncová,
obyvateľka Krásnej

Cesta od roku 2007 po súčasnosť

Aktivisti zahanbili úradníkov

Tri dni trvala akcia skupi-
ny nadšencov. Začala ju sku-
pina z Košickej Polianky a 
ďalšie dva dni sme sa pridali 
aj my Krásňania. Naša firma 
prispela suťou, autami, ľudmi 
a zaplatila deväť ton asfaltu, 
ktorý sa použil na plátanie 
dier. Pomohlo viacero podni-
kateľov, vibračnú dosku zapo-
žičal pán Saxa, penetračné 
nátery a štetce pán Kočiš, 
finančné príspevky vo výške 

50€ pán Milan Takáč, pán 
Peter  Kub ička a  pán Ján 
Kubička, 100 € pani starostka 
Košickej Polianky. V prvý deň 
sa poskladali na cca 1,5 tony 
asfaltu obyvatelia Košickej 
Polianky. 

Myslím, že je najvyšší čas 
na preklasifikovanie cesty na 
cestu 3. triedy. Akú klasifikáciu 
má mať cesta, ktorá už dávno 
prestala slúžiť účelu, na ktorý 
bola stavaná  a  chodí  po  nej 
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viac ako 2000 áut denne? Ak 
dokázalo mesto Košice pový-
šiť "poľnú cestu" na cestu 
3.triedy, tak verím tomu, že sa 
to podarí aj KSK. Paradox: 
NDS dokázala na tejto "poľnej 
ceste" získať stavebné povo-
lenie na premostenie ponad 
obchvat R2. Verím, že už 
prestaneme rozprávať o tejto 
ceste ako obslužnej komuni-
kácii, keďže táto komunikácia 
má už dávno oveľa väčší 
význam. Na záver? Kde je 
vôľa, tam je cesta....

Vyjadrenie KSK

KRASŇANČAN (PRE) NÁS VŠETKÝCHNEPORIADOK  A  MY

5

Slavo Ducár

Košická župa je ochotná 
podať pomocnú ruku a ponúkla 
obci niekoľko riešení, akými vie 
problémový úsek opraviť.

 „Máme dobré skúsenosti s 
čerpaním úverov, obci vieme 
pomôcť aj s prípravou projek-
tovej dokumentácie, či s jej 
opravou na základe objednáv-

ky cez Správu ciest Košického 
samosprávneho kraja. Vieme 
ju  oprav i ť  lacne jš ie ,  ako 
komerčné firmy.

V zmysle zákona o rozpoč-
tových pravidlách územnej 
samosprávy však nemôžeme 
investovať do cudzieho majet-
ku,“ informoval Rastislav Trnka.

Kraj tak obci ponúkol niekoľko 
konkrétnych riešení, ktoré 
môžu byť nápomocné pri opra-
ve tejto cesty. „Mrzí nás, že sa 
situácia vyhrotila natoľko, že 
obyvatelia si túto cestu museli 
zaplátať sami. Našim spoloč-
ným cieľom by malo byť to, aby 
vodiči jazdili po bezpečných a 

kvalitných cestách. Veríme, že 
obec príjme ponúkanú pomoc a 
cesta, ktorá dlhodobo trápi oby-
vateľov, nebude viac hanbou 
východného Slovenska,“ dopl-
nil župan.

KSK
vyjadrenie

na oficiálnej stránke

Vyjadrenie starostky obce
Košická Polianka

Dôležitou spojnicou medzi 
obcou  Košická  Pol ianka          
a Mestskou časťou Košice - 
Krásna je účelová komuniká-
cia, ktorej stav od hranice okre-
su Košice – okolie smerom      
k našej obci je alarmujúci až 
žalostný  niekoľko desiatok 
rokov. Táto úplne zničená 
komunikácia, miestami až 
neprejazdná, plná výtlkov trápi 
nielen motoristov bývajúcich v 
blízkom okolí, ale napriek zni-
čenému povrchu má nadregio-
nálny charakter, nakoľko spája 
okres Košice okolie a Košice 
mesto. Denne touto cestou pre-
chádza niekoľko tisíc motoris-
tov, mnohí z nich ju využívajú 
ako skratku najmä v čase 
dopravnej špičky, nakoľko táto 
cestná komunikácia nevedie 
len do samotnej obce Košická 
Polianka, ale spája obyvateľov 
aj s ďalšími obcami smerom na 
Sady nad Torysou, Košické 
Olšany, Rozhanovce, Olšo-
vany, Ďurkov. 

Po tejto nezjazdnej  komu-
n ikác i í  je  zabezpečená 
samosprávnym krajom prí-
mestská doprava (SAD) medzi 
MČ Košice- Krásna a obcou 
Košická Polianka. V minulosti 

to bola poľná cesta, ktorá sa 
stala spevnenou účelovou 
komunikáciou a slúžila pre poľ-
nohospodárske družstvá.     
Nie je pre nás novinkou stav 
tejto komunikácie, avšak k jej 
výraznému zhoršeniu došlo za 
posledné dva roky, najmä po 
tom, ako cesta v k.ú Krásnej 
bola mestom Košice komplex-
ne zrekonštruovaná. Ako sta-
rostku obce Košická Polianka 
ma táto situácia nesmierne 
mrzí. Obecná samospráva      
v Košickej Polianke sa kladne 
stavia k potrebám obyvateľ-
stva, nie sú nám ľahostajné 
podnety občanov.

Potrebám a skvalitneniu 
života obyvateľov v našej obci 
môžeme pomáhať iba v zmysle 
zákona. Nakoľko cesta nie je 
naším majetkom (vychádzame 
zo súpisu majetku obce z roku 
2015), obec nemá možnosti na 
to,  aby vyčlenila  finančné 
prostriedky na opravu pred-
metnej cesty. 

Obec nedisponuje vo svo-
jom rozpočte takými finančný-
mi prostriedkami, aby si túto 
cestu bez vlastníka vzala do 
majetku a komplexne zrekon-
štruovala. Máme za to, že 

cesta smerom na Krásnu by 
mala byť logickým pokračova-
ním ako spojnica cesta III. tr. 
3321 zo Sadov nad Torysou 
po hranice okresov Košice – 
okolie a Košice – mesto a byť  
v správe samosprávneho 
kraja, ktorý sa stará o cesty II. 
a III. triedy. 

Po medializovaní iniciatívy 
občanov pri základnej oprave 
havarijnej cesty bolo vedenie 
obce pr i ja té  u  p redsedu 
Košického samosprávneho 
kraja. Dovtedy ostávala žia-
dosť obce o pomoc bez akej-
ko ľvek  odpovede.  Obec 
Košická Pol ianka nemá 
ces tu  vo  v las tn íc tve  a            
v zmysle zákona o rozpočto-
vých pravid lách územnej 
samosprávy  nemôžeme 
investovať do cudzieho  
majetku, takže ponuky KSK 
sú pre nás neakceptovateľ-
né. Jediným dôkazom KSK, 
že cesta je údajne vo vlastníc-
tve obce je výstup z Portálu IS 
MCS. 

