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Nech Láska, ktorá na Vianoce prichádza na svet, naplní Vaše srdcia a domovy

radosťou, pokojom a požehnaním. Krásny sviatočný čas a šťastný nový rok 2020

praje redakcia
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susedia.
Milí spoluobčania,

Blížia sa nám Vianočné 
sviatky a chystáme sa na zim-
ný oddych. Zo záhrad sme 
pozbierali úrodu, naložili ka-
pustu, posadili cesnak, ostri-
hali stromčeky. Aj my na úrade 
sa snažíme úspešne dokončiť 
jednotlivé rozpracované pro-
jekty. Azda najbolestnejšie sa 
nás všetkých dotýka realizá-
cia chodníka Vyšný dvor, o 
čom svedčí množstvo podne-
tov na sociálnych sieťach. 
Každý, kto cez tento úsek pre-
chádza, vie aký je nebezpeč-
ný. Navyše ide zima, je skoro 
tma, chodci - hlavne deti a mlá-
dež  nie a nie sa naučiť, že byť 
videný je dôležitejšie ako 
vidieť. Ako to vyplýva z našej 
mentality, že všetci vieme naj-
lepšie, ako sa má hrať futbal, 
každý vie, ako má byť zorgani-
zovaná doprava, aby nekola-
bovala. Ale musíme veriť od-
borníkom. Sedeli sme nad rie-
šením, aby to bolo pre celé 
mesto najmenej zaťažujúce. 
Musíme vydržať. Uvedomme 
si, prežili sme rekonštrukciu 
mos ta  VSS a j  mos ta  cez 
Hornád, zvládneme aj toto. Ak 
stojíte v kolóne, iste ste si všim-
li výsadbu pozdĺž školského 
plota. V rámci projektu Sa-
díme strom života sme vysadi-
li na rôzne miesta v Krásnej 
spolu 470 tují, 13 listnatých 
stromov a jednu jedľu, ktorú 
sme posadili pred kostol a 

bude slúžiť, verím že po dlhé 
roky, našim najmenším na via-
nočnú výzdobu. Z plánova-
ných projektov na jeseň 2019 
zatepľujeme školu, zmoderni-
zovali sme kuchyňu. Robíme 
chodníky na ulici Žiacka a 
Opátska. Začiatkom jesene 
sme požiadali o osadenie 
nových zvislých a vodorov-
ných dopravných značiek aj 
na  podnet našich  občanov 
so želaným výsledkom, preto 
sme  prístupní  aj  ďalším  pod-
netom.  Musíme byť  však 
trpezliví,  nedá  sa  to zo dňa 
na  deň.  Na každé  dopravné 
značenie je  potrebné  najprv 
odsúhlasenie  dopravným 
dispečingom  na  magistráte,  
následne  vypracovanie  pro-
jektovej  dokumentácie  so 
stanoviskom  KR  PZ  KDI  a 

potom  odsúhlasenie cestným 
správnym orgánom. Ubez-
pečujem Vás, že každým pod-
netom sa zaoberáme.

Pomáhame aj v sociálnej 
oblasti. V rámci projektu Sve-
tového dňa výživy sme sa za-
pojili do potravinovej zbierky 
Slovenského červeného krí-
ža. Vyzbierali sme a následne 
aj rozniesli potraviny pre 22 
rodín našej mestskej časti. 
Chcem sa týmto poďakovať 

všetkým, ktorí sa na projekte 
zúčastnili. Naša MČ v spo-
luprác i  s  Ekochar i tou 
Slovenska  umiestnila 8 kon-
tajnerov na zber oblečenia a 
obuvi.  Umiestnenie  kontaj-
nerov je  možné  si  pozrieť  
na  naše j   web   s t ránke .  
Mestská časť  aktívne  podpo-
ruje  aj útulok  ÚVP.  Ďakuje-
me  všetkým, ktorí  akýmkoľ-
vek spôsobom pomohli. 

Úspešne sme absolvovali 
primátorský kontrolný deň. 
Rozoberali  sme  plnenie  krát-
kodobých  investícií  a záme-
rov  našej  mestskej  časti,  
prípravu  a  rozpracovanie  
projektovej  dokumentácie  
na rozvoj infraštruktúry a  
rekonštrukcie  komunikácie  
na Ukrajinskej  ulici. 

Na záver vám chcem poďa-
kovať za doterajšiu priazeň. 
P r a j e m  V á m  p o k o j n é  a 
radostné Vianočné sviatky 
v kruhu svojich najbližších. 
Teším sa na spoločné stret-
nutie pri silvestrovskom 
punči a  Novoročnom ohňo-
stroji, aby sme takto oslávili 
vstup do nového roka.

Pred sviatkom Pamiatky 
zosnulých sme zrekonštruo-
vali chodník v symbolickej 
záhradke na cintoríne. Úspeš-
ne zapájame uchádzačov do 
zamestnania (VPP pracovní-
kov) v mnohých aktivitách. 
Kosenie, čistenie r igolov, 
odstraňovanie náletových dre-
vín, odstraňovanie čiernych 
skládok, výsadba stromčekov, 
náter oplotenia a v neposled-
nom rade, počas nepriaznivé-
ho počasia, sme vymaľovali 
kancelárske priestory na úra-
de.  Blíži sa zimné obdobie. 
Nákupom vlastnej komunál-
nej techniky sa budeme spolu-
podieľať aj na zimnej údržbe.

Rozpracované projekty finišujú - nový šat dostávajú
chodníky, budova školy s kuchyňou, pribudla zeleň

Ročník XVII.

 Peter Tomko, starosta

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
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Kontrolný deň



● Stretnutie s námestníkom 
riaditeľa magistrátu o vyúčto-
vaní dotácie poskytnutej mes-
tom
● Príprava a organizácia 
akc ie  „Kvapka krv i “  – 
12.09.2019

● Príprava a organizácia 
akc ie  „Storočný  dub“  – 
15.09.2019
● Prešov – verejné obstará-
vanie – zmluva s Medi Invest – 
16.09.2019

● Pravidelná účasť na rade 
starostov a zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva 

● Stretnutie so starostami 
Košickej   Novej   Vsi  a  Ťaha-
noviec o postupe pri  zimnej 
údržbe

● Stretnutie zástupcov mest-
ských častí s ÚHA ohľadom 
zmeny územného plánu.

● Stretnutie s projektantom 
p. Titlom ohľadom ukončenia 
križovatky pri kostole -  Žiac-
ka-Lackova-Adamova (názov 
projektu: Komunitný park)

● Stretnutie s občanmi IBV 
Pri Jazere

● Účasť na projekte SČK 
„Pomáhame potravinami“ v 
spolupráci s miestnym spol-
kom SČK

● Stretnutie so zástupcom 
IBV Záhumnie p. Behunom 
17.10.2019 

● Rokovanie s developermi o 
zimnej údržbe v lokalitách na 
Hore - LF - Development a s  
p. Daduľakom – Dubčekova 
ulica

● Ekocharita – zriadenie kon-
tajnerov na šatstvo – je osade-
ných 8 ks.

