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M i e s t n e  n o v i n y  M e s t s k e j  č a s t i  K o š i c e  -  K r á s n a

  susedia.

Od jari postupne čistíme 
odvodňovac ie  t ra t ivody, 
niektoré z nich neboli čistené 
už niekoľko rokov. Letné búrky 

nám ukázali, že naše úsilie 
nevyšlo nazmar. Priebežne 
pokračujeme aj v kosbe trávy  
v celej mestskej časti.

Do Krásnej sme vrátili fut-
bal. Po už skôr avizovaných 
zmenách vybehli naši futbalis-
ti najprv na priateľské stretnu-
t ia a poslednú augustovú 
nedeľu sme otvorili aj mestskú 
ligu. Prvý zápas sme odohrali 

s Kavečanmi a vyhrali sme roz-
dielom triedy. Lepší štart sme 
si ani nemohli želať. Na víťaz-
nú nôtu sa naladili nielen fut-
balisti, ale aj fanúšikovia, ktorí 
ich prišli podporiť v úctyhod-
nom počte. 

Plánov na jeseň máme 
dosť, už si len vykasať rukávy 
a pustiť sa do práce! 

Začiatkom leta sa nám         
v spolupráci s Dopravným pod-
nikom mesta Košice podarilo 
osadiť automat na lístky na 
Žiackej ulici. Potešilo nás, že 
automat  často využívate         
a máme naň len pozitívne ohla-
sy.

Skončili sa nám prázdni-
nové dni, väčšina z nás má   
už za sebou aj dovolenku. 
Voľnejšie horúce  dni striedajú 
dni plného nasadenia. V tomto 
úvodníku Vám chcem zreka-
pitulovať, ako sa nám darí 
plniť naše predvolebné ciele. 

Milí spoluobčania,

Taktiež začíname s rekon-
štrukciou Ukrajinskej ulice. 
Prvý úsek - úprava križovatky 
Ukrajinská - Minská a výstav-
ba chodníka si síce vyžiada 
určité obmedzenia v doprave 
a budú skúšať našu trpezli-
vosť, ale je to nevyhnutné. 
Verte nám, žiadali sme termí-
ny skôr, už počas letných 
prázdnin, ale nie všetko je       
v našich silách, a preto vás 
chcem poprosiť o zhovieva-
vosť.

A aké sú naše najbližšie 
plány? Dostali sme dotáciu     
z mesta, ktorá bude použitá na 
dobudovanie chodníkov na 
Žiackej a Opátskej ulici, chod-
níka a cesty na Vyšnom dvore, 
rekonštrukciu ciest na  uli-
ciach Adamova, Lackova a 
Opátska. Ďalšie prostriedky 
pôjdu na modernizáciu a vyba-
venie školskej kuchyne, kde 
sa varí aj pre materskú školu 
Pod Gaštanom a aj pre našich 
sen io rov.  Rovnako  sme 
dostali prostriedky na zakúpe-
nie komunálnej techniky. 

Postupne plníme predvolebné ciele

Ročník XVII.

 Peter Tomko, starosta

Nový automat na lístky
na Žiackej ulici.

FK Krásna



Z diára starostu

V júni v rámci aktivít mesta 
účasť na otvorení náučného 
chodníka v ZOO.

Príprava, podpora a reali-
zácia akcie “Deň detí”.

Pravidelná účasť na rade 
starostov a na rokovaní mest-
ského zastupiteľstva.

Rokovanie so starostom 
obce Kuzmice o odpredaji 
majetku.

 Príprava a podpora pri rea-
l izáci i  športovej  akcie 
„Desiatka v Krásnej“.

Rokovania s DPMK - osa-
denie automatu na l ístky, 
spoje MHD v našej mestskej 
časti.

Účasť na slávnostnom 
ukončení školského roka.

Podpora organizácie a 
otvorenie futbalového turnaja 
„O Pohár starostu“.

Podpora športového  podu-
jatia „Spoznaj behom Košice - 
Krásna“.

Príprava a realizácia “Dňa 
Krásnej”, dojednanie finanč-
nej pomoci od KSK na organi-
záciu slávnosti.

Príprava a naštartovanie 
mužského futbalu v Krásnej.

Rokovanie so zástupcami 
SFZ - máme za sebou prvé 
zápasy v mestskej futbalovej 
lige.

Rokovanie s VVS ohľa-

Stretnutie so zástupcami 
Civilnej ochrany mesta Košice 
kvôli vyčisteniu brodu na rieke 
Hornád a zosuvu svahu na 
ulici 1. mája.

Rokovan ie  s  vedením 
školy o pripravovaných pro-
jektoch.

Účasť na kolaudácii cyklo-
chodníka v  katast rá lnom 
území Jazera a Krásnej.

dom rekonštrukcie napojenia 
kanalizácie školy.

Účasť na slávnostnom 
otvorení nového školského 
roka.

Správa a údržba zrážkového odvodnenia
v Krásnej

Vzhľadom na chýbajúcu 
dažďovú kanalizáciu, odvod-
nenie v našej mestskej časti je 
zabezpečované odvodňova-
cími rigolmi a odvodňovacími 
šachtami na komunikáciách. 
Na uliciach Krásnej bolo vybu-
dovaných 50 vsakovacích 
šácht. Vzhľadom na nepriaz-
nivé počasie, nárazové zrážky 
sprevádzané veľkým množ-
stvom dažďovej vody vo veľmi 
krátkom čase, tento odvodňo-
vací systém často kapacitne 

nepos taču je .  Dochádza         
k zaplaveniu komunikácií, pri-
ľahlých plôch, odvodňovacích 
rigolov a šácht. Zrážky sa 
dočasne naakumulujú a hladi-
na zrážkovej vody opadne    
až po určitom čase.

Udržiavacie práce naša 
samospráva  rea l i zu je  a j 
prostredníctvom verejno-
prospešných pracovníkov. Tí 
sú „zamestnancami“ úradu 
podľa zákona 417/2013 Z. z.  
o pomoci v hmotnej núdzi. 
Sedem pracovníkov si podľa § 
12 uvedeného zákona odpra-
cováva 20 hodín týždenne, 
dvadsaťdva pracovníkov 
podľa § 10 zase 32 hodín 
mesačne. V mesiaci august 
tohto roku mestská časť  tými-
to ľuďmi zabezpečila vyčiste-
nie rigolov na Minskej ulici.