Podľa Por tá lu IS MCS 
S lovenske j  sp rávy  c ies t           
v Bratislave, odboru Cestnej 
databanky SSC je zazname-
ná táto cesta v správe obce. 

Tento údaj tam začal figurovať 
po 1.1.2017 (novela cestného 
zákona), pred týmto dátumom 
cesta bo la  bez v las tn íka          
a správcu.

Podľa mojich informácií sa 
jedná o pracovnú verziu portá-
lu, bez  legislatívnej normy, 
ktorá by potvrdzovala obec 
ako vlastníka. Jediný zákonný 
vzťah, ktorý obec má k pred-
metnej  ceste,  je  to,  že sa 
nachádza v katastr i  obce 
Košická  Pol ianka.  Obec   
vlastní a spravuje miestne 
komunikácie v zastavanej 
časti obce,o ktoré sa stará, 
zabezpečuje pravidelnú údrž-
bu a opravu.

Petícia, ktorá vznikla na 
podporu rekonštrukcie cesty, 
sa podpisuje na viacerých 
miestach v Košickej Polianke   
a Krásnej, plánujeme zinten-
zívniť dobrovoľníkov, aby sme 
vyzbierali minimálne 10.000 
podpisov a tak mohli s petí-
ciou predstúpiť na úrad vlá-
dy. Urobím všetky kroky, aby 
sme pohli touto absurdnou 
situáciou.

Marta Petrilová,
starostka Košickej Polianky



Veľká noc v Krásnej

Michal Bodnár,
 kaplán

Veľkonočné sviatky patria 

k najvýznamnejším a najväč-

ším sviatkom pre všetkých 

kresťanov. Pr ipomíname   

s i  odsúdenie ,  umučenie , 

pochovanie a zmŕtvychvsta-

nie Pána Ježiša Krista.
V našej farnosti sme sa na 

tieto sviatky pripravovali boha-

tým duchovným  programom.
V pôstne nedele sme s veriaci-

mi konali pobožnosti Cesty 

bolesti Panny Márie a po nich 

sme v procesii putovali ku krí-

žom, ktoré sú v Krásnej. Boli to 

k r í že  na  Vyšnom dvo re , 

Golianovej ulici a kríž v areáli 

autoservisu na Ukrajinskej uli-

ci. Keďže si pripomíname 400 

rokov od mučeníckej smrti 

troch košických mučeníkov, 

medzi ktorých patril aj Marek 

Križin, ktorý je úzko spätý s 

Krásnou, prvú pôstnu nedeľu 

sme v procesii išli na miesto 

niekdajšieho benediktínskeho 

kláštora, ktorý spomínaný svä-

tec spravoval začiatkom 17. 

storočia.
Veľkonočné trojdnie je 

liturgicky bohaté na symboly. 
Na Zelený štvrtok si kresťania 
po celom svete pripomínajú 
Poslednú večeru, na pamiat-
ku ktorej sa slúži večerná    
sv. omša. Pri tejto omši je 
azda najkrajší obrad umýva-
nia nôh, kedy predsedajúci 
kňaz, tak ako Kristus, umýva 
nohy dvanástim mužom. Je to 
pripomienka Ježišovej pokor-
nej služby voči apoštolom, 
kedy im umýval nohy, aby im 
dal príklad lásky k blížnemu. 
Pri tejto omši umĺkne organ    
a zvony na znak opustenia     
a zrady nášho Spasiteľa.

Veľký piatok je dňom, 
kedy si spolu pripomíname 
J e ž i š o v o  u m u č e n i e .  N a 
začiatku obradov s i  kňaz 
ľahne na zem v hlbokej poko-
re pred umučením Pána.       
V tento deň sa odhaľuje kríž, 
ktorý bol zahalený od piatej 
pôstnej nedele, aby sme si 
hlbšie uvedomili, akú obetu 
priniesol Kristus pre všetkých 
ľudí. V tento deň si uctievame 
kríž pokľaknutím, tak ako 

Eucharistiu, na znak veľkej 
úc t y  p red  obe tou  Jež i ša 
Kr ista. Túto obetu sme si        
s veriacimi pripomenuli aj krí-
žovou cestou po u l ic iach 
Krásnej, ktorá sa konala tohto 
roku za hojnej účasti veria-
cich. Prechádzali sme nielen 
starou Krásnou, ale aj po 
novej časti Na hore, okolo 
niekdajšieho benediktínske-
ho kláštora až na námestie 
pred kaštieľ, kde bol kríž osa-
dený a týči sa dodnes.

Biela sobota je dňom, 
kedy sa neslávi sv. omša na 
znak Ježišovho spočinutia    
v hrobe. V tento deň sme 
požehnáva l i  veľkonočné 
jedlá. Tento zvyk je výlučne na 
v ý c h o d n o m S l o v e n s k u . 
Veľkonočná vigília je najkraj-
šia liturgia v roku. Je síce dlh-
šia, ale o to krajšia. Kresťania 
na celom svete si v tú noc pri-
pomínajú Kristovo slávne 
zmŕtvychvstanie. Pri tejto vigí-
lii sa opäť rozozvučia zvony   
a  o rgan  na  znak  rados t i          
z  Kristovho víťazstva nad 
smrťou  a  hriechom.

Veľkonočnú nedeľu nazý-
vame aj „nedeľou nedieľ“. Je 
to najväčší sviatok pre všet-
kých kresťanov, kedy oslavu-
jeme definitívne víťazstvo 
Ježiša Krista nad diablom a 
smrťou.
Toto víťazstvo je základom 

viery kresťanov. Táto viera sa 
rozví ja už dve t is ícroč ia. 
História Krásnej nám pripo-
mína, že v tejto oblasti má 
kresťanská viera hlboké kore-
ne, ktoré siahajú až do 10.-11. 
storočia. Táto viera vyrástla 
na svedectve a učení dvoch 
odvážnych mužov, ktorým je 
zasvätený farský kostol.

Ďakujme Bohu, že nám 
poslal svätých Cyrila a Metoda, 
ktorých sviatok, a pre Krásnu 
významný odpust, si spoločne 
pripomenieme  5. júla.
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Benečná noc v Krásnej

Michal Bodnár,
 kaplán

Dňa  7 .  má ja  2019  sa          
v našej mestskej časti usku-
točnilo významné podujatie, 
kedy sa brány farského kosto-
la a kaštieľa otvorili na celú 
noc. Toto podujatie sa konalo            
pod  záš t i tou  Koš ického 
samosprávneho  k ra ja , 
Farnosti sv. Cyrila a Metoda v 
Krásne j ,  Mestske j  čas t i 
Košice – Krásna a Kaštieľ 
Krásna n .o . ,  s  názvom 
Benefičná noc v Krásnej.