● Kontrolný  deň  primátora v  
Krásnej – rozobrali  sme prob-
lematiku  pripravovaných a 
rozpracovaných projektov + 
rekonštrukcia ulice Ukrajinská 
– 24.09.2019

● Predĺženie l inky 28 na 
zastávku Napájadlá + navýše-
nie o dva spoje

● Účasť na akcii „Stretnutie 
s ta ros tov  východného 
Slovenska“

● Rokovan ie  s  C iv i lnou 
ochranou - vyčistenie brodu 
cez Hornád a zosuv na ulici 1. 
mája 
● Stretnutie so zástupcami 
IBV Záhumnie – 30.09.2019

● Zriadenie zastávky Pollova 
na znamenie – 01.10.2019

● Viaceré rokovania a stret-
nutia s riaditeľkou ZŠ s MŠ 
školy p. Becovou ohľadom 
rekonštrukcie kuchyne, opra-
vy havarijného stavu kanalizá-
cie a budov, príprava projektov  

● Stretnutie  s  OR  PZ KE - 
rokovanie  a  hľadanie  alter-
natív  k  problému  prejazdu 
automobilov  v  rannej  špičke 
po  u l ic iach  Urbárska  a      
Na  Moč id lách ,   meran ie  
rýchlosti

● Aktívna účasť a podpora v 
projekte „Svetový čistiaci deň“ 
– 21.09.2019 

● Stretnutie s riaditeľkou MŠ 
p. Rackovou

● Rokovanie s futbalovou 
akadémiou Janočko o ďalšej 
spolupráci 

Z diára starostu

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Miestny úrad

Výsadba tují Ukrajinska
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Projekt  je  realizovaný  v 
spolupráci s Dobrovoľníckym  
centrom Košíc a Správou 
mestske j  ze lene.  F inan-
covan ie  je  zabezpečené 
z prostriedkov súkromného 
darcu.

Najväčším zadosťučinením 
za vykonanú prácu bude pre 
nás vedomie, že naša Krásna 
bude krásne zelená.

U mnohých z nás zarezo-
novala správa o začatí projek-
tu „Sadíme strom života“, 
ktorého cieľom je výsadbou 
stromov na voľných plochách 
zlepšiť klímu v meste. Do pro-
jektu sa môžu zapojiť fyzické 
aj právnické osoby. Mestská 
časť Košice-Krásna sa roz-
hodla využiť túto možnosť a 
vypracovala plán výsadby 900 
ks  s t romov na vere jných 
priestranstvách v Krásnej.
V 1. fáze projektu, ktorá sa 

zača la  eš te  zač ia tkom 
novembra, sme vysadili 12 ks 
väčších stromčekov pred kaš-
tieľom, pred kostolom a pri 
kríži smerom na Nižnú Hutku. 
Keďže počasie je pre túto akti-
vitu mimoriadne priaznivé, 
hneď sme začali aj 2.fázu 
výsadbou 470  ks  tu j í  na 
Ukraj inskej  u l ic i ,  pozdĺž     
školskej záhrady. Cieľom tejto 
radovej výsadby je vytvoriť 
pr i rodzenú bariéru, ktorá  
bude izolovať areál školy od  

frekventovanej Ukrajinskej 
ulice, zníži hlučnosť a praš-
nosť. 2. fáza bude pokračovať 
na jar budúceho roku, kedy 
plánujeme radovú výsadbu 
stromčekov pozdĺž prístupo-
vej cesty do lokality Na Hore 
(po pravej strane cesty) s cie-
ľom vytvoriť prirodzenú sne-
hovú zábranu a vetrolam. 
Veríme, že touto výsadbou aj 
my prispejeme k naplneniu 
cieľa tohto projektu - k zlepše-
niu životného prostredia.

Detské ihrisko pri kaštieli



Zima je už za dverami a na 
miestnom úrade sa pripravu-
jeme na zimnú údržbu komu-
nikácii v našej mestskej časti. 
V Mestskej časti Košice – 
Krásna sa nachádzajú miest-
ne komunikácie a cesta II/552, 
v celkovej dĺžke takmer .  33 km
V zmysle Cestného zákona 
údržbu komunikácií zabezpe-
čuje vlastník, správca alebo 
nájomca komunikácie. Na 
základe týchto vlastníckych 
vzťahov, zmlúv a využívania 
komunikácií spojmi mestskej 
hromadnej dopravy, zimnú 
údržbu by mali zabezpečovať: 
Mesto Košice - v dĺžke 5,7 
km, „developeri“ – v dĺžke 
8,7 km a mestská časť –  v dĺ-
žke cca 18,6 km. Minulú sezó-
nu sme zimnú údržbu v celej 
mestskej časti zabezpečovali 
dodávateľsky. Posypový mate-
riál a čistenie komunikácií 
nepatriacich do vlastníctva, 
nájmu či správy mestskej časti 
boli refakturované.

V  z imne j  sezóne 
2019/2020 pristupuje miestny 
úrad k zmenám v zabezpečo-
vaní zimnej údržby našej mest-
skej časti.   Miestny úrad 
bude zabezpečovať zimnú 
údržbu vlastnými kapacita-
mi asi na polovičnej dĺžke 
komunikácií a druhú polovicu 
bude zabezpečovať dodáva-
teľsky. Súkromným develope-
rom (v lokalitách IBV Pri ihris-
ku, IBV Na Hore II. a III. a IBV 

Pri jazere) a Občianskemu 
združeniu IBV Záhumnie 
Krásna sme ponúkli možnosť 
poskytovania zimnej údržby 
na základe uzatvorenia zmlu-
vy. Cena za pohotovosť a 
zimnú údržbu bola stanovená 
podľa dĺžky komunikácií, na 
ktorých bude služba poskyto-
vaná. Na komunikáciách vyu-
žívaných mestskou hromad-
nou dopravou  bude zabezpe-
čovať údržbu Mesto Košice. 

Zmenami v zimnej údržbe sle-
dujeme ako časovú, tak aj 
finančnú úsporu pri zabezpe-
čovaní  dobre j  z jazdnost i 
komunikácii pre našich obyva-
teľov počas „zasnežených“ 
dní.

Komunikácie, po ktorých jaz-
dia spoje mestskej hromadnej 
dopravy, udržiavalo Mesto 
Košice.

Novelou Cestného zákona 
č.  135/1961 Zb. ohľadom 
zabezpečovania zimnej údrž-
by,  od januára roku 2018 
vznikla obciam povinnosť 
zabezpečovať na svojom 
území aj údržbu chodníkov. 
Tak ako minulú sezónu, aj 
tento rok bude údržba chodní-
kov zabezpečovaná verejno-
prospešnými pracovníkmi, 
pridelenými Úradom práce. 
Miestny úrad ich však nemá k 
dispozícii každý deň, preto 
zabezpečenie priechodnosti 
chodníkov predstavuje veľké 
zaťaženie pre mestskú časť. 
Vzhľadom na nedostatočné 
personálne kapacity miest-
neho úradu, budeme pri za-
bezpečovaní čistenia chodní-
kov žiadať o súčinnosť Mesto 
Košice.

Zimná údržba komunikácií v Krásnej

Obyvatelia Golianovej 
ulice dlhodobo zápasili so 
zápachom, ktorý sa niesol ich 
ulicou. Prechádzať touto uli-
cou nebolo príjemné, a keďže  
je pomerne frekventovaná, 
problém bol o to vypuklejší. 
Tento stav vznikol po vybudo-
vaní tlakovej kanalizácie na 
u l ic iach Keld išová a Sv. 
Gorazda. Tlaková kanalizá-
cia z týchto ulíc sa napojila do 
gravitačnej na Golianovej, a 
tým vznikal spomínaný neprí-
jemný zápach. Mestská časť 
sa rozhodla obyvateľom 
pomôcť a odstrániť tento 
havarijný stav. Urobila  pro-
jekt, vytýčila siete a vybrala 
firmu, ktorá napojila – prepoji-

la tlakovú kanalizáciu s tlako-
vou kanalizáciou, ktorá je 
vedená z obce. Tak odstránila 
absurditu, ktorá sa realizova-
la v minulosti. Toto prepojenie 
realizovala firma Hydro-Eko-
Stav s.r.o., ktorá aj napriek 
vytýčeniu sietí, na relatívne 
krátkom úseku, musela pre-
konať viaceré problémy so zle 
a neštandardne uloženými 
sieťami. Firma s obcou spo-
lupracovala dlhodobo a touto 
zákazkou v hodnote cca 
5.900 € sa firma lúči so svojím 
pôsobením na trhu. Ďakuje-
me za skvelú spoluprácu a za 
výborne zv ládnut ie te j to 
akcie.