Pre zlepšenie vsakovania 
vody mestská časť pravidelne 
zabezpečuje údržbu a čiste-
nie celého odvodňovacieho 
systému. V júni tohto roku bol 
zmapovaný a zhodnotený 
stav vsakovacích šácht. 
Šachty boli skontrolované      
a očíslované, následne mest-
ská časť zabezpeči la ich 

vyčistenie certifikovanou spo-
ločnosťou. Kontrola a čistenie 
bude zabezpečované v pravi-
delných intervaloch.

Dňa 02.09.2019 začalo 
mesto Košice, referát dopra-
vy, realizovať už dlhodobo žia-
danú rekonštrukciu križo-
vatky  u l íc  Ukra j inská           
a Minská. Rekonštrukcia   
uvedeného úseku zahŕňa 
vyčistenie, výmenu a opravu 
odvodňovacieho žľabu, úpra-
vu odvodnenia mimo  komu-
nikácie, frézovanie a asfalto-
vanie čast i  komunikácie, 
výstavbu chodníka k autobu-
sovej zastávke a zriadenie  
priechodu pre chodcov cez 
Ukrajinskú ulicu.  

V auguste bolo riešené 
odvodnenie komunikácií na 
Lackovej ulici, pri predaji zmrz-

liny. Vyústenie odvodňova-
cích žľabov bolo posunuté bliž-
šie k jestvujúcemu trativodu   
s cieľom odviesť čo najväčšie 
množstvo vody priamo do tra-
tivodu, a tak zlepšiť odtokové 
pomery na uvedenom mieste.

Odvodňovacie rigoly a vsako-
vacie šachty sa zanesú nečis-
totami splavenými po komuni-
káciách. Zaliate chodníky      
a cesty komplikujú situáciu 
chodcom.

V súčasnom období je cie-
ľom mestskej časti zlepšiť 
odtokové podmienky pre zráž-
kovú vodu v uliciach Krásnej. 
Snahou je zrážkovú vodu zo 
spevnených komunikáci í 
usmerniť a odviesť na miesta, 
kde je možné nechať ju vsiak-
nuť.

Ľudmila Senderáková,
referát výstavby a CO

Čistenie trativodov
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Rozvojové a investičné programy
Krásnej pre rok 2019

Iniciatíva starostu mest-
skej časti Ing. Petra Tomka 
navýši rozpočet našej mest-
skej časti na strane príjmov    
o celkovú čiastku 54 000 eur. 
Jedná sa o prostriedky zo IV. 
zmeny Programového roz-

počtu mesta Košice na rok 
2019 vo výške 14 000 eur a 
účelové finančné prostriedky 
pre mestskú časť Košice – 
Krásna z rezervného fondu 
mesta Košice v rozpočtovom 
roku 2019 vo výške 40 000 
eur.

Počas tohto obdobia sme 
identifikovali programy, ktoré 
nám môžu pomôcť s financo-
vaním našich zámerov.
     V súčasnej dobe ukončuje-
me materiály súvisiace s podá-
vaním žiadostí na podporu 
dobudovania základnej tech-
nickej infraštruktúry v obciach 
s prítomnosťou MRK – ope-
račný program Ľudské zdroje, 
a j  na  podporu  výs tavby, 
rekonštrukcie a dobudovania 
futbalovej infraštruktúry - pod-

pora SFZ.

Prechádzame do posled-
nej fázy – fázy verejného 
obstarávania. Po jej ukončení 
by mala naša snaha vyústiť do 
rea l izác ie  nas ledovných 
rozvojových projektov v MČ 
Košice - Krásna s termínom  
real izácie do konca roka: 

     Vážení spoluobčania. 
Prešlo približne deväť mesia-
cov od nástupu nového sta-
rostu do funkcie. Do práce 
sme nastúpili s jasnými cieľmi 
a zámermi, čo a ako ďalej s 
rozvojom MČ Košice - Krásna. 
Spolu s ostatnými kolegami 
sme začali intenzívne praco-
vať na tvorbe projektových 
dokumentácií, prípadne ich 
aktualizácií, geodetických 
zameraní a stavebných povo-
lení. Prišiel čas, kedy už vyko-
naná práca prináša ovocie     
a získavame finálne výstupy   

v podobe konkrétnych doku-
mentov a povolení. Finančné krytie zabezpe-

čujeme teda aj z operačných 
programov, čiže externého 
financovania nad rámec roz-
počtu MČ Košice - Krásna. Pri 
týchto projektoch by naša spo-
luúčasť mala tvoriť len 5 %, 
resp. 25 %.

Názov projektu
Predpokladaná

hodnota
Financovanie

Výstavba chodníka Vyšný dvor 

Rekonštrukcia cesty Vyšný dvor 

Zateplenie objektu SO - 03 v ZŠ s MŠ 

Výstavba chodníka Žiacka ulica

Výstavba chodníka Opátska ulica   

Vybavenie kuchyne v ZŠ s MŠ

Zavlažovanie futbalového ihriska

Prepojenie kanalizácie Golianova    

Komunálna technika 

Príslušenstvo – komunálna technika

Komunikácie 

17 tis. €

11 tis. €

65 tis. €

10 tis. €

26 tis. €

20 tis. €

16 tis. €

 7 tis. €

40 tis. €

23 tis. €

20 tis. €

OPLZ 95 %

OPLZ 95 %

  rozpočet MČ

OPLZ 95 %

OPLZ 95 %

mesto Košice

SFZ 75%

  rozpočet MČ

  rozpočet MČ

mesto Košice

mesto Košice

Osobitným projektom je 
zakúpenie mechanizácie na 
zabezpečenie zimnej aj celo-
ročnej údržby predovšetkým 
komunikácií. Spočíva v inves-
tícii do komunálnej techniky   

a príslušenstva – postupný 
nákup snehovej radlice, posy-
povača ciest, zametacej a kro-
piacej kefy, vlečky do komuná-
lu a podobne.