Počas tejto noci v našom 
kostole vystúpili mnohí umelci 
a  umelecké te lesá .  Š lo           
o významnú kultúrnu akciu     
v našej mestskej časti. Celým 
večerom nás sprevádzala kon-
ferenciérka  Adriana Ballová.

Koncertná časť v kostole 
sa začala prednesom organo-
vej hudby v podaní Františka 
Beera. Následne vystúpilo 
mohutné  zborové  te leso 
Evanje l ického gymnáz ia 
Chorus Comenianus pod 
vedením Aleny Csajkovej – 
Popovičovej. Pri ich nádher-
nom speve ostávali diváci        
v nemom úžase, a preto po 
vystúpení nasledoval obrov-
ský aplauz a uznanie.

Medzi sólistov, ktorí vystú-
pili, patria Jaroslav Dvorský 
a  Ta t iana  Paľovč íková 
Paládiová, ktorí predviedli 
bravúrny operný spev. Svojou 
prítomnosťou nás obohatil 
zbor Gregoriana, ktorý pred-

náša gregoriánsky spev a die-
la rôznych autorov, ktorí kom-
ponovali rôzne liturgické diela.

Medzi významné chvíle 
tejto zvláštnej noci v Krásnej 
môžeme považovať vystúpe-
nie speváckeho zoskupenia    
s názvom Fuga pod vedením 
Olivera Saloňa. Toto zoskupe-
nie, ktoré predviedlo bravúrne 
spracovanie piesní formou    
„a capella“, čiže bez použitia 
hudobných nástrojov, sa opäť 
spojilo len kvôli Benefičnej 
noci v Krásnej. To, že náš kos-
tol a kaštieľ majú svoje, čaro  
zistilo aj toto zoskupenie a po 
koncerte ohlásili pokračova-
nie na hudobnej scéne.

A t m o s f é r u  v  k o s t o l e 
ozvláštnil ukrajinský  ume-
lec, cimbalista Mykhaylo 
Zakhariya so svojou manžel-
kou Danou Zakhariya, ktorí 
nám svojimi dielami priblížili 

nielen cimbal ako hudobný 
nástroj, ale aj kúsok ukrajin-
skej hudby.

Ukrajinskú kultúru nám 
sprostredkoval aj národný 
ukrajinský zbor Karpaty pod 
vedením  Leontina Dohoviča, 
ktorý zároveň uzavrel prvú 
koncertnú časť.

V druhej koncertnej časti 
vystúpili okrem vyššie spo-
menutých umelcov aj rodáci        
z Krásnej: Akordeónové kvar-
teto vytvorené žiakmi exce-
lentnej vyučujúcej Vierky 
Nagyovej. Kvarteto tvoria 
žiaci pochádzajúci z Krásnej: 
Vladimír Saxa ml., Michaela 
Čontošová, Ivana Timková    
a Lucia Tomková. Akordeón     
v druhej koncer tnej čast i 
zaznel vo viacerých formáci-
á c h .  A k o r d e ó n o v é  s ó l o  
Antónie Nagyovej, nadanej 
hudobníčky z Krásnej, ukáza-
lo, že Bachove diela neznejú 
krásne len na organe. Taktiež 
spolu s Luciou Tomkovou 
predviedli úchvatné  preve-
den ie  sk l adby  od  Enn ia 
Morriconeho - Once upon       
a time in the West. Moderné 
piesne nám predniesla Petra 
Paľovčíková, obdarená krás-
nym a mohutným hlasom. 
Počas druhej koncertnej časti 
zazneli aj organové skladby    
v podaní kaplána Michala 
Bodnára.

Program te j to  noc i  sa    

neodohrával iba v chráme. 
Svojou prítomnosťou a dejin-
ným výkladom o Krásnej a jej 
pamiatkách nás obohat i l 
Milan Kolcun, ktorý nás spre-
vádzal cestou z kostola do kaš-
tieľa. V túto noc bola možnosť 
prehliadky kaštieľa, jeho zre-
konštruovaných priestorov    
a objavenie krásy, ktorú v 
sebe skrýva. V kaštieli bola 
sprístupnená výstava obra-
zov a plastík od Jaroslava 
Dvorského, ktorý je nielen 
excelentným spevákom, ale 
a j  nadaným ma l i a rom a 
sochárom.

Záver tejto noci sa niesol   
v objavovaní skrytých zákutí 
nášho kostola. Bola sprí-
stupnená povala a veža kos-
tola, kde sa človek bežne 
nedostane. Symbolicky ukon-
čil túto noc hlahol zvonov,    
ktorý si mohli prítomní vo veži 
vypočuť z bezprostrednej blíz-
kosti .  Pre mnohých to bol    
veľký zážitok.

Žiadne takéto podujatie by 
sa nezaobišlo bez ochotných 
a usilovných ľudí, ktorých bolo 
mnoho. Všetkým zaangažo-
vaným do príprav na koncert, 
ale aj tým, ktorí sa starali o bez-
problémový a plynulý priebeh 
celého, podujatia patrí srdeč-
né poďakovanie. Veríme, že 
takéto  podu ja t ie  ná jde v 
Krásnej uplatnenie a stane sa 
z neho významná tradícia.

Jaroslav Dvorský a 
Tatiana Paľovčíková-Paládiová

Chorus Comenianus
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Hoci má deň matiek vo 
svete už dlhšiu históriu, na 
Slovensku sa začal oslavovať 
až od roku 1989 a od vtedy sa 
oslavuje vždy druhú májovú 
nedeľu. Ináč tomu nebolo ani 
tento rok, keď 12. mája do 
nášho  ku l tú rneho  domu         
v Krásnej prijali pozvanie 
mamičky, babičky i krstné 
mamy,aby si pozreli program, 
ktorý si pre nich pripravili ich 
ratolesti. 

V úvode programu všetky 
prítomné mamy pozdravi l  
pán s ta ros ta  Ing .  Pe te r 
Tomko, ktorý svojim príhovo-
rom pripomenul dôležitosť 
matky v živote každého člove-
ka .  Pr ip ravený p rogram 
pokračoval vystúpením žia-
kov zo Základnej umeleckej 
školy na Bernolákovej ulici    
č. 26 v Košiciach pod vedením 
pani učiteľky Viery Nagyovej. 
Na akordeónoch zahrali boha-
tú  zmes p iesn í  a  tancov. 
Jednoduchými folklórnymi 
tancami a piesňami z východ-
ného Slovenska potešili prí-

tomné mamičky deti z krúžku 
ľudového tanca Halúzka. 
Zahanbiť sa nedal i  det i  z 
materskej Škôlky pod gaštan-
mi a materskej škôlky sv. 
Marka Križina. Aj ich mamičky 
dos ta l i  da rček  v  podobe 
milých detských prednesov, 
nádherných tanečných i spe-
váckych čísel pripravených 
pod vedením svedomitých 
pani učiteliek. Nádhernú osla-
vu svojim spevom, básňami i 
moderným tancom ukončili 
deti zo základnej školy sv. 
Marka Križina. 