František KlikGolianova prepojenie kanalizácie
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Ľudmila Senderáková
Referát výstavby a CO

Miestny úrad

dovoľujeme si Vás aj touto cestou požiadať, aby ste pre zabezpečenie bezproblémového priebehu zimnej údržby 

parkovali svoje vozidlá vo svojich dvoroch a na tento účel vyčlenených plochách. Autá parkujúce na uliciach predstavujú 

prekážku pre mechanizmy vykonávajúce odhŕňanie a posyp komunikácii. V niektorých úsekoch komplikujú údržbu, inde 

znemožňujú vykonanie údržby úplne z obavy pred poškodením Vašich vozidiel čistiacou technikou.

Vážení obyvatelia Krásnej,

Golianova
bez zápachu

Traktor na zimnú údržbu



Vyšný dvor – chodník a cesta
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MČ poskytla pre IBV Zá-
humnie ešte za starostu Ma-
reka Kažimíra, v tom čase 
člena riadiaceho výboru IBV, 
dotáciu vo výške 63.500 €. 
Faktom je, že dotácia sa mala 
zúčtovať ihneď po jej použití, 
najneskôr však do 15.12.2018. 
Doklady a faktúry, ktoré boli 
predložené MČ, pochádzali z 
oveľa skoršieho obdobia, a 
preto nás prekvapilo, že bývalé 

vedenie MČ dotáciu nezúčto-
valo skôr, keďže tak mohlo uro-
biť do 10.12.2018. Pri kontrole 
doložených dokladov MČ zisti-
la, že neoprávnená použitá 
suma bola 58.910,40 € z po-
skytnutej dotácie. Podľa zmlu-
vy, ktorú za MČ pripravil bývalý 
starosta, nebola zúčtovaná z 
dôvodu, že dotácia bola pou-
žitá na iný účel ako definova-
la zmluva. Aj napriek viacerým 

výzvam, predžalobnej výzve a 
stretnutiam s IBV, doteraz 
nebola dotácia zúčtovaná a 
úroky z omeškania, ktoré boli 
zahrnuté v zmluve o dotácií sú 
ku 10.12.2019 v sume 31.870 
€. Vzhľadom k uvedeným sku-
točnostiam bola mestská časť 
nútená urobiť ďalšie právne 
kroky. K téme IBV Záhumnie 
napíšeme viac v nasledujú-
com čísle.

Viacerí ste sa pýtali, prečo 
mestská časť pristúpila k zme-
ne VZN o dotáciách. VZN pre-
šlo zásadnou zmenou hlavne z 
dôvodu nezúčtovania dotácie 
pre IBV Záhumnie. Zmenili 
sme znenie, ktoré podmie-
ňuje vyplatenie dotácie 
predloženou faktúrou a do-
kladom o zaplatení, a tým by 
sa malo zabrániť nezákonné-
mu čerpaniu dotácie.

Nezúčtovaná dotácia IBV Záhumnie

František Klik

A niečo z histórie: starší 
Krásňančania tento bod vola-
jú Majkov kameň.

Osobitne sa chcem poďa-
kovať  pánov i  Róber tov i 
Kuzmovi  s rodinou, ktorý 
umožnil zasahovanie chodní-

ka do jeho pozemku. Jeho 
zásluhou sme mohli vjazd na 
súbehu ciest Adamova, Smu-
tná, Vyšný dvor aspoň čias-
točne rozšíriť.

Záverečný účet – ekono-
mickú časť – doplníme v ďal-
šom vydaní Krasňančana 
(vzhľadom k termínu písania 
článku 2.12.2019 a ukončeniu 
prác 30.11.2019). 

Po troch týždňoch prác 
sme otvorili k spokojnosti všet-
kých peších aj vodičov Vyšný 
dvor. Dvesto metrov štvorco-
vých chodníka na frekvento-
vanej ul ici určite privítajú 
všetci, ktorí tadiaľ prechádza-
jú. Rekonštruovaná a dobudo-
vaná cesta iste poteší každé-
ho motoristu. Do takej miery, 
ako to situácia umožňuje roz-
šírenie vjazdu z Adamovej a 
Smutnej ulice. Spolu cca 700 

2m  komunikácie, ktorej výstav-
bu významne komplikovalo 
deväť káblov nachádzajúcich 
sa dnes už 70 cm pod ňou. 
Nevyhnutná bola prekládka 
verejného rozhlasu a stĺpov 
verejného rozhlasu. Popritom 
sme vybudovali trativod na 
zachytenie cca 5 000 litrov daž-

ďovej vody. No a nepomáhalo 
ani počasie.

Úvod príspevku nepopisu-
je, čo sa deje medzi jednotlivý-
mi etapami. Jedna ulička v 
Krásnej spôsobí dopravný 
kolaps. Kolóny na Minskej, 
kolóny na Ukrajinskej, kolóny 

od Hutky po Krásnu. Poru-
šovanie predpisov o zákaze 
vjazdu. Nadávky, vyhrážky, 
samovoľné odstraňovanie 
zábran prejazdu vodičmi. 
Predovšetkým z Krásnej.

Myšl ienka – potreba – 
nápad – zameranie – projekt – 
realizácia – kolaudácia. Takto 
sa dá v krátkosti zosumarizo-
vať postup prác na chodníku a 
ceste na Vyšnom dvore. V 
tomto konkrétnom prípade 
ešte doplňme vypracovanie a 
podanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok z Ope-
račného programu číslo 6 Ľud-
ské zdroje (tento mimocho-
dom doteraz nie je vyhodnote-
ný).

Po ukončení verejného 
obstarávania sme s víťazom 
STAVOSERVIS Trebišov pra-
covali na harmonograme, aby 
sme uzávierku Vyšného dvora 
časovo min imal izova l i . 
Nakoniec sme sa dopracovali 
k termínu 6.11. -  30 .11. 2019.

Patrik Ivanišin, prednosta



ÚPSVaR a MY

Križovatka Minská - Ukrajinská
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Oprava uvedeného úseku 
križovatky spočívala v kom-
pletnej výmene žľabu, v úpra-
ve odvodňovacích pomerov 
mimo komunikácie a dobudo-
vaní chodníka pre zlepšenie 
prístupu občanov k autobuso-
vej zastávke.

Po nespočetných urgenci-
ách občanov a Mestskej časti 
Krásna, tohto roku pristúpilo 
Mesto Košice začiatkom sep-
tembra k oprave križovatky ulíc 
Ukra j inská  a  Minská.  Na 
Minskej ulici je umiestnený 
odvodňovací žľab s mrežou, 

zabezpečujúci odvod vody do 
priľahlého rigolu vedľa komuni-
kácie. Mreža sa pravidelne 
uvoľňovala a vytvárala nebez-
pečnú prekážku pri prejazde 
vozidiel.  Mestská časť za 
pomoci občanov zabezpečo-
vala  je j  dočasnú opravu. 