Verím, že prostriedky zís-

kané z iných zdrojov a z úspor 
vyplývajúcich z realizovaných 
opatrení  úradu,  umožnia        
v nasledujúcom období (po 
príprave dokumentov na  sta-
vebné povolenie) vybudova-

nie kruhového objazdu pri kos-
tole, čím sa zvýši bezpečnosť, 
komfort i vizuálna stránka 
našej mestskej časti.

Patrik Ivanišin,
prednosta
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Deň Krásnej 2019

Marek Takáč
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Piaty júl je na Slovensku 
známy ako štátny sviatok 
oslavy príchodu slovanských 
vierozvestcov, solúnskych 
bratov Cyrila a Metoda na 
n a š e  ú z e m i e .  P r e  n á s  v 
Krásnej je ešte o niečo zaují-
mavejším – máme odpusto-
vú slávnosť a takisto oslavu-
jeme “Deň Krásnej”.Inak 
tomu, samozrejme, nebolo 
ani v tomto roku. 

Po chutnom domácom 
obede sa „o tvor i l i “ brány   
školského ihriska, aby priví-
ta l i  p rvých návštevníkov      
podujat ia s názvom “Deň 
Krásnej”. Mestská časť aj 
tento rok pripravila množstvo 

atrakcií a skvelý program pre 
malých  i veľkých. Tí neskôr 
n a r o d e n í  m a l i  m o ž n o s ť 
vyšantiť sa na skákacích hra-
doch a pri maľovaní na tvár 
od Tramtárie.
    Nechýbali ani kolotoče 
Kelemen, adrena l ínové 
jazdy na nich boli prístupné 
počas celého dňa, čo využilo 

množstvo návštevníkov. Po 
búrlivej jazde na kolotočoch 
si mohli návštevníci dopriať 
pit ie a chutné jedlo, ktoré 
rozvoniavalo po celom areá-
li. Medzitým sa na pódiu pred-
stavili viaceré hudobné tele-
sá . Ľud í na jp rv do tanca 
vyzvala naša kapela Echo 
band so svojím výborným 
hudobným repertoárom. Na 
ľudovú nôtu potom presedla-
la dedinská folklórna skupi-

na Krásňanka, je j p iesne 
potešili všetkých prítomných 
návštevníkov. Pri vstupe si 
mohli návštevníci zakúpiť 
tombolové lístky. Samotné 
žrebovanie potom prebehlo 
ešte pred západom slnka.

Hlavným hudobným hos-
ťom bo la  skup ina  Traky. 
Hostia z neďalekej Čane nám 
zahrali svoje vlastné aj pre-
vzaté hity, ktoré okorenili via-
cerými vtipmi. Ešte pred nimi 
a potom až do neskorej noci 
nás sprevádzala spevom aj 

dísdžokejským umením sku-
pina Samson, ktorej patrí tak-
tiež veľká vďaka.

D e ň  n á s  v š e t k ý c h  s a 

začal odpustovými svätými 
omšami, ktoré celebroval 
náš pán kap lán Dominik 
Plavnický a bol i oslavou 
patrónov nášho chrámu. Na 
nich sme si mohli pripomenúť 
napríklad aj staroslovienči-
nu, jazyk vtedajšieho ľudu,    
v podobe modlitby Otčenáš. 
Po duchovnom naplnení sme 

mali možnosť nakúpiť rôzne 
sladké drobnosti, ale naprí-
klad aj záclony od stánkarov 
lemujúcich ulice v okolí kos-
to la , ľudovo nazývaných 
„medovničárov“. 

Ďaku jeme Koš ickému 
samosprávnemu kraju za  
finančnú podporu tejto akcie, 
ale aj všetkým ostatným, ktorí 
pomocnou rukou prispeli k 
organizovaniu nášho sviatoč-
ného dňa.

V tombole bolo množstvo 
hodnotných cien od sponzo-
rov, ktorým za to patrí veľká 

vďaka. Výhercovia sa mohli 
t e š i ť  n a p r í k l a d z  n o v e j 
kosačky, vŕtačky, alebo aj     
z poukazov na jazdu košic-
kým carsharingom. 



Letný tábor - fotoreportáž
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V Základnej škole s mater-
skou školou sv. Marka Križina 
začína pôsobiť od nového 
školského roka elokované pra-
covisko Základnej umeleckej 
školy pri Spojenej škole sv. 
Košických mučeníkov Čordá-
kova Košice. Žiaci našej školy 
majú možnosť navštevovať 
výtvarný a hudobný odbor kla-
vír a gitara. Výučba bude pre-
biehať v triedach našej školy, 
ktoré spĺňajú podmienky pre 
vyučovanie uvedených odbo-
rov. Naším cieľom je zvýšiť 
dostupnosť vyučovania ume-
leckých predmetov pre deti    
v Krásnej a hlavne vytvoriť 
priestor pre rozvoj talentov a 

zmysluplné využívanie voľné-
ho času detí. V poobedňajších 
hodinách po skončení vyučo-
vania môžu žiaci plynule „v 
tých istých prezuvkách“ absol-
vovať vyučovanie v umeleckej 
škole. Určite, prvý rok pre-
vádzky nebude bez kompliká-
cií, ale sme presvedčení, že 
umelecká škola v Krásnej je 
dobrým riešením.

Keďže v Krásnej pribúda 
stále viac mladých rodín, naša 
materská aj základná škola je 
o tvorená pre  vše tkých . 
Vyučujeme podľa štátneho 
vzdelávacieho programu, na 
základe ktorého máme vypra-
covaný školský vzdelávací 

program pre materskú školu  
a školský vzdelávací program 
pre základnú školu. Školu 
navštevujú deti katolíckeho 
vierovyznania, ale aj deti bez 
v ierovyznania.  Materská 
škola je kapacitne plne vyťa-
žená a počet žiakov základnej 
školy sa stále zvyšuje. Od 
prvého ročníka vyučujeme 
anglický jazyk a ako druhý 
cudz í  j azyk  ponúkame 
nemecký a ruský jazyk. Škola 
j e  vybavená  mode rným i 
pomôckami, ktoré sa využíva-
jú vo vyučovacom procese. 
Súčasťou školy je školský 
klub detí, centrum voľného 
času a školská jedáleň. Na 

ško le  pracu je  mladý t ím 
odborníkov otvorený novým 
prístupom a metódam.