Od detstva si všetci v sebe 
nesieme obraz svojej mamy. 
Mamy, ktorá všetko chápe, 
všetko odpúšťa a ktorá svoje 
dieťa miluje bez ohľadu na to 
aké je. A tak sme aj v našej 
obci spoločne vzdali hold obe-
tavosti, starostlivosti, bezhra-
ničnej láske a každodennému 
nasadeniu všetkých mám pre 
svoje deti. 

 Deň matiek

Františka Fecková
a Erika Gordoňová

 Deň detí

Marek Takáč

Prvý  júnový  deň je  na 
celom svete venovaný tým 
najmladším, a zároveň naj-
roztomilejším z nás – deťom. 
Inak  tomu  nebolo  ani v našej 

mestskej časti, ktorá pre ne 
pripravila popoludnie plné 
zábavy, hier a odmien na ihris-
ku základnej školy. Slnečné 
počasie priam pozývalo na 

strávenie času vonku, čo 
mnohí aj využil i a prišli sa 
zabaviť, vďaka čomu panova-
la na mieste skvelá nálada. 

Program odštartoval ská-
kaním na nafukovacích hra-
doch, vozením na kolotoči     
a maľovaním na tvár, ktoré pri-
pravila spoločnosť Tramtária 
a boli k dispozícii počas celej 
akcie. So sebou priniesli aj 
dvoch pomocníkov v kostý-
moch Garfielda a Mimoňa. DJ 
Robo Nagy pripravil pre deti 
výborný repertoár detských 
piesní. Popritom sa už chysta-
li atraktívne súťaže o novú 
menu – Krásňanský groš. Deti 
groše získavali pri súťažiach, 
za  ktoré si vybrali v bufete 
sladkú alebo slanú odmenu. 
Bojovalo sa v tradičných dis-
ciplínach, ako skok vo vreci, 
chôdza pomedzi prekážky     
s loptičkou na rakete či streľba 
na bránku, a le pr ibudl i  a j 
nové, napríklad hod cez ústa 
drevených šašov, no a veľmi 
populárna bola streľba na   
terčíky z detskej pištole. Od 
aktívneho súťaženia detičky 
na chvíľu odtrhol pán sta-

rosta. Keď ohlásil, že rozdáva 
lístky na kopček zmrzliny,       
hneď bol obklopený húfom 
záujemcov. Zmrzlinka bola v 
ponuke pre všetkých až do 
konca podujatia. Okrem hier a 
s ladkých po tešení  bo l i  k 
dispozícii koníky, na ktorých si 
mohli mladí odvážlivci zajaz-
diť. Prišli aj hasiči, tí záujem-
com ukázali svoju techniku a 
umožnili im vyskúšať si, aké  
je to sedieť za volantom sku-
točného auta požiarnikov. 
Skryť sa pred slnkom dalo      
v priestoroch telocvične, iný 
druh osvieženia v podobe 
vody bol ponúkaný v jednom 
zo stánkov, čo mnohí na dopl-
nenie tekutín aj využili. 

Nájazdy malých hladošov 
na bufet pokračovali až do 
vykúpenia všetkých sladkos-
tí. Končiacim popoludním sa 
začali deti s rodičmi rozchá-
dzať do svojich domovov, síce 
unavené, ale s úsmevom na 
perách a s vreckami plnými 
dobrôt.
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Naša škola po stopách svojho patróna
Tento rok oslavuje Košická 

arcidiecéza 400 rokov od umu-
čenia Košických mučeníkov. 
A keďže naša škola nesie 
meno sv. Marka Križina, roz-
hodli sme sa rodisko svojho 
patróna navštíviť.

Križevac, alebo ako ho 
volajú Chorváti Križevci, je 
malé, na prvý pohľad ospalé, 
ničím výnimočné mestečko. 
Pri pohľade z blízka zistíte, že 
je nielen zaujímavé, ale aj his-
toricky významné. Naša škol-
ská výprava doň dorazila pod-
večer 23. mája. Práve v tento 
deň sa v Križevaci začínali tri 
dni úcty k chorvátskym blaho-
slaveným a svätým. Spoločne 
s miestnymi obyvateľmi sme 
mohli tieto dni otvoriť svätou 
omšou v Katedrále sv. Anny, 
k torú s lúž i l  b je lovarsko-
k r i ževacký  b iskup  Msgr. 
Vjekoslav Huzjak, ktorý našu 
školu vrelo priamo na svätej 
omši privítal. Po omši sme pri-
jali pozvanie na otvorenie 
výstavy obrazov – portrétov 
chorvátskych blahoslavených 
a svätých. Nocľah a výborné 

jedlo poskytlo našim pútnikom 
duchovné centrum Mariapoli 
Faro. Je súčasťou nádherné-
ho komplexu, ktorý  pozostá-
va  z  býva lého k láš tora            
a  Katedrá ly  Najsväte jše j 
Trojice, ktorá patrí ku grécko-
katolíckej eparchii v Križevaci. 
Ak povieme, že naša púť bola 
výnimočne úspešná, nemô-
žeme zabudnúť na dvoch ľudí, 
ktorí  sa nás ujal i  a počas 
celých dvoch dní nám odkrý-
vali nielen život  sv. Marka, ale 
a j  duchovný sve t  toh to 
mestečka. Prvým bol duchov-
ný otec Stjepan Soviček, ktorý 
nám predstavil v ten deň hneď 
niekoľko dôležitých miest. 
Výbornú prácu odviedla aj 
naša sprievodkyňa a kamarát-
ka Lucija Dolinšek, ktorá sa do 
Kr iževacu  dos ta la  po12 
rokoch v Košiciach, a ktorá sa 
nám stala prekladateľkou a 
kontaktnou osobou, za čo 
sme jej veľmi vďační. Prvé 
miesto, ktoré sme navštívili, 
bo la  Kap lnka  sv.  Marka 
Križina, ktorého podobizeň 
zdobí hlavný oltár. Kaplnka 