V období zrážok bola komuni-
kácia pravidelne pod vodou. 
Prístup k autobusovej zastáv-
ke pre peších bol nemožný.

Mesto Košice zabezpečilo 
odstránenie starého žľabu, 
osadenie a doasfaltovanie 
lemu nového žľabu. Oprava 
bola realizovaná v dvoch eta-
pách, výmena žľabu prebieha-
la najprv v jednom jazdnom 
pruhu a následne v druhom. 
Takto nebola potrebná celková 

uzávera komunikácie. Mest-
ská časť zabezpečila prostred-
níctvom verejnoprospešných 
pracovníkov vyčistenie odvod-
ňovacieho rigolu vedľa komu-
nikácie II/552 na Ukrajinskej 
ul ic i ,  od Minskej  ul ice po 
Prašnú,  s  c ieľom zlepšiť 
odvodňovacie pomery v križo-
vatke. Mesto Košice vyasfalto-
valo prístupový chodník z 
Minskej ulice k autobusovej 
zastávke. Dúfame, že rekon-
štrukciou križovatky bude 
zabezpečený postačujúci 
odtok vody aj počas búrok a 
prechod cez cestu, či autobu-
sovú zastávku už bude možný 
„suchou nohou“.

Ľudmila Senderáková
Patrik Ivanišin

● prečistenie a vykopanie 
rigolov od Minskej ulice po 
Prašnú ulicu,

● výsadba líp na detskom 

ihrisku, pred kaštieľom a ihlič-
nanu pred kostolom,

● vybudovanie chodníka na 
Minskú ulicu zo zastávky auto-
busu na Ukrajinskej ulici,

● vyčistenie lokality na ulici 
Horná smer  na  Bened ik -
tínsku,

● vyčistenie lokality na ulici 
1. mája pri kontajneroch,

● rozšírenie urnového hája 
na cintoríne,

● vykopanie základov na 
altánok v škole,

● zemné práce pri inštalácií 
elektrických rozvodov v areáli 
ško ly  ( rob íme tam Deň 
Krásnej),

Spolupráca so skupinami 
v súlade s §10 a §12 sa vý-
znamne zintenzívnila od jari 
tohto roka. Je komplikovanej-
šia. Ide o pracovníkov ľudovo 
nazývaných „VPP alebo rý-
chla rota.“ Chcem ale vyzdvih-
núť aj tieto pracovné partie. 
Okrem dennodenne vykoná-
vanej rutinnej roboty spočíva-
júcej v zametaní, hrabaní, 
čistení košov, zbere odpadkov 
a podobne, vymenujem naj-
významnejšie „naviac práce“ 
vykonané v tomto roku : 

Pod taktovkou Mikuláša 
Cúra sa vyprofilovala skupina 
v zložení František Chovan, 
Jozef Angyal, Koloman Badžo 
a Jozef Balogh, s ktorými spo-
lupracujeme podľa §50 a §52  
odvádzajú naozaj veľmi dobrú 
prácu.

● čistenie jarkov a rigolov na 
Minskej, Opátskej a Lackovej, 

Ďakujem pani Mgr. Ivete 
Sitkárovej, riaditeľke služieb 
zamestnanost i  a  Renáte 
Andrásháziovej, ktorá v pozí-
c i i  koord inátorky pre MČ 
Košice Krásna končí. V mene 
celého spolupracujúceho 
tímu z Krásnej prajeme veľa 
zdaru do ďalšej práce.

● maľovanie plotov školskej 
záhrady a vstupu do školy,

● vyčistenie chodníka od šro-
toviska po prechod pre chod-
cov na Ukrajinskej.

● výsadba viac ako 400 ks 
tují pred školským ihriskom a 
školskou záhradou,

● prípojka na lapač vody na 
súbehu ulíc Smutná a Vyšný 
dvor,

Som presvedčený, že tieto 
aktivity na našich uliciach ste 
postrehli a prispeli k zlepšeniu 
pros t red ia  v  Krásne j . 
Reagoval i  sme jednak na 
Vaše podnety – od občanov, 
jednak úradom definované 
potreby mestskej časti.

● čiastočné odvedenie vody 
z Feketeovej ulice,

Komunikáciu za Krásnu 
zabezpeču je  Ing.  Luc ia 
Lacková. Aktívne spolupracu-
je a monitoruje druh podpory a 
možnosti kooperácie. Podieľa 
sa na príprave dohôd a zmlúv 
medzi oboma stranami.

V súčasnosti využívame 
nasledovné formy kooperácie:

Pomáhame si navzájom. 
Naša mestská časť a košický 
Úrad práce sociálnych vecí a 
rodiny (ÚPSVaR). Spolupráca 
spočíva v podpore zamestna-
nosti z jednej strany a zvyšo-
vaní odbornej spôsobilosti a 
pracovných návykov na druhej 
strane.

Patrik Ivanišin, prednosta

výška príspevku
z UPSVaR

80%
z nákladov MČ

100%, ŽM 

100%, DHN 

100%, DHN

paragraf

50j

52a

12

10

popis

mesiacov nezamestnaný
viac ako 50 rokov, alebo min.12

pre potreby trhu práce
zisk praktických skúseností

20 hodín týždenne
menšie obecné služby,

32 hodín mesačne
dlhodobo nezamestnaní,

MČ – mestská časť, ŽM – životné minimum
DHN – dávka v hmotnej núdzi



Školský dvor sa mení vďaka projektu
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Dvor jednoznačne patrí 
medzi najobľúbenejšie miesta 
našej školy. Plný priestor vese-
lých detí skákajúcich cez švi-
hadlá, či hrajúcich futbal a 
naháňačky, je neodmysliteľ-
nou súčasťou popoludní. Aj 
pred obedom sa počas veľ-
kých prestávok v lepšom poča-
sí mení na miesto stretnutí 
všetkých žiakov, ktorí sa sna-
žia vybehať usedené hodiny, 
doučiť sa posledné veci pred 
písomkou či skúšaním, zahrať 
si so spolužiakmi volejbal, 
alebo si len tak užiť čas s kama-
rátmi v rozhovoroch. 

Cieľom Základnej školy s 
materskou školou sv. Marka 
Križina je, aby sa všetci žiaci 
cítili v priestoroch školy dobre, 

a preto sme veľmi radi, keď sa 
nám školu darí meniť, moder-
nizovať. Tešíme sa, že sa nám 
podarilo vďaka grantovému 
projektu Renovabis získať 
financie, z ktorých sme mohli 
postaviť na školskom dvore 
altánok. Od prvých dní sa stal 
miestom pre mnohé aktivity 
učiteľov i žiakov - stretnutia 
počas veľkých prestávok, 
výučbu, písanie si úloh v škol-
skom klube, stretnutia záuj-
mových krúžkov a pod. Ve-
ríme, že sa nám bude dariť v 
naplňovaní týchto cieľov aj 
ďalšími projektami a že spolu 
budeme meniť prostredie 
našej školy.

Mária Sarková, učiteľka

Vo vnútorných priestoroch 
bola pozornosť venovaná roz-
deľovni jedla, ktorá už bola v 
nevyhovujúcom stave. Pre-
behla jej kompletná rekon-
štrukcia, nové rozvody vody, 
odpadu, maľby stien, výmena 
dlažby i  obkladačiek. Ne-
vyhnutná bola aj oprava stien 
v dolnej triede, nakoľko sa mu-
sel odstrániť drevený obklad a 
steny dostali nový náter.