V tomto školskom roku 
sme boli úspešní a začíname 
implementovať  projekt na 
podporu čitateľskej, matema-
tickej a prírodovednej gramot-
nosti v rámci programu Ľud-
ské zdroje financovaný EU     
v hodnote 113 000 €.

Škola  má veľmi  dobré 
výsledky vo vedomostných, 
umeleckých a športových 
súťažiach. Nachádza sa v cen-
tre Krásnej a je dostupná        
a otvorená pre všetkých.

Veronika Becová,
riaditeľka školy

ROZHOVOR  Alenka Csajková- Popovičová

Už na ZŠ, ktorú som absol-
vovala v Krásnej,  ma pani    
učiteľka Mgr. Darina Skvařilová 
viedla v speváckom krúžku, 
kde som veľmi rada chodila a 
spievala sóla aj s Miladkou 
Matikovou. Popri speve som 
navštevovala aj ZUŠ - hru na 
akordeón. 

Ako vysokoškoláčka som 
študovala na Pedagogickej 
fakulte hudobnú výchovu, kde 
jeden    z predmetov bol aj diri-
govanie   a tam som spievala 
vo vysokoškolskom zbore.

Pokračoval niekto z množ-

stva detí v speve aj v dospe-
losti?

Kedy si sa zo zboristky 

stala dirigentkou a vedúcou?

Skús stručne charakteri-
zovať Chorus Comenianus.

Nedávno nám Mgr. Alenka 
Csajková,rodená Popovičová, 
predstavi la  svoje  umenie         
a zbor Chorus Comenianus    
na  Benefičnom koncer te         
v Krásnej. Silná energia, ktorá 
sa niesla kostolom, zanechala 
pozitívne stopy u všetkých 
účastníkov. Táto Krásňanka 
pracuje s deťmi a vychovala 
množstvo talentov. Keďže pred 
pár dňami oslavovala krásne 
životné jubileum, položil som jej 
otázky, aby ste sa o tejto výni-
močnej osobe dozvedeli viac.

Áno, sú to pre mňa a štu-
dentov neopakovateľné zážit-
ky plné emócií. Tam spievame 
ľuďom z celého sveta. Turisti, 
ktorí chodia na naše koncerty, 
sú vždy nadšení z toľkých mla-
dých ľudí. Som veľmi hrdá na 
moje zverené deti, lebo sú 
vždy disciplinované a úslužné.

Išlo to takým prirodzeným 
spôsobom. Dirigovanie mi uča-
rovalo, mala som výborného 
učiteľa pána Mgr. Igora Gregu, 
u ktorého som dirigovanie štu-
dovala. Ako mladá učiteľka 
som založi la  zbor  na  ZŠ 
Postupimská, kde sa nám cel-
kom darilo.

Spevácky zbor spieva hlav-
ne sakrálne piesne, úpravy 
populárnych piesní a spirituály. 
Členská základňa je 120 čle-
nov od 14 do 20 rokov. Najviac 
som hrdá na svojich chlapcov, 
lebo v dnešnom technickom 
svete presvedčiť mladých ľudí, 
aby spievali duchovné piesne, 
nie je jednoduché A ja mám to 
šťastie, že ich mám tak veľa.

Pán Mgr. Ján Kunca založil 
Evanjelické gymnázium J.A. 
Komenského a dva roky ma 
presviedčal, aby som na túto 
školu nastúpila, lebo tam chcel 
zriadiť spevácky zbor. Tak som 
to skúsila a v školskom roku 
1995/1996 som zbor založila. 
Spievalo tam možno 20 štu-
dentov, neskôr sa to rozbehlo  
a v súčasnosti  má Chorus 
Comenianus asi 120 členov.

Spevácky zbor má už 23 
rokov. Za tie roky mi prešlo 
rukami mnoho talentovaných 
ľudí   a som veľmi rada, že som     
pre nich vždy druhá mama - 
„Popka“ ako mi všetci familiár-
ne hovoria, aj keď som si už 
zmenila priezvisko. Dve žiačky 
majú svoje zbory: Jarmila 
Plesková - teraz Frištiková      
a Katarína Fabriciová - teraz 
Chovanová.  Speváci  ako 
Slávka Polončáková, ktorá 
vyhrala Talent night 2003, 
Andy Ďurica sa stal víťazom 
autorskej súťaže Košický zlatý 
poklad 2001, Dušan Masko - 
spevák českej kapely Support 
Lesbiens, Ondrej a Michal 
Chomovci a ich kapela Iconito - 
tiež víťazi autorskej súťaže 
Košický zlatý poklad 2014, 
ďalší talent Barbora Išky rode-
ná Janovčíkova, ktorá spieva   
v ŠD v Košiciach a ďalší.

Bola si tou, ktorá stála   
za vznikom zboru Chorus 
Comenianus (v preklade 
Zbor Komenského).Ako 
vznikol tento skvelý nápad, 
kto bol za jeho vznikom?

Nezabudnuteľnými sú 
pre zbor sústredenia na 
Makarskej, kde končíte kon-
certom v Chráme Sv. Marka 
na námestí Makarskej.

Odmala som rástla s hud-
bou, ale paradoxne s ľudovou, 
nie zborovou, vážnou a sakrál-
nou, ako robím teraz. Moji rodi-
čia  sa zoznámil i  v  súbore 
Jánošik sídliaci v Brne, odkiaľ 
pochádza aj moja mama. Otec 
tam nastúpi l  na  základnú 
vojenskú službu a keďže pred-
tým pôsobil ako tanečník v rôz-

nych súboroch, tak ho automa-
ticky zaradili do Jánošika, kde  
v tom čase pôsobila ako spe-
váčka a moderátorka moja 
mama. No a ostatné už dotvori-
la láska a neskôr manželstvo.

Áno, akonáhle boli Jánošíci 
v Košiciach, tak po koncertoch 
skončili ich priatelia v našej obý-
vačke, kde sa spievalo a spo-
mínalo, no a my ako deti sme 
načúvali, tíško závideli a učili sa 
od nich.