pochádza zo 17. storočia a je 
najstaršou v Križevaci. Potom 
sme navštívili miestnu základ-
nú školu, ktorá nás privítala 
malým predstavením, občer-
stvením a veselým kvízom. 
Veríme, že táto návšteva 
školy začala budúcu spo-
luprácu a  my sa už  te raz     
tešíme na ich návštevu na 
budúci rok. Naše ďalšie kroky 
nás zaviedl i  do Katedrály           
sv. Kríža, kde bol sv. Marek 
pokrstený, a ktorý  je  zdobe-
ný nádhernými f reskami. 
Nás ledne sme navš t ív i l i 
Katedrálu sv. Anny, kde sme 
slávili svätú omšu aj v druhý 
deň, ktorú celebroval šibenic-
ký biskup Msgr.  Tomislav 
Rogić. Aby toho nebolo na 
jeden deň dosť, obzreli sme   
si krásnu gréckokatolícku 
Katedrálu Najsvätejšej Trojice 
s jej ikonami a biskupským síd-
lom. Ale deň bol dostatočne 
d lhý n ie len na h is tor ický         
a duchovný Križevac. Miesto, 
kde sme býval i ,  skrývalo 
medzi stromami cestu aktivít 
zameraných na teambuilding, 

kde si naši žiaci oddýchli, zaba-
vili sa a kde ukázali, ako doká-
žu spolupracovať. Plný deň 
sme ukončili spoločnými akti-
vitami a modlitbou, v ktorej 
sme mysleli na cestu domov, 
ale aj na tých, ktorí nás doma 
čakali. Mesto Záhreb, ktoré sa 
nachádza iba niekoľko kilo-
metrov od Križevacu, sme 
navštívili aspoň na niekoľko 
hodín pred naším odchodom 
domov. Teplé počasie prialo 
malej prechádzke centrom 
mesta a blízkym parkom, ale 
hlavne prehliadke Chrámu     
sv. Marka evanjelistu. V centre 
mesta sme sa na niekoľko 
minút stali súčasťou Pochodu 
za život. Celú našu púť po sto-
pách nášho patróna sprevá-
dzala veselá nálada našich 
žiakov a ich záujem vidieť a 
zažiť čo najviac. Sv. Marek 
Križin, ďakujeme za Tvoju 
ochranu počas našej púte a 
možnosť prísť bližšie k Tebe! 

Mária Sarková,
 učiteľka školy
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Plavecký tábor 
Tieto prázdniny majú vaše 

deti možnosť stráviť s nami 
v Lavanda café v spolupráci 
s plaveckými jasličkami Žralo-
ky.  Naše športovo - vzdeláva-
cie denné tábory (jeden v trva-
ní 5 prac. dní) sú zamerané 
hlavne na pohybové aktivity. 
Ráno stačí dieťa priniesť a poo-
bede si ho zoberiete domov.  
O malých plavcov a ich celo-
denný program sa postarajú 
kvalifikovaní  inštruktori.
 Celodenná strava (desiata, 
obed,olovrant) a pitný režim 
bude zabezpečený. Denné 
tábory pre deti sú určené od 5 
do 10 rokov.

Dopoludnia deti absolvujú 
hodinový tréning plávania,  
loptové hry, lekciu anglického 
jazyka hravou formou a popo-
ludní rozvíjajú svoju fantáziu  
a zručnosti v tvorivých diel-
ňach.

Program pre ne je pripra-
vený od 8:00 do 16:00 hod. 
Účelom tábora je viesť deti hra-
vou formou k samostatnosti, 
posilneniu sebavedomia, špor-
tovej a plaveckej gramotnosti, 
zlepšeniu kondície a imunity. 
Jedná sa o týždenné tábory. 
Maximálny  počet  detí  je 12.

V prípade otázok nás nevá-
hajte telefonicky kontaktovať. 

TEŠÍM
E SA

NA VÁS!
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Čo chceme vidieť?

Laco Varga

U nás Na Hore si užívame 
viac ticha (a vetra), a paradox-
ne menej svetla (a dažďa)  
ako vo zvyšných lokalitách v 
Krásnej.

Viac ticha, lebo u nás nie   
je taká čulá premávka ani 
hospodárske zvieratá.

Stavebný ruch postupne    

upadá a u nás sa oveľa menej 
“majstruje”.

Viac vetra, lebo zväčša 
fúka od severoseverový-
chodu, kde nás od najbližších 
kopcov nič nedelí, a tak sa vie-
tor môže nerušene preháňať   
a oprieť do tej našej “Hory”.

Menej dažďa, zväčša kvôli 
tomu vetru, ktorý k nám mrač-
ná hlavne z juhojuhozápadu 
nepustí. Mnohokrát sa stane, 
že u nás sucho, ale na Valale    
a  Nad jazerom sú  mokré 
vozovky.

A menej svetla za súmraku 
a v noci pod nohami, pretože 
projektant osvetlenia sa roz-
hodol, že jeden mesiac nám 
stačiť nebude a tak ich máme 
na každej ulici v lokalitách Na 
Hore I a Na Hore II hneď nie-
koľko v podobe okrúhlych 
lámp namierených proti nebu. 
Tie si veselo svietia na strechy 
domov. A pod nohami nie je  
na mnohých miestach vidieť 
takmer nič.

Pamätám si, už keď som 
bol chlapec, najkrajšie hviez-

dy boli u mojej starej mamy.  
Až neskôr som si uvedomil, že 
to bude tým, že tam u nej na 
dedine ich “neclonilo” osvetle-
nie. U nás Na Hore nemáme 
takú svetelnú clonu, ako si 
pamätám zo sídliska. To je 
super. Hneď v prvom roku náš-
ho bývania Na Hore mi sused 
ukázal aplikáciu, ktorá pomá-
ha rozoznávať hviezdy nad 
nami. A dalo sa to aj popri 
našich “mesiačikoch”, aj keď 
teda realitu trochu rušia. Ako 
čas ide, žiarovky “sliepňajú” a 
hviezdy vidieť viac. Je to krás-
ne.

Ale čo chceme vidieť? 
Hviezdy? Prečo nie? Viac by 
nám však ku každodennému 
životu pomohlo vidieť na cestu 
na našich chodníkoch. Na 
Hore III už majú svietidlá, kto-
ré na cestu svietia tak, ako by 
ste po nej išli vo dne. Pán sta-
rosta, páni poslanci, prosím, 
zvážte, či neurobiť z noci deň 
aj vo zvyšných lokalitách Na 
Hore? Či neušetriť na elektri-
ne z rozpočtu, na ktorý sa vo 

forme daní skladáme všetci    
s trvalým pobytom v našej 
krásnej Krásnej?

Chceme vidieť na cestu po 
chodníkoch aj na vyššiu efek-
tivitu nakladania s našimi spo-
ločnými financiami.

Rozdiel medzi starými lampami
svietiacimi do neba a svietiacimi dole.