Aj exteriér materskej školy 

potreboval úpravu terénu i 
vybavenia. Nezanedbateľná 
bola, hlavne z hľadiska bez-
pečnosti detí, oprava oplote-
nia. Po odstránení náletových 
drevín bol osadený úplne 
nový plot. Bola urobená opra-
va vonkajšej steny a úprava 
terénu s výsadbou nových 
stromov a kríkov. Pribudol aj 
pocitový chodník, ktorý deti vo 
veľke j  miere  využíva jú . 
Preliezky, kolotoče a iné zaria-
denia na dvore dostali nový 
šat. Veľká vďaka patrí p. Sak-

sunovi, ktorý sa vo veľkej 
miere podieľal na týchto prá-
cach a je stále nápomocný pri 
opravách či úpravách v Mater-
skej škole. Poďakovanie patrí 
p. Petrovi Fedorovi, ktorý je 
nám nápomocný pri rôznych 
drobných opravách v priesto-
roch MŠ, kosení a iných úpra-
vách priestorov školského dvo-
ra. V budúcnosti nás čakajú 
ďalš ie  úpravy prost red ia 
dvora a aj interiéru MŠ, aby sa 
detičky cítili čo najlepšie.

Materská škola „Škôlka 
pod gaštanmi“, ktorú zdobia 2 
veľkolepé gaštany, je neodde-
liteľnou súčasťou koloritu 
Mestskej časti Košice – Krás-
na. Neustále sa obnovuje a 
postupne skrášľuje svoje 
prostredie. Škôlka, v ktorej 
budova od cesty - predná časť 
má už čoskoro 150 rokov, slúži 
spoľahlivo dlhý čas ako pries-
tor tým najmladším obyvate-
ľom. Čas sa ale nezastaví a 
občas treba niečo opraviť, vy-
noviť, zrekonštruovať, aby 

mohla čo najdlhšie plniť svoj 
účel.

Altánok v škole

Škôlka skrášlila svoje priestory

Výstavba plotu Výstavba odvodnenia

Alena Racková, riaditeľka



Mestská časť Krásna pri-
pravila pre priaznivcov korču-
ľovania darček v podobe šty-
roch sobotňajších termínov, 
ktoré sme dohodli s prevádz-
kovateľom . Aréna Sršňov
Obyvatelia Krásnej budú mať 
počas dohodnutých termínov 
hodinu korčuľovania zdarma 
a zdarma budú aj šatne. Aréna 
Sršňov sa nachádza na síd-
l i sku  KVP na  adrese 
Drábova 3.

Aréna Sršňov je moderný 
hokejový štadión určený 
najmä pre hokejovú a kraso-
korčuliarsku verejnosť. Ľado-

vá plocha je v prevádzke celo-
ročne. Poskytujú zázemie 
najmä mládeži a možno 
návšteva haly inšpiruje rodi-
čov a deti ku korčuľovaniu, či 
hokeju. Aréna disponuje elek-
trickou rolbou, šiestimi šatňa-
mi, detským kútikom, obcho-
dom s hokejovou výstrojou, 
reštauráciou s kaviarňou, poži-
čovňou korčúľ a parkoviskom.

V septembri sa po prázdni-

nách opäť otvorili dvere herne 
rodinného centra. Pimpollo je 
otvorené každý pracovný deň 
od 9.00 do 12.00 a vybrať si tu 
môžete z rôznorodých aktivít, 
ktoré sú určené pre deti od úpl-
ného malička, ale aj pre rodi-
čov a starých rodičov.

Priestory centra sú k dis-
pozícii aj počas víkendov, 

kedy ich môžete využiť na zor-
ganizovanie narodeninovej 
oslavy, rodinného či kamarát-
skeho stretnutia. Ďalšie infor-
mácie o programe, kurzoch a 
aktivitách, ktoré pre Vás pri-

pravujeme, nájdete na FB 
stránke Pimpollo - Rodinné 
centrum Krásna, ako aj na 
stránke mestskej časti.

Obľube sa tešia programy 
Hokus-pokus, Podporná 
skupina dojčenia a nosenia, 
Tvorenie a učenie, Malá škôl-
ka (adaptačný program pred 
nástupom do škôlky pre deti 
od 2 rokov ), Cvičenie pre 
mamičky s deťmi (pre deti od 
6 mesiacov do 3 rokov), kurzy 
Hudobnej školy Yamaha 
(pre deti od 4 mesiacov do 4 
rokov), Halúzka (krúžok ľudo-
vého tanca pre deti od 3 do 6 
rokov).

Nudu u nás veru nehľadaj-
te. Počas leta sa v troch tábo-
rových turnusoch v priesto-
roch centra stretlo, zoznámilo 
a vybláznilo takmer 60 detí vo 
veku od 4 do 9 rokov. Naše 
priestory praskali vo švíkoch. 
Program však mali deti boha-
tý. Navštívili sme leteckých 
záchranárov, jazdili na koní-
kovi, navštívili knižnicu či  spo-
znávali  Krásnu  spolu  s  Pá-
tračom  Tinom. Spolu  s deťmi 
sme tvorili, vyrábali, špor-
tovali, spievali a tancovali. Tešíme sa na vás u nás!
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Spoločne a navzájom

Počas zimy do Arény Sršňov

Lucia Miklošová

Aby nudy nebolo, je tu pre vás PIMPOLLO

16:30 – 17:30

Termíny

16:30 – 17:30

16:30 – 17:30

25.01.2020 Sobota

22.02.2020 Sobota

04.01.2020 Sobota

21.12.2019 Sobota

16:30 – 17:30

V zdravom tele zdravý 
duch je výrok, ktorý používali 
už starí Gréci. A niet pochýb, 
že je to 100% pravda. Človek 
sa cíti dobre, keď je zdravý. A 
to nielen po fyzickej, ale aj po 
psychickej stránke. Čo k tomu 
dopomáha, všetci dobre vie-
me, len v tejto hektickej dobe 
si na to nevieme a možno ani 
nechceme nájsť čas. Pohyb a 
šport by mali byť aktivity, ktoré 
sú pravidelne zaradené v 
našom týždennom pláne. 
Stačí sa len krátko zamyslieť a 
zistiť, koľko pozitív športové 
aktivity môžu priniesť: zdravé 
telo, zdravý duch, relax, zlep-
šenie kondície a v neposled-
nom rade aj stretnutie s pria-
teľmi, spoznávanie nových 
ľudí, či utužovanie kolektívne-

ho ducha a vzťahov. Naša 
mestská časť v spolupráci s 
OZ Pimpollo pravidelne ponú-
ka cvičenie, ktoré je určené 
pre každodenný život bez o-
hľadu na vek a kondíc iu . 
Cvičenie skôr zdravotného 
charakteru je zamerané na 
správne dýchanie či držanie 
tela, rozvoj celkovej pohybli-
vosti, napätie i uvoľnenie. 
Cvičenie sa koná každú stre-
du od 18.30 do 19.30 hod v 
telocvični ZŠ s MŠ sv. Marka 

Križina. Cvičí sa prevažne s 
vlastnou váhou tela, ale aj za 
pomoci pomôcok, ktoré sú cvi-
čiacim k dispozícií. Stačí si pri-
niesť vhodnú obuv, športové 
oblečenie a dobrú náladu. 

Príďte si oddýchnuť od každo-
denných starostí a hlavne uro-
biť niečo pre svoje zdravie. 
Prvá hodina je zdarma.