Dalo by sa povedať, že    
s hudbou si sa stretávala od 
dieťaťa...

Po skončení VŠ som zača-
la učiť, a zároveň som vstúpila 
do učiteľského zboru. To bol 
pre mňa veľký zážitok, pretože 
sme veľmi často koncertovali aj 
za hranicami Slovenska.

Ako dieťa si bola súčas-
ťou rôznych súborov. Ktorý z 
nich u Teba zanechal najväč-
šiu stopu?

Viedol Ťa niekto k hudbe 
odmala?

Základná umelecká škola v Krásnej

František Klik
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Ani sa nenazdáme a je tu 
opäť dušičkové obdobie. Mnohí 
sa v tomto období chystáme 
navštíviť cintoríny, aby sme si 
modlitbou a zapálením sviečky 
uctili pamiatku našich zosnu-
lých. Upravujeme hroby, kladie-
me na ne vence a kvety a verí-
me, že naši príbuzní sú už v 

nebi a raz sa tam s nimi po smrti 
stretneme aj my. Aj tí z nás, ktorí 
neveria v Boha, majú nádej, že 
ich drahí zosnulí odpočívajú v 
pokoji. Preto novembrový čas 
má pre každého človeka osob-
ný náboj a výpovednú hodnotu. 
V súvislosti s „Dušičkami“, ktoré 
sú pred nami, majú v sebe 

posolstvo spolupatričnosti        
a nádeje pre každého, kto 
zomrel, ale aj pre toho, komu 
niekto zomrel. Tým, že po tieto 
dni myslíme v modlitbe na 
našich zomrelých, vytvárame 
spoločenstvo s tou časťou 
Cirkvi, ktorá ešte nie je osláve-
ná a je v očisťujúcom procese 

po smrti. Práve týmto postojom 
si uvedomujeme, že Cirkev je 
veľmi široká. Nech tento čas je 
pre každého z nás osobným 
zamyslením sa nad vlastným 
životom a nad hodnotou ľud-
ského života.

Pamiatka zosnulých - Dušičky

Dominik Plavnický
kaplán

Viaceré médiá v posled-
ných týždňoch priniesli profil 
jeho osobnosti a uverejnili star-
šie rozhovory s týmto výni-
močným človekom. To, ako ho 
vykresľujú, ako kňaza s mimo-
riadnou charizmou, múdreho 
a láskavého, sme my mali mož-
nosť bezprostredne zažívať 
takmer sedemnásť rokov. 
Jeho kňazská služba trvala 34 
rokov, z toho polovicu prežil 
práve v našej farnosti. Prišiel 
sem ako mladý 34-ročný kňaz, 
odchádzal ako zrelý päťde-
siatnik. Za tie roky zasiahol do 
života takmer každej rodiny - 
cez sväté omše, vysluhovanie 
sviatostí,  pochovávanie blíz-
kych. Každého poznal po 
mene ,  p re  každého  ma l 
pochopenie a láskavé slovo. 
Vo svojich príhovoroch doká-
zal osloviť intelektuálov i jed-
noduchých ľudí. V jeho slo-
vách i skutkoch rezonovala 
láska k  Bohu i  k  č loveku. 
Napriek robustnej postave     
a výzoru tvrdého chlapa sa 

často vedel rozcítiť a v oku sa 
mu zaleskla slza.

Juraj Semivan sa narodil  
v roku 1961. Detstvo prežil v 
obci Koňuš, neskôr sa rodina 
presťahovala do Sobraniec, 
kde absolvoval gymnázium. 
Vynikal v športe, hrával bas-
ketbal. Rozhodnutie študovať 
teológiu a stať sa kňazom 
bolo pre jeho okolie prekvape-
ním. Za kňaza bol vysvätený v 
roku 1985 v Bratislave. Najprv 
pôsobil ako kaplán v Dóme sv. 
Alžbety, kde v posledných 
rokoch totality na jeho mlá-
dežnícke sv. omše chodievali 
stovky mladých - veriacich i 
neveriacich. Odtiaľ bol prelo-
žený do Keceroviec a násled-

ne do Barce. V rokoch 1993-
95 absolvoval postgraduálne 
štúdium morálnej teológie na 
un ive rz i te  v  kanadskom 
Toronte.  Po návrate sa na 
jeseň v roku 1995 stal správ-
com farnosti u nás v Krásnej. 
V roku 2012  bol preložený do 
farnosti Rozhanovce.

Zomrel vo veku nedožitých 
58 rokov dňa 26. júla 2019. 
Pochovaný je na cintoríne      
v Rozhanovciach. 

V  ok tóbr i  2003 bo lo  v 
Krasňančanovi ako zvyčajne 
uvere jnené jeho k rá tke 

duchovné slovo, kde okrem 
iného píše: „Na Dušičky bude-
me spomínať na našich blíz-
kych, z ktorých veľa dobrého 
ostalo v nás. Spomienky, ktoré 
sú istým pohladením - akési 
„duchovné bab ie  le to “ . 
Spomienka na dobro Boha     
v ľuďoch je zároveň výzvou žiť 
tak, aby naša ľudská blízkosť 
bola pohladením pre tých 
okolo nás. Aby sa im s nami 
žilo dobre. A nám s nimi. Tu     
u nás - v Krásnej.“

 Tohto roku na Dušičky 
budeme spomínať a modliť sa 
a j  za  duchovného  o tca 
Semivana .  Jeho  ľudská          
a kňazská blízkosť bola pre 
nás pohladením. Je známe, 
že na Krásnu vždy s láskou 
spomínal. A Krásna s láskou 
spomína na neho.

Počas jeho pôsobenia 
došlo k významným úpravám 
v interiéri kostola, predovšet-
kým k obnove sanktuár ia       
a osadeniu nového obetného 
stola,  a následne ku kon-
sekrácii kostola arcibiskupom 
Mons. Tkáčom v roku 2005. 
Popri samotnej kňazskej služ-
be bol aj duchovným správ-
com našej cirkevnej školy. Stál 
pri založení neziskovej orga-
nizácie Zachráňme kaštieľ      
v Krásnej, vďaka ktorej bola 
realizovaná rekonštrukcia kaš-
tieľa. V roku 2006 mu na návrh 
mestske j  čas t i  Koš ice  - 
Krásna bola udelená Cena 
mesta Košice. 