Je zviera viac ako človek?
Zvieratká, milé tvory, do očí 

ktorých ak sa človek zahľadí, 
nájde tam veľa oddanosti a lás-
ky. Určite aj v očiach zvierat, kto-
ré sa voľne potulujú a nemôžu 
za to, že sa o ne ich majiteľ 
nestará. 

Prinášam pohľad obyvate-
ľov Vyšného dvora, ktorí žijú      
v okolí takýchto „chovateľov“ 
zvierat. V tejto časti žije rómska 
rodina, v ktorej viacero chlapcov 
chce mať psíka. Lenže psík 
nemá vyhradené svoje vlastné 
teritórium, potuluje sa voľne po 
okolí.  Problémom by nebol 
jeden psík, tých psíkov je však 
viac. Najhoršie je, keď sa v niek-
torom období vytvorí svorka a tá 
útočí na ľudí, ktorí sa ocitnú       
v „ich teritóriu“. Deti sa vtedy 
boja samé chodiť do školy a úto-
ky psov sú stále častejšie. Keď 
sme pred časom na úrade 
nahlásili, aby kvôli našej bez-
pečnosti zabezpečili odchyt  
psov, zdvihla sa na sociálnej sie-
ti vlna protestov tzv. „ochrancov 
zvierat“, ktorí písali odkazy, že 
tie úbohé zvieratká za to nemô-
žu. Súhlasím s Vami, nemôžu, 
ale môžu za to deti a ich rodičia, 

ktorí majú smolu, že bývajú        
v tejto lokalite? Ako by ste rea-
govali na našom mieste? Nebáli 
by ste sa prejsť po ulici v strese, 
či  na Vás  nezaútočí  svorka 
psov, či sa Vaše deti vrátia         
v poriadku domov a nebudete     
s nimi behať po nemocniciach? 
A tak je na mieste položiť si otáz-
ku: „Je zviera viac ako človek?“ 
Vari nemajú všetci chovatelia 
rovnaké práva aj povinnosti? 
Ako by ste to na našom mieste 
riešili vy? Nie tým, že nahlásite 
túlavých psov, aby ich prišli 
odchytiť? Veď aj my sme členmi 
našej komunity, a tiež chceme 
žiť  v harmónii a nie diskomforte. 
Lenže po nahlásení, odchytení 
svorky a veľkej vlne protestov sa 
pri smetných nádobách opäť 
objavili  nové šteniatka. 
Nádherné, milé, ktoré vyzerajú 
ako živé hračky. A kolobeh sa 
znova opakuje.

Apelujem na tých, ktorí sa 
takto zbavujú šteniatok, aby to 
nerobili. Pohodiť ich k smetným 
nádobám dúfajúc, že sa nad 
nimi niekto zľutuje, nie je  rieše-
ním.

Mária Takáčová,Vyšný dvor

Hora - lampy
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Dňa 6.4.2019 sa konala 
tradičná rybárska brigáda, kto-
rú organizovala mestská časť 
Košice - Krásna v spolupráci 
so Slovenským Rybárskym 
Zväzom. Finančnú pomoc vo 
výške 500€ poskytla firma 
Kosit a tieto prostriedky sa pou-
žili na prenájom kontajnera, 
dodanie rukavíc a plastových 
vriec. V daždivom a chladnom 
počasí sa brigády zúčastnilo 
55 rybárov. Cieľom brigády bol 
zber odpadu v okolí  r ieky 
Hornád, úsek od splavu mest-
skej časti Nad jazerom až po 
sútok Hornádu s Torysou        
a spoločný breh Hornádu       

a štrkoviska Krásna.
Brigádnikom sa podarilo 

vyzbierať 30 kubíkov odpadu, 
čo je dôkazom toho, že tieto 
brigády majú význam nakoľko 
každým rokom sa vyzbiera 
menej odpadu. 

Ďakujeme všetkým rybá-
rom, ktorí priložili ruku k dielu 
pri čistení brehov Hornádu         
a štrkoviska. Ďakujeme firme 
Kosit za poskytnutý kontajner 
a ochranné pomôcky,Duša-
novi Šusterovi za pomoc pri 
zvoze nazbieraného odpadu a 
Espressu Krásna za výborný 
guľáš.

Rybárska brigáda

Tomáš Olšavský

V Krásnej to žilo
V Krásnej sa posledné dva 

mesiace popri dobrej nálade  
a zábave aj súťažilo. Bistro 
Včielka otváralo pivársku 
sezónu súťažou vo varení 
gulášu. Ten rozvoniaval vôkol 
a pr i t iahol  ochutnávačov        
z celej Krásnej. Porote najviac 
chutil guláš od obhajcu minu-
loročného prvenstva Martina 
Brecka, ktorý sa stal opäť víťa-
zom.

Súťažilo sa aj v ďalšej kuli-
nárskej disciplíne, ktorá mala 

v Krásnej svoju premiéru. 
Espresso Krásna vyhlásilo 
súťaž o najlepšiu nakladanú 
kyslú kapustu. Najchutnejšiu 
ju  pr iprav i l  V lado Paluf . 
Dúfame, že sa nám podarí zís-
kať recept a tajné ingrediencie 
na výrobu kvalitnej delikatesy 
plnej vitamínov. 

Po dlhšej dobe sa naša 
mestská časť zapojila do súťa-
že plavidiel Košické Benátky, 
ktoré sa konali na sídlisku Nad 
jazerom v rámci osláv Dňa 

mesta Košice. Kultúrna komi-
sia pripravila a vyzdobila loďku, 
ktorá sa udržala nad vodou 
počas celej akcie a svojím 
osvetlením a žltým dáždni-
kom pútala pozornosť  divá-
kov. 

Spoločenská hra mariáš 
pochádzajúca z Nemecka má 
v našej obci silnú základňu 
kvalitných hráčov, ktorí vyhrali 
v Košiciach a okolí viaceré tur-
naje. Janko Hriczišon pri osla-
ve svojho jubilea zorganizoval 

v našom kaštieli kvalitný turnaj 
v mariáši, ktorého sa zúčastni-
lo množstvo jeho priateľov a 
nadšencov tejto hry. Každá 
súťaž má svojho víťaza, ale na 
tejto akcii nikto neriešil víťaza 
či porazeného. Tento turnaj 
bol hlavne oslavou tejto krás-
nej hry a zároveň poctou pre 
hlavného organizátora a oslá-
venca.