Silvia Sladíková

František Klik



O čom sú Vianoce?

Malý Jožko síce pani uči-
teľke na otázku zo slovenčiny 
správne neodpovedal, ale zod-
povedal jej i nám omnoho dôle-
žitejšiu otázku, a to otázku pod-
staty prežívania opravdivej 
radosti Vianoc. Pretože Via-
nočný čas je časom predo-
všetkým o radosti prežívanej 
zo vzájomného obdarovania 
nezištnou láskou, a to v tých 
najrôznejších podobách – nie-
len materiálnych. Či sme už 
zabudli? A táto neopísateľná 
radosť, ktorá vlastne ani po 
Vianociach nemá skončiť, je 

ukrytá práve v tých troch rovi-
nách:

2. Radosť z „TY obdaru-
ješ“, kde sa môžeme popri 
tom všetkom, čo prežívame, 
veľmi tešiť z toho, že na nás 
niekto pamätá a má nás veľmi 
rád hoci, v roku je to ťažko 
vždy dať akosi najavo. Teraz 
nám to chce dokázať svojím 
darom. Prijmime ho s veľkou 
radosťou i vďačnosťou! 

1. Radosť z „JA obdaru-
jem“, kde zabúdam na seba a 
túžim niekomu prejaviť svoju 
lásku darom, z ktorého ten 
„môj blízky“ bude mať radosť. 
Veď to je super! Ale nezabud-
nime niekoho obdarovať svo-
j ím drahocenným časom, 
úsmevom, dobrým slovom, 
návštevou, prítomnosťou, 
objatím, odpustením... Lebo 
na takéto dary a chvíle sa 
nezabúda nikdy a oheň rados-
ti z týchto darov bude horieť 
naveky v srdci oboch: darujú-
ceho i obdarovaného.

Radosť a zázrak opravdi-
vých Vianoc je na dosah v pre-
žívaní času „ja obdarujem, ty 
obdaru ješ ,  a  na jmä  ON 
OBD AR U JE . . . “  V tom to 
duchu si navzájom popraj-
me radostný, pokojný, lás-
kyplný,  a najmä Bohom 
požehnaný čas VIANOC i 
celý nastávajúci rok 2020.

3. Radosť z „ON OBDA-
RUJE“, kde pri pohľade do bet-
lehemských jasieľ prežijeme 
radosť pastierov i mudrcov z 
da ru  novonarodeného 
Božieho Syna, ktorý je posla-
ný ako znamenie úplne novej 
nádeje a svetla, aby sme sa už 
nikdy nebáli. ON sa prišiel s 
nami smiať i plakať, radovať 

sa i trpieť. Chce byť pri nás i 
keď padáme, aby sme spolu s 
Ním vstali, chce byť pri nás 
vždy a všade, aby sme v Ňom 
prijali dar nekonečnej Božej 
lásky a odpustenia, ktoré ako 
jediné ozaj uzdraví naše rodi-
ny, vzťahy i naše často živo-
tom a pádmi ubolené srdcia. A 
táto Božia láska bude v nás 
konať divy natoľko, nakoľko ju 
prijímame a uveríme v ŇU. A aj 
keď sa naše srdce podobá 
maštali, kde to nevonia až tak 
príjemne a nie je tam až tak 
komfortne - NEVADÍ! Ježiško 
sa  chce  narod i ť  p ráve  v 
takýchto jasliach tvojho srdca, 
aby ich pretvoril na najútulnej-
ší skvost plný Božej lásky a 
poko ja .  V tedy  zaž i jeme 
radosť z Božieho prijatia a 
pochopíme, čo to znamená, 
keď na VIANOCE už konečne 
práve nás „ON OBDARUJE“! 

A j  keď  nám vonku  už 
nejednu noc poriadne pri-
tuhlo, v srdci nás zahrieva 
myšlienka prichádzajúcich 
Sv ia tkov  Vianočných . 
Sviatkov, počas ktorých sa na 
jednej strane tešíme rozpráv-
kovo-zimnému počasiu, ale 
na strane druhej prežívame 
radosť z príchodu tepla Lásky, 
ktorá roztápa aj tie najväčšie 
ľady  v  naš ich  s rdc iach a 
medziľudských vzťahoch. 
Veď čaro Lásky Svätej noci 
nás akosi spája a pobáda k 
láske. A nie je to úžasné? Veď 
vtedy citlivejšie vnímame, a 
mali by sme vnímať, že všetci 
sme tu akosi „Jedno“. V tom 
čase Vianočnom sme sami na 
sebe svedkami zázrakov v 
našich dušiach. Zázrakov 
Vianoc, kedy sa malí v našich 
očiach i srdciach stávajú veľ-
kými, chudobní bohatými na 
lásku, zlí túžiacimi po zmene k 
lepš iemu,  hnevníc i  po 
odpustení a zmierení.
 Osamelých chceme potešiť 
svojou prítomnosťou a všetci 
sa chceme mať tak opravdivo 
a úprimne radi. Nezištne! A 
tento dar Lásky vtedy tak silno 
klope na naše srdce, že sa 
nedá povedať nie. Lebo každý 
chce milovať a byť milovaný. 

Ako ešte lepšie prežiť a 
chápať Vianoce nás nedávno 

pouči l  jeden malý školák. 
Odohralo sa to na hodine 
Slovenského jazyka a literatú-
ry, kde sa pani učiteľka tesne 
pred vianočnými prázdninami 
opýtala istého žiačika Jožka 
túto odbornú otázku: „Jožko! 
Keď poviem: ja obdarujem, ty 
obdaruješ, on obdaruje... Aký 
je to čas?“ Tento jednoduchý 
žiak sa prívetivo usmial a na 
túto učiteľkinu otázku odpove-
dal: „Vianočný, pani učiteľka. 
VIANOČNÝ!“ V tom pani uči-
teľke vyšl i  s lzy a malému 
Jožkovi povedala: „Tak ty si sa 
dnes pre mňa stal anjelom, 
ktorý mi objasnil posolstvo pre-
žívania Vianoc!“... A čo my? 
Nestávajú sa nám v tejto chvíli 
slzy pani učiteľky akosi blíz-
ke?

Dominík Plavnický,
kaplán
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Zo života farnosti v Krásnej

Príprava detí na 1. sv. PrijímanieAdventný veniec

Poďakovanie za úroduPúť k Storočnému dubu



V klube sa uskutočnila pred-
náška na tému Komunikácia    
s  A.  Mart ináskovou  a  v 
Kulturparku v Košiciach sme 
navštívili výstavu ručných prác 
seniorov.

Naši 30 seniori sa zabávali s 
košickými seniormi na no-
vembrovej tanečnej zábave v 
Spoločenskom pavilóne v Ko-
šiciach. Spolu so stovkou ko-
šických seniorov sme spoznali 
mestské časti  Kavečany a 
Poľov, ktoré nám prezentovali 
svoje historické skvosty aj zau-

jímavé projekty.

Históriu mesta Trebišov 
sme spoznávali na  jednodňo-

vom autobusovom výlete pre 
38 seniorov.

V kaštieli Krásna sa konala 
naša tretia tanečná zábava s 
občerstvením pre päťdesiat 
seniorov. Do tanca hrala obľú-
bená hudobná skupina ECHO 
band.