Uprostred leta zasiahla 
väčšinu z nás správa o ťažkej 
chorobe a následne smrti 
Juraja Semivana. Kňaza, uči-
teľa, morálneho teológa, roz-
hlasového redaktora... Pre 
nás v Krásnej predovšetkým 
nášho duchovného otca. 

Eva Timková

Záver účinkovania v Krásnej - birmovka 2012

Prvý rok v Krásnej - 
birmovka 1996

Spomienka na duchovného otca
Juraja Semivana

9



Našim mladíkom z dorastu 
úvod sezóny nevyšiel podľa 
predstáv. Po šiestich kolách 
zaznamenali len jednu výhru a 
až päť prehier. Dorast má v 
kádri 21 hráčov. V tréningo-
vom procese sa chlapci sna-
žia, a preto veríme, že bilancia 
sa zlepší. Vznikom mužskej 
kategórie budú mať motiváciu 
a možnosť začleniť sa po dovŕ-
šení veku medzi mužov. 

Po dvoch rokoch sa podari-
lo v našej obci opäť naštarto-
vať  mužstvo  dospe lých . 
Frederik Béreš, ktorý pochá-
dza z Krásnej, priviedol do 
k lubu v iacero kval i tných      
hráčov a ten sme doplni l i 
Krásňanmi rôznych generácií. 
Máme k dispozícií viac ako 25 
hráčov, čo je potrebné pre prí-
padné zranenia a vzhľadom 
na to, že viacero hráčov pracu-
je na zmeny. Cieľ je postúpiť       
z mestskej ligy do piatej ligy, 
kde hrá viacero susedných 
obcí. Cieľ je teda jasný a závisí 
to od hráčov, ako sa zohrajú     
a ako sa im bude dariť. Veríme, 
že na konci sezóny - po 20. 
kole, budú spokojní diváci       
a hráči s predvedenou hrou aj 
umiestnením. 

Naše "A"-čko vstúpilo do 
sezóny vysokým víťazstvom 

proti TJ Mladosť Kavečany 
8:0 (4:0), keď góly strelil i: 
Pástor  3 góly,  po jednom 
Koneval, Kajla, Gordoň, 
Juhász a Červeňák. V dru-
hom kole nás čakalo mužstvo 

KAC Jednota Košice, ktoré 
má mladých talentovaných 
hráčov. Súper nás požiadal o 
zmenu ihr iska,  keďže ich 
domáce bolo obsadené, a tak 

sme nastúpili opäť v domácom 
prostredí. Naše skúsené muž-
stvo si poradilo aj s týmto mla-
dým futbalovým oddielom      
a vyhralo 2:0 (2:0), keďže 
súper nepremenil viacero vylo-

žených šancí. O obidva góly sa 
postaral Pástor, prvý z nich 
padol z pokutového kopu. 
Tretie kolo sme doma narazili 
na ŠK Sokoľ, ktorý sme pora-

zi l i  2:0 (2:0).  Góly strel i l i 
Pástor z pokutového kopu a 
Juhász.Na prvý zápas vonku 
sme cestovali do Nižnej Myšle, 
kde hrá domáce zápasy Geča 
„B“. Vo vyrovnanom zápase 
rozhodli domáci v 51. minúte a 
tak prvý inkasovaný gól zna-
mená aj prvú našu prehru. 
Veríme, že chlapci sa z prehry 
poučia.

Po troch výhrach muži zaváhali

František Klik

Feyernoord víťazom futbalového turnaja
Koncom júna pokračoval 

už 14. ročník turnaja o Pohár 
starostu Krásnej a memoriál 
Františka Klika. Turnaja sa 
zúčastnilo 12 mužstiev, ktoré 
sa rozdelili losom do dvoch sku-
pín, kde hral každý s každým. 
Víťazmi skupín sa bez straty 
bodu sta l i  Feyernoord  a 
Včielka a tým si zabezpečili 
priamy postup do semifinále. 
Ich súpermi sa po zvládnutí 
vyraďovacích zápasov stali 
Bachari a Kvetky & Vence.

Hráči  Včielky napokon 
našli stratenú formu aj strelec-
kú  mušku a  poradi l i  s i  s 
Kvetkami & Vencami, a tak zís-
kali tretie miesto. Finále medzi 
Feyernordom a Bacharmi bolo 
dlho vyrovnané, pri stave 1:1 
sa dvomi výbornými zákrokmi 
predviedol Štefan Angyal, 
následne z protiútokov strelili 
hráči Feyernoodu rozhodujú-
ce góly,  ďalšie pr idal i  pr i 
vabanku Bacharov a jedno-
značným výsledkom 6:1 tak 
ovládli tento ročník turnaja.

V prvom semifinále mali          
o kúsok viac šťastia Bachari    
a  vy rad i l i  Vč ie l ku 2 :1 . 
Feyernoord nezaváhal a roz-

dielom triedy porazil Kvetky 
& Vence.

Feyernoord František Klik

Do tretice to už vyšlo
Tretí ročník letného turnaja 

v  elektronických šípkach         
v Espresse Krásna sa konal     
v polovici leta opäť pod holým 
nebom. Prilákal opäť najlep-
ších hráčov nielen z Krásnej, 
ale aj z Košíc a okolia. Väčšina 
hráčov hráva v košickej lige, 
ktorá patrí medzi najlepšie na 
Slovensku. Tento rok sa zare-
gistrovalo na turnaji rekord-
ných 48 hráčov. Po dvoch 2. 
miestach v prvých dvoch roč-
níkoch sa už v tomto ročníku 
po napínavom finálovom zápa-

se víťazstva dočkal Peter 
Buzoga. Najlepšími z Krásnej 
bo l i  Dušan Kysela  na  4 . 
mieste, ktorý tesne predtým 
absolvoval náročnú operáciu,  
a Vladimír Paluf na 7. mieste. 
Okrem výborných šípkarských 
výkonov zaujalo opäť kulinár-
ske majstrovstvo. Kvalitný 
guláš zabezpečil majiteľ pod-
niku Daniel Kapitančík a ako 
delikatesu podávala vypráža-
nú zelenú fazuľku v cestíčku 
Gabika Palufová.