František Klik

Najlepší guľáš navaril Martin Brecko
Oslávenec a organizátor turnaja v mariáši

Ján Hriczišon

Súťaž o najlepšiu kapustu Výzdoba lode
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FK Krásna má nové vedenie

Klub prechádzal od nového 
roka turbulentným obdobím, 
bývalé vedenie sa ku koncu 
roku vzdalo svojich funkcií. 
Prezident klubu Paľo Hake 
ostal vo svojej funkcii a bol 
ochotný pomáhať klubu do 
vymenovania nových zástup-
cov. Rokovania boli  ťažké       
a zdĺhavé. Vzdanie sa vedenia 
nebolo až také jednoduché, 
ako sa na prvý pohľad zdalo,    
a bolo potrebné urobiť viacero 
krokov. Tým základným bolo 
účtovníctvo klubu, ktoré vytvo-
rilo najväčšie zdržanie celého 
procesu a k prebratiu, či odo-
vzdaniu klubu bolo potrebné 
doplniť viacero podkladov. Po 
dvoch mesiacoch rokovaní sa 
podarilo splniť všetky dohod-
nuté kroky  a čakal nás posled-
ný krok - prebratie klubu a voľ-
ba nového vedenia. Predtým 
bolo potrebné doplniť o sedem 
členov konferenciu, ktorá o 
tomto bode musela rokovať a 
hlasovať. Na 31.mája zvolal 
prezident klubu konferenciu, 
ktorá prijala jeho vzdanie sa. 
Za nového prezidenta bol 
zvolený Ing. Peter Tomko a 
za viceprezidenta Ing. Patrik 
Ivanišin, ktorí vyjadrili záujem 

o čo najskoršie naštartovanie a 
fungovanie mužstva dospe-
lých v Krásnej. Za športového 
manažéra bol zvolený aktuál-
ny  t réner  mládeže Er ik 
Kudlata. Zmena nastala aj na 
trénerskom poste žiakov.

 Po vyše 15-tich rokoch 
ukončil svoje pôsobenie v klu-

be Marek Beregsászi. Ďakuje-
me za nadšenie a energiu, kto-
ré dával počas dlhých rokov 
našej mládeži.  Tréningového 
procesu žiakov sa ujal tréner 
dorastu Erik Kudlata, ktorý 
nám poskytol svoj pohľad na 
oba  mládežnícke  k luby           
z pohľadu trénera.

Dorast - po ťažkom začiat-
ku sezóny sa družstvo ustálilo, 
doplnilo novými chlapcami      
a zvýšila sa konkurencia. To sa 
odzrkadlilo na výkonoch chlap-
cov, ktorí hrali ustálenejšie, 
zlepšili sa výsledky. Do veľkej 
miery bol základ v dobrom tré-
ningovom cykle a dochádzke, 
keď účasť bola spravidla 13 až 
15 chlapcov. Ďakujem chlap-
com za zlepšenie a verím, že 
nová sezóna bude ešte lepšia.

Žiaci - žiakov som prebral  
v priebehu sezóny. Chlapci sú 
veľmi šikovní a je vidieť, že fut-
bal ich baví. Tréningový proces 
sa zlepšil, odstránili sme via-
ceré nedostatky, čoho výsled-
kom bolo, že až na jednu remí-
zu s víťazom súťaže sme všet-
ky ostatné stretnutia vyhrali      
a upevnili si konečné druhé 
miesto. Tento rok končí veľa 
chlapcov, a preto by som chcel 
pozvať a do tréningového pro-
cesu zapojiť ďalších chlapcov. 
Klub vytvára dobré podmienky 
na rozvoj futbalového rastu 
mládeže, preto rodičia nevá-
hajte a rozvíjajte športovú akti-
vitu vašich ratolestí.

FK Krásna - dorast František Klik

Šípkari bilancujú
Najlepší slovenskí šípkari 

sa v polovičke apríla stretli      
v  Ta t ranske j  Lomnic i  na 
Majstrovstvách Slovenska     
v elektronických šípkach. 
Hra lo sa v ten isovej  hale 
súčasne na 32 elektronických 
strojoch. Účasť bola veľká. 
Medzi 289 hráčmi sa v jed-
notlivcoch z našich najlepšie 
umiestnil Dušan Kysela, keď 
obsadil 17. miesto. V dvoji-
ciach mix výborne obstál i 

Radko Rozicky s manželkou 
Ingou a Peter Grac s manžel-
kou Zuzanou, keď spomedzi 
76 dvojíc skončili na 13.-16. 
mieste. Ďalší výborný výsle-
dok sme dosiahli v Triple MIX, 
kde sa nestratila naša troj-
č lenná rodina Gracovych       
v  zastúpení :  Adam Grac, 
Zuzana Gracová a Peter Grac 
a  medz i  69  t ro j i cami  sa 
umiestnila na výbornom 7.- 8. 
mieste. 

Družstvo Team 97 Krásna 
sa v máj i  zúčastni lo aj na 
Majstrovstvách Slovenska 
d ružs t i ev  v  Novákoch . 
Majstrovstiev sa zúčastnilo 
sedem košických družstiev, 
spomedzi nich bolo naše druž-
stvo druhé najlepšie. V celko-
vom poradí obsadilo pekné   
7. miesto.

Skonči la sa aj Košická 
liga, kde účinkovali obe naše 
družstvá. Team 97 bojoval až 

do úplného konca o celkové 
víťazstvo, ktoré im uniklo len o 
kúsok a skončili na 2. mieste. 
Boys Darts vo svojej prvej 
sezóne síce nepostúpili do 
prvej šestky, ale tú druhú jed-
noznačne ovládli a sezónu 
ukončili na celkovom sied-
mom mieste.

Krásna Team 97 repre-
zentovali : Vladimír Paluf, 
Dušan Kysela, Martin Heger, 
Marek Bušek, Jakub Timko,     
A l exande r  Zs igmondy  a 
Ladislav Cenkner

K r á s n a  B o y s  D a r t s 
reprezentovali: Peter Grac, 
Zuzana  Gracová ,  Joze f 
Pachinger, Radko Rozicky, 
Inga Rozická, Gabriel Hanzel 
a Ján Šimko.

Touto cestou obe družstvá 
ďakujú MČ Krásna za finanč-
nú podporu pri jej reprezento-
vaní.

Ján Šimko a František KlikKrásna Team 97Krásna Boys Darts
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Te r m í n y  k o n t a j n e r o v  n a Te r m í n y  k o n t a j n e r o v  n a 
bioodpad:bioodpad:  6. júl,  3. august, 7.   6. júl,  3. august, 7. 
september, 5. október.september, 5. október.

      Mestská časť Košice - Krásna 
v spolupráci s mestom Košice 
z a b e z p e č i l a  p r e  p o t r e b y 
obyvateľov Krásnej kontajner na 
zber BIOODPADU.
Kontajner bude pr istavený 
pravidelne v prvú sobotu v 
mesiac i  na parkov isku pr i 
cintoríne (ul. Smutná) v čase od 
08.00 do 15.00 hod.
Te r m í n y  k o n t a j n e r o v  n a 
bioodpad:  6. júl,  3. august, 7. 
september, 5. október.