Bezplatnú cestu vlakom pre 
seniorov sme využili počas troj-
dňového výletu do Vyšných 
Hágov za krásami Tatier, a tiež 
na návštevu agentúry Google v 
Bratislave na prednášku „I am 
Remarkable“.  Po nej sme so 
sprievodkyňou obdivovali 
Bratislavu - našu krásavicu na 
Dunaji. Za tento výlet patri poďa-
kovanie Majke Takáčovej - vnuč-
ke M. Martonovej.Na nultom ročníku Troj-

boja seniorov - šípky, hod krúž-
kom vybojovali striebornú 

medailu Magdaléna Szabó-
ová a Jolana Pachingerová.

Veľký úspech sme dosiahli 
na Letnej olympiáde senio-
rov 2019. Za náš klub súťažilo 
15 seniorov a pre klub sme zís-
kali štyri medaily: zlatú Jolana 
Pachingerová - hod krúžkom 
na cieľ, striebornú Anton 
Paľovčík - hod krúžkom na 
cieľ,bronzovú Emilia Fto-
reková - kop do bránky a 
bronzovú Alžbeta Bugošová 
- hod loptičkou na cieľ.

Klub seniorov Krásna pri-
pravil pre svojich členov okrem 
obľúbenej opekačky v altánku 
rôzne klubové akcie. Naši čle-
novia sa zúčastňujú aj na akci-
ách, ktoré pre košických senio-
rov organizuje Rada seniorov 
mesta Košice.

Rada seniorov mesta Ko-
šice v spolupráci s mestom 
Košice každý rok oceňuje 
košických seniorov za prínos a 
pomoc pri rozvoji tvorivej čin-
nosti pre seniorské hnutie. Z rúk 
primátora mesta Košice J. 
Polačeka a námestníčky L. 
Gurbáľovej prevzali Ďakovný 
list aktívni členovia:Michal 
Takáč, Paulína Grácová a 
Alžbeta Bugošová.

Deti sú ako malé špongie

Natália Vojtilová, lektorka

9

Úspešná jeseň

Teraz to už naše deti dobre 
vedia a každý deň sa tešia, čo 
ich popoludní čaká. O svojich 
dobrodružstvách porozprávali 

aj kamarátom, a tak máme v 
tomto školskom roku už 65 žia-
kov a otvorili sme štvrtú triedu 
anglického školského klubu. Je 
pre nás dôležité, aby boli aj rodi-
čia súčasťou nášho školského 
života a tak pre nich organizuje-
me rôzne akcie, pravidelné 
otvorené hodiny a vystúpenia. 
Už po roku fungovania vidíme, 
ale hlavne počujeme skutočné 
výsledky. Angličtina pre tieto 

deti nie je žiadny strašiak. 
Vďaka kvalifikovaným lektorom 
anglického jazyka prirodzene a 
s ľahkosťou „nasávajú“ množ-
stvo komunikačných fráz a prí-
slušnú slovnú zásobu. Zapájajú 
sa, komunikujú a najmä sa na 
klub tešia. A už dnes sme zve-
daví, čím nás 12.02.2020 po-
čas Dňa otvorených dverí na 
Dneperskej opäť ohúria.

Keď zvonček oznámi ko-
niec poslednej hodiny, on a 
jeho spolužiaci si pobalia tašku 
a stretnú sa v klube detí. Všetci 
sa medzi sebou dobre poznajú, 
pretože nás je v klube len pri-
bližne pätnásť, aby sa k slovu 
dostal každý. Najskôr utíšime 
škvŕkajúce brušká na obede. 
Tam sa učíme stolovať, popriať 
si dobrú chuť, či vypýtať dupľu. 
Ako inak, po anglicky. Keď na-
berieme silu, začína sa zábava. 

„Miss teacher, veď vy ste 
nás prekabátili. Hrali sme sa a 
aj tak sme sa dnes naučili počí-
tať  až do sto.“  predniesol 
Matejko z 1.A v októbri minulé-
ho roka. Dnes je z neho veľký 
druhák a tak už vie, ako to u nás 
v English Kids Club-e na Sú-
kromnej základnej škole Dne-
perská 1 chodí.

Hráme sa, skáčeme, tancu-
jeme, súťažíme, kreslíme, vyrá-
bame, robíme pokusy a trochu 

vystrájame. Spočiatku boli žiaci 
prekvapení, tak ako Matejko. 
„Nemali sme tu mať angličtinu? 
Sedieť v lavici a písať si? Alebo 
aspoň tíško počúvať, čo pani 
učiteľka hovorí?“ Nuž, mali aj 
nemali. Pani učiteľky sú tu totiž 
veľmi prešibané a tak každý 
deň vymýšľajú, ako učiť tak, že 
si to vlastne nikto ani nevšimne. 
Veď komu by napadlo, že pri 
hľadaní pokladu sa učíme 
pomenovať predmety okolo 
seba. Alebo keď z bazéna plné-
ho guľôčok lovíme skryté 
obrázky sa učíme o farbách. Či 
pri hode na terč čísla. Kto by 
povedal, že pri hmatovom pexe-
se alebo zvukových hádankách 
sa naučíme o zvieratkách, a že 
ochutnávaním sa môžeme 
dozvedieť o svojich zmysloch. 

Alžbeta Bugošová



Darovaním krvi pomáha človek človeku
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Zatiaľ neexistuje žiadna 
tekutina ani spôsob ako na-
hradiť krv. Jediná možnosť ako 
pomôcť človeku, ktorý krv po-
trebuje, je prijať ju od darcu. Na-
ša mestská časť v spolupráci s 
miestnym spolkom SČK pravi-
delne organizujú mobilný odber 
„Krásňanskú kvapku krvi“. Jej 
druhé tohtoročné kolo sa kona-
lo 12. septembra v priestoroch 
kaštieľa. Naši pravidelní darco-
via chápu tento ušľachtilý čin 
ako samozrejmosť, ako bežnú 
súčasť ich života.  Ani tentokrát 
nás nesklamali a prišli darovať 
vzácnu tekutinu. Odberu sa 
zúčastnilo 25 darcov. Bohužiaľ, 

trom z nich zdravotné dôvody 
neumožnili pristúpiť k darova-
niu krvi. Bezproblémový prie-
beh podujatia zabezpečil svo-
jim profesionálnym prístupom 
tím Národnej transfúznej služby 
v Košiciach v zložení MUDr. 
Marek Andrejkovič, Ing. Viera 
Finková, Mgr. Jana Sopková, 
Mgr. Anna Matejovská, Mgr. 
Erika Karvanská a Bc. Lukáš 
Kondáš. Členom miestneho 
spolku SČK a zamestnancom 
NTS v Košiciach ďakujeme za 
skvelú spoluprácu. Našim dar-
com vyslovujeme úprimné: 
„Ďakujeme, že ste.“

Potravinová pomoc

Aj keď je to pre mnohých 
ľudí zarážajúce, problematika 
materiálneho nedostatku a 
nedostatku potravín sa netýka 
iba rozvojových krajín, ale aj 
mnohých obyvateľov Sloven-
ska. Preto sa Mestská časť 
Košice - Krásna v spolupráci s 
Arcidiecéznou charitou Ko-
šice a Slovenským červeným 
krížom už niekoľko rokov po-
dieľa na organizovaní potra-
vinovej pomoci. V rámci tejto 
aktivity bolo našim obyvate-

ľom v roku 2019 odovzdaných 
395 potravinových a 45 hygie-
nických balíčkov. Táto pomoc 
je zameraná na zmiernenie 
potravinovej a materiálnej 
deprivácie najodkázanejších 
osôb nachádzajúcich sa v sys-
téme pomoci v hmotnej núdzi 
a sociálne slabším rodinám. 
Príjemcami sú prioritne rodiny 
s nezaopatrenými deťmi, kto-
rým sa poskytuje pomoc v 
hmotnej núdzi, tiež príjemco-
via pomoci v hmotnej núdzi, 

ktorí sú invalidní, s ťažkým 
zdravotným post ihnut ím 
alebo dovŕšili vek s nárokom 
na starobný dôchodok, záro-
veň však nemajúci príjem zo 
zárobkovej činnosti. Touto ces-
tou sa chceme úprimne poďa-
kovať všetkým našim partne-
rom a ľuďom, ktorí do zbierky 
prispeli. Veríme, že uľahčuje 
ľuďom, ktorí od nás tieto balí-
ky dostávajú, ich neľahkú so-
ciálnu situáciu.