Dušan Kysela Vladimír Paluf

Krásna-KAC 2-0
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Krásna sa za posledné 
roky rozrástla o stovky nových 
domov a počet jej obyvateľov 
vzrástol  o  niekoľko t isíc. 
Paradoxne jej príjmy nezazna-
menali nárast zodpovedajúci 
nárastu je j  obyvateľstva. 
Nezanedbateľná časť nových 
obyvateľov sa totiž  prisťaho-
vala do Krásnej a neprihlásila 
sa na trvalý pobyt. S trvalým 
pobytom pritom priamo úmer-
ne súvisí najväčšia zložka príj-
mu mestskej časti – podielová 
daň. V zmysle Uznesenia 
mesta  Koš ice  č .  33  zo 
14.2.2019 vyplatilo mesto 
Krásnej podiel na dani z príj-
mov fyzických osôb 132 eur 
ročne  za každého obyvateľa 
prihláseného na trvalý pobyt. 
V roku 2019 mala mestská 
časť daňové príjmy vo výške 
712.932 eur, ktoré tvoria 83% 

jej celkových príjmov. Z uvede-
ného je zrejmé, že prí jem        
z podielových daní tvorí abso-
lútne nosnú časť celkových 
príjmov mestskej časti. Bývam 
Na Hore, preto ako príklad uve-
diem túto lokalitu, aj keď tento 
prob lém n ie  je  cudzí  an i 
pôvodnej časti mestskej časti, 
keďže  a j  tam dochádza           
k obmene jej pôvodných oby-
vateľov, ani ostatným novým 
lokalitám. Odhadovaný kapa-
citný potenciál obyvateľov IBV 
Na Hore je 1500 obyvateľov, 
pr ičom na t rvalý  pobyt  je 
prihlásených 950. Obyvatelia 
Hory prihlásení na trvalý pobyt 
tak mestskej časti v roku 2019 
priniesli príjem 125.400 eur. Ak 
by sa na trvalý pobyt prihlásilo 
ďalších 100 ľudí, ktorí v tejto 
lokalite žijú, vzrástol by príjem 
mestskej časti o 13.200 eur. Ak 

by sme raz dosiahli stav, že sa 
na trvalý pobyt prihlásia všetci 
obyvatelia Hory, vzrástol by 
príjem mestskej časti približne 
o 70.000 eur.  Len zosúlade-
ním faktického stavu obyvateľ-
stva s administratívnym by tak  
mestská časť mohla ročne pou-
žiť niekoľko desiatok tisíc eur 
na svoj rozvoj a skvalitnenie 
prostredia, v ktorom všetci žije-
me. S trvalým pobytom nie sú 
úzko späté len financie, ale 
odvíja sa od neho aj právo oby-
vateľov voliť a byť volení do 
orgánov miestneho zastupiteľ-
stva a priamo tak rozhodovať o 
tom,  ako  budú  peňažné 
prostriedky mestskou časťou 
použité, ako sa bude mestská 
časť   rozví jať ,  ako bude 
prosperovať. Každý z nás oča-
káva,  že keď večer pôjde 
domov, bude fungovať verejné 

osvetlenie, dožadujeme sa 
opráv ciest a chodníkov a 
množstva ďalších veci spada-
júcich do kompetencií mest-
skej časti. Môžeme však toto 
všetko od mestskej časti poža-
dovať, ak svoj prínos, ktorý 
ako obyvatelia môžeme obci 
dať – podielovú daň, poskyt-
neme inému miestu? Trvalý 
pobyt je kľúčovým aspektom 
pre rozvoj miest a obcí, preto-
že cudzincom vo vlastnom 
meste dáva mandát legitím-
nych obyvateľov, ktorí majú 
právo rozhodovať o mieste, 
kde žijú a ovplyvňovať použitie 
svo j ich  daní .  Nebuďme 
cudzincami v mieste, ktoré 
sme si vybrali pre náš život, ale 
legitímnymi obyvateľmi, ktorí 
tomuto miestu pomáhajú rásť, 
aby  z  neho  moh l i  čerpať 
výhody.

Paradox trvalého pobytu

Zuzana Mesterová

Klub seniorov ponúka množstvo aktivít

Celodenný výlet vlakom 
absolvovala veľká skupina 
seniorov, ktorá spoznala krásu 
a  h is tór iu  mesta  Banská 
Bystrica.  Penzión MI-MA       
v Kováčovej si vybralo osem 
senioriek na päťdňovú spoloč-
nú rekreáciu. Sviatok Deň 
matiek sme oslávili posede-
n ím v  Ku l tú rnom dome v 
Krásnej s hudobnou skupinou 
ECHO- band, ktorá zabávala 
naše mamky, babky aj praba-
bičky.

Naši členovia sa zúčastnili 
aj na akcii Poznávame mest-
skú časť Košice - Opátske     
a taktiež Šport a spev troch 
generácií, ktoré organizovala 
Rada seniorov mesta Košice. 
Pre  veľký  záujem naš ich     
členov sme zorganizovali       
v letných mesiacoch až tri jed-
nodňové autobusové výlety na 
termálne kúpalisko v maďar-
skom meste Tiszaújváros.

Klub seniorov Krásna pri-
pravuje pre svojich členov 
akcie primerané veku a fyzic-
kej zdatnosti. Prinášame pre-
hľad aktivít klubu seniorov. 

V júni sa konala opekač-
ka. Klobáska, víno a hlavne 

dobrá hudba v podaní hudob-
nej  skupiny ECHO- band    
roztancovala seniorov pri  
altánku za miestnym úradom   
v  Krásnej  a  pr i láka la  na 

Juniáles v kaštieli Krásna 
vyobliekané seniorky aj zopár 
seniorov. V 2. ročníku behu 
Desiatka v Krásnej pomohlo 
s organizáciou a reguláciou 

dopravy desať členov nášho 
klubu. V klube seniorov sa 
uskutočnilo stretnutie s exmi-
nistrom poľnohospodár-
stva Vladimírom Chovanom 
na tému “Zmeny v  poľno-
hospodárstve na Slovensku”.