Do konta jnera  je  možné 
vhadzovať:
kvety, štiepky, pokosenú trávu, 
malé kusy konárov, lístie, odpad z 
ovocia a zeleniny, burinu.

Do kontajnera  odpad z NEPATRÍ:
domácnosti živočíšneho pôvodu, 
mliečne a mäsové výrobky, 
stavebný odpad! Ďakujeme, že 
do kontajnera budete vhadzovať 
len povolený odpad!

Počet obyvateľov v našej  
mestskej časti opäť vzrástol. V  
mesiaci marec bol celkový 
počet obyvateľov 5626. Od  
začiatku roka  sa  do našej 
mestskej časti prisťahovalo 
135 obyvateľov.
Narodilo sa 38 detí a zomrelo 
11 občanov.  

Dôležité kontakty a 
informácie: 

Elektrina:
0800 123 333 (www.vse.sk)
Plyn: 
0850 111 727 (www. spp.sk)  
Voda (VVS): 
055/ 7952 777 -call centrum,   
055/7952420 -poruchy

KOSIT:
0800 156748  (www.kosit.sk), 
dispečing -výjazd
0907 548620,
dispečing-expres
0902 904869  

Bezplatná linka MČ Košice-
Krásna: 
0800 101777 ( poruchy 
verejného osvetlenia, výtlky, 
nelegálne skládky a pod. )

Kanalizácia: 
055/6852 874
Mestská časť Košice-Krásna 
má v správe kanalizačné 
prípojky na uliciach: 
Bezručova, Harčarova, 
Edisonova, Štrková, 
Mozartova, Baničova, 
Pasienková, Piesočná, 
Konopná, Orná, Keldišova, 
Nová, Pri sídlisku, sv. 
Gorazda, Goetheho, Za 
mostom a časť prípojok na 
uliciach: Beniakova, Pollova, 
Urbárska, Na močidlách. V 
ostatných prípadoch je pri 
poruche potrebné volať 
vodárenskú spoločnosť.

Termíny rozmiestnenia kontajnerov na rok 2019

Termín

27.06 - 04.07.2019

25.07 - 01.08.2019

22.08 - 29.08.2019

19.09 - 26.09.2019

17.10 - 24.10.2019

14.11 - 21.11.2019

Štrková č. 25, Prašná č. 6

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

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

Kladenská č. 51, Beniakova č. 19

Smutná ( parkovisko pri cintoríne ) 1. mája č. 41

Keldišova (armádny brod k Hornádu), IBV Urbánska
(koniec ulice)

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov 
 na zabezpečenie celoročného upratovania pre potreby občanov,

 určené na likvidáciu komunálneho odpadu:

Koľko nás je?  

Jana  Vargová

Zberný dvor bližšie k nám, odzvoní
neporiadku a čiernym skládkam?
Spoločnosť Kosit otvorila 

nový zberný dvor v mestskej 
časti Košice - Nad jazerom.

 Obyvatelia Košíc, a teda aj 
našej mestskej časti, môžu od 
mája využiť pre odovzdanie 
odpadu zo svojich domácností 
novovybudovaný zberný dvor 
v lokalite Napájadlá, Košice -
Nad jazerom (za predajňou 
AAA auto, vedľa bývalých mly-
nov). V období 1.4. – 30.9. je 
zberný dvor otvorený každý 
deň okrem nedele v čase 7.00 
–  18 .00  hod .  M imo toh to 
„letného“ obdobia je zberný 
dvor otvorený od pondelka do 
p ia tku  9 .00  –  17 .00  hod.   

a v sobotu 8.00 – 15.00 hod., 
obedňajšia prestávka je 12.30 
– 13.00 hod. ,  v  nedeľu je 
zatvorené.

Zberný dvor je oveľa bliž-
šie k našej mestskej časti 
Krásna, preto veríme, že čier-
nych skládok a neporiadku, 
ktoré trápia aj nás, bude oveľa 
menej. Mestská časť mala 
problémy so skládkou a nepo-
riadkom pri Vyšnom dvore, 
kde sa nám podarilo urobiť 
opatrenia, ktoré  zabraňujú 
ďalšiemu neporiadku.

 Problémové miesto je na 
konci Krásnej pri splave, kde 
sú síce pristavené veľkokapa-

citné kontajnery, ale v okolí sa 
tvoria čierne skládky.

 Problémom tejto časti je aj 
to, že kontajnery zapĺňajú rôz-
ne súkromné firmy. V spo-
lupráci s mestskou políciou 
sme prijali opatrenia formou 
fotopascí, aby sme zabránili 
čiernym skládkam a zaplňo-
vaniu kontajnerov firmami.

 Ďa lš ím prob lémovým 
miestom je Hora a okol ie 
Hornádu, ktoré spomíname 
na inom mieste. Starajme sa o 
čistotu, všímajme a napomí-
najme tých, ktorí z našej obce 
robia smetisko. 

František Klik

do zberného dvora môžeme doniesť:
Stavebná suť, ktorá vzniká pri realizácii drobných stavebných úprav (napr. výmena dlažby v byte, obitá omietka 

zo stien a pod.), ktoré nepodliehajú ohlasovacej povinnosti stavebnému úradu, resp. vydaniu stavebného povolenia 

– je spoplatnená.

akumulátory 2 – 3 ks z osobných vozidiel (nie z 

nákladných áut)

oleje max. do 5 litrov (v množstve max. z 1 vozidla)

elektronický odpad (vŕtačky, rádia, mixér) max. 5 – 10 

ks

elektronický odpad (TV a chladničky) max. 2 – 3 ks

žiarivky, neónové trubice, žiarovky 4 – 5 ks

riedidlá do 5 litrov

farby do 10 kg farby

obaly od použitých farieb, riedidiel, olejov – max. do 

5 ks obalov

zrkadlo 3 ks

drôtené sklo 1 – 2 tabule

porcelán do 10 kg

starý nábytok do veľkosti cca 1 obývacej steny – 5 

až 8 ks (minimalizovať odpad, t.z. občan je povinný 

nábytok demontovať a takto upravený nábytok odo-

vzdať v ZD)

dvere drevené 5 ks

drevené okná v počte z 1 bytu (max.20 ks okien)

plastové okná v počte z 1 bytu (max.20 ks okien)

okno z osobného automobilu max.2 ks

biologicky rozložiteľný odpad (t.j. tráva, lístie, koná-

re, pne stomov a pod.) (hrubšie konáre, pne stromov je 

potrebné aby občan pred ich odovzdaním do ZD mini-

malizoval)

rozobraté autodiely (tapacirung, plasty) z osobných 

vozidiel