Alžbeta Bugošová
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055 / 68 52 874
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. 

0850 111 727 (www. spp.sk)  
Voda (VVS): 

0903 350 372 ak je niekde 
uhynuté zviera.

dispečing-expres

055 / 7952 777 - call centrum,   
055 / 7952420 - poruchy

0800 101 777 (poruchy 
verejného osvetlenia, výtlky, 
nelegálne skládky a pod.)
Kanalizácia: 

0907 548 620,

KOSIT:

Elektrina:

V ostatných prípadoch je pri 
poruche potrebné volať 
vodárenskú spoločnosť.

0800 156 748  (www.kosit.sk), 

0800 123 333 (www.vse.sk)
Plyn: 

dispečing - výjazd

Asanačná služba:

0902 904 869  
Bezplatná linka MČ Košice -
Krásna: 

Koľko nás je?  

Jana  Vargová

Na úspechu tohto poduja-
tia sa vo veľkej miere zaslúžil 

aj pán starosta Peter Tomko, 
ako aj ďalší obyvatelia našej 
mestskej časti. Bežcom dobre 
padlo malé osvieženie v podo-
be jemnej spŕšky z hadice, 
pohára vody, či povzbudzova-
nie nebežiacich obyvateľov 
Krásnej. 

Bežci z celých Košíc a blíz-
keho okolia spoznávali našu 
mestskú časť v rámci letnej 
sér ie  „Spoznaj  behom 
Košice“, organizovanej bežec-
kou a športovou komunitou 
Active life. Takmer 150 bežcov 
a bežeckých nadšencov si 
zabehalo ulicami Krásnej, či 
už na dlhej (približne 7 km) 
alebo na krátkej (necelé 4 km) 
trati.

Počas podujatia boli už tra-
dične sprístupnené priestory 
Kaštieľa v Krásnej, bežci mali 
príležitosť pozrieť si výstavu 
obrazov Anky Hanudeľovej, 
čím sa k športovému podujatiu 
pridružila aj kultúra.

Krásna bola zaradená do 
série košických letných pozná-
vacích behov už po tretíkrát    
a účasť bežcov bola opäť 
jedna z najvyšších spomedzi 
všetkých zúčastnených mest-
ských častí. Ohlasy bežcov, 
ale aj nebežcov a samotných 
organizátorov, boli opäť veľmi 
pozitívne. Úsmevy na tvárach 
zúčastnených hovorili jasnou 
rečou: „Páčilo sa nám tu.“  

Mnoho z nich sa vyjadrilo, že si 
k nám radi prídu znovu zabe-
hať.

Opäť  sme ukáza l i ,  že 
Krásna je naozaj krásna a ešte 
aj aktívna.

Druhú polovicu prázdnin sme v Krásnej odštartovali aktívne

Zuzana Zábojová

Pred hlavnou súťažou boli 
na programe menšie detské 
behy chlapcov a dievčat na 
50, 200 a 400 metrov podľa 
veku zúčastnených (do 7, 11 a 

Eš te  p red  zač ia tkom 
prázdn in  zorgan izova la    
naša mestská časť v úzkej 
spo luprác i  s  Antonom 
Paľovčíkom druhý ročník 
behu Desiatka v Krásnej. 
Hlavná trať bola takmer totož-
ná s minulým rokom, pridané 
bolo len esíčko v časti IBV Pri 
mlyne, aby sa dosiahla poža-
dovaná dĺžka 10 kilometrov. 
Obsahovala aj náročné stúpa-
nie v druhej polovici trate, kto-
ré v takmer 35-stupňových 
horúčavách dalo každému 
poriadne zabrať a ktoré v cieli 
spomína l  a j  v í ťaz  ako 
„zabijak“. Poďme pekne po 
poriadku.

15 rokov). Tie priniesli viacero 
tesných bojov, po ktorých boli 
najlepší odmenení pri oceňo-
vaní v kultúrnom dome. Po 
nich sa všetko chystalo na 
hlavný beh, na ktorého prie-
beh dohliadal hlavný rozhod-
ca Peter Buc. Na jeho štart 
pod nafukovacou bránou od 
Active Life-u sa postavilo úcty-
hodných 104 bežcov. Tí sa po 
odštartovaní vydali na trať uli-
cami Krásnej. Horúce počasie 
sa snažilo zmierniť povzbu-
dzovaním a polievaním bež-
cov vodou mnoho našich oby-
vateľov a niekoľko občerstvo-
vacích staníc (na fotke), čo  
všetci ocenili a za čo Vám 
ďakujeme. Beh spríjemňovala 
aj hudba z miestneho rozhla-
su. Desiatku najrýchlejšie zvlá-
dol Marek Kolarčík s časom 
38 minút a 44 sekúnd, čo bol   

Veľká pochvala patrí ale    
všetkým, ktorí beh dokončili. 
Obzvlášť poslednému bežco-
vi Vojtechovi Kassayovi, ktorý 
sa ho zúčastnil aj napriek ťaž-
kým zdravotným problémom. 
Po behu čakala všetkých 
výborná polievka pripravená 
tímom okolo hlavného kuchá-
ra Emila Štofča, okrem toho 
dostal každý bežec aj medai-
lu. Ďakujeme ešte raz všet-
kým dobrovoľníkom a zúčast-
neným, ktorí vytvorili skvelú 
atmosféru.

o viac než dve minúty lepší 
čas ,  ako  ma l  d ruhý  Er ik 
Onofrej. Prvú trojku uzavrel 
Andrej Gedeon. Najrýchlejším 
bežcom z Krásnej  sa stal 
Boris Bodnár s časom 54:04. 
Medz i  ženami  zv í ťaz i la 
Veronika Platková (46:25).

Krásňanská Desiatka

Marek Takáč

Značenie trate „Spoznaj behom Košice“

     V mesiaci september bol 
celkový počet obyvateľov 
5736.

    Počet obyvateľov v našej 
mestskej časti opäť vzrástol.

Narodilo sa 48 detí a zomrelo 
13 občanov.  

   Od začiatku roka sa do našej 
mestskej časti prisťahovalo 
214 obyvateľov.

Dôležité kontakty
a informácie: 

Najlepší z Krásnej - Boris Bodnár