Obrazy, ktoré vytiahnu z reality

Marta Petrušová

Marta Petrušová

Výstava pozostávala z 28 
obrazov, ktoré sú maľované 
olejovými farbami. Tento štýl 
je náročnejší z časového a 
technického hľadiska ako 
maľba akrylovými farbami. 
Imponujú mi však sýte pig-
menty. Olejomaľbe sa inten-
zívne venujem dva roky, ale 
maľovaniu ako takému už od 

detstva. Baví ma experimen-
tovanie s novými technikami a 
myšlienkami, čo sa odráža v 
širokej škále motívov mojích 
obrazov. Na výstave bolo 
možné v id ieť  k ra j inky, 
abstraktné obrazy, obrazy so 
snovými a surrealistickými 
výjavmi. Svojimi obrazmi sa 
snažím o vyvolanie určitých 

pocitov, niektoré kompozície 
pôsobia ukľudnujúco, iné nao-
pak dodávajú energiu priesto-
ru, v ktorom sú, prípadne 
môžu vyvolávať hĺbavé otaz-
ky. Zámerom je, aby sa majiteľ 
k obrazom stále rád vrátil, a 
aby ho na chvíľu vytiahli z kaž-
dodennej reality.

Veľké "ďakujem" patrí všet-
kým, ktorí prišli na moju výsta-
vu, taktiež starostovi obce a 
riaditeľovi kaštieľa Petrovi 
Tomkovi, ktorý mi umožnil 
vystavovať v krásnych pries-
toroch kaštieľa. Prekvapilo 
ma množstvo návštevnikov, 
ale aj kopec otázok, na ktoré 
som s radosťou odpovedal. Martin Kuchta



Ing. Igor Lábaj,

● Bolo vybudovaných vyše 
6800 m vodovodu, kanalizá-
cie, plynovodu a verejného 
osvetlenia, 

● IBV Na hore sa rozprestie-
2ra na ploche cca 453 000 m , 

čo predstavuje 520 pozemkov.

● Kapitál, ktorý prišiel do 
Krásnej za tieto pozemky, sa 
prejavil na zveľadení starej 
časti Krásnej v novopostave-
ných alebo rekonštruovaných 
domoch, v nákupe áut a zaria-
dení domácností atď. Touto 
cestou ďakujeme všetkým pô-
vodným majiteľom pozemkov 
za trpezlivosť, pochopenie a 
korektný prístup pri jednaní.

Ďakujeme zároveň všet-
kým zástupcom samosprávy, 
ktorí pôsobili a pôsobia v štruk-
túrach miestneho úradu mest-
skej časti Krásna. Aj pri neľah-
kých problémoch sme sa vždy 
snažili rešpektovať požiadav-
ky samosprávy, ktoré chránili 
obyvateľov Krásnej. Prešlo 15 
rokov a Krásna sa rozrástla o 
veľmi pekné a rodinné sídlisko 
Na hore s novými obyvateľmi, 
ktorí si môžu postaviť domy 
podľa svojich predstáv. Sku-

pina našich spoločností vyvíja-
la maximálne úsilie, aby pre-
dávané pozemky boli perfekt-
ne pripravené a poskytovala 
maximálny servis, aby výstav-
ba nových domov bola bez-
problémová. Dnes môžeme 
konštatovať, že absolútna väč-
šina nových obyvateľov sa v 
Krásnej cíti dobre. Naša čin-
nosť v číslach :

● Spoznali sme a rokovali so 
stovkami pôvodných vlastní-
kov a dnes môžeme konštato-
vať, že sme zvládli veľmi ťažkú 
činnosť výkupu pozemkov bez 

akýchkoľvek problémov s 
vyplatením všetkých pôvod-
ných vlastníkov.

LF DEVELOPMENT, s.r.o.

Tento článok je platený, redak-
cia nezodpovedá za obsah.

● To nám otvorilo dvere pre 
vstup do podstatne rozsiahlej-
šieho územia Na hore, kde 
sme v niekoľkých etapách pri-
pravili územie, ktoré sa zara-
ďuje k najlepším realizovaným 
projektom v Košiciach. Pri prí-
prave tohto územia sme pre-
konali množstvo technických 
problémov a podarilo sa nám 
vybudovať prestížnu reziden-
ciu. 

● Prvou etapou bolo územie 
Pod cintorínom. Išlo o veľmi 
zložité územie, najmä čo sa 
týka morfológie terénu, zloži-
tosti vybudovania ciest a inži-
nierskych sietí. Keďže sme 
prípravu tohto územia zvládli, 
získali sme si dôveru samo-
správy a občanov Krásnej.

A mohla sa začať naša čin-

nosť pri príprave stavebných 
pozemkov.

Vážení Krásňančania. V 
týchto dňoch je to 15 rokov, 
kedy skupina spoločností LF 
development začala pôsobiť v 
mestskej časti Krásna - prípra-
vou stavebných pozemkov. 
Dovoľte, aby sme Vám predlo-
žili bilanciu tejto činnosti. Pred 
rokom 2004 bola Krásna vďa-
ka poľnohospodárskym fir-
mám zaťažovaná biologickými 
odpadmi, čo sa prejavovalo 
často nedýchateľným prostre-
dím najmä v letných mesia-
coch. Dôsledným vyžadova-
ním dodržiavania hygienic-
kých noriem našou spoločnos-
ťou bolo dosiahnuté postupné 
znižovanie tejto záťaže až po 
jej úplné odstránenie. Dnes je 
ovzdušie Krásnej veľmi čisté a 
patrí k najčistejším v Koši-
ciach. To bol prvý úspech a zá-
roveň veľmi pozitívny vklad 
našej spoločnosti do zlepšenia 
životného prostredia Krásňan-
čanov.

● vyše 10900 m NN rozvodov 
a telekomunikačných vedení, 
● vyše 8000 m komunikácií a 
približne 

Sponzoring pre MČ Krá-
sna a mesto Košice vyše 100 
000 €. Vyčlenené plochy pre 
zeleň, športoviská a detské 

2ihriská o výmere vyše 3800 m . 
Predpokladané dane v lokalite 
Na Hore budú tvoriť významnú 
časť rozpočtu MČ Krásna.

● vodo jem o  kapac i te
32x50 m .

● 3 trafostanice 
● 13000 m chodníkov, 

Na záver chceme zaželať 
všetkým Krásňančanom veľa 
krásnych chvíľ do budúcnosti, 
popriať všetkým krásne a vese-
lé Vianoce v kruhu svojich 
rodín. 

Užívajte dlhé roky v zdraví 
spoločne vybudované prostre-
die a cíťte sa v Krásnej dobre.

Odpočet činnosti LF DEVELOPMENT, s.r.o. Na Hore
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Družstvá našich doras-
tencov pod hlavičkou Janoč-
ko Academy sú v rozdielnych 
pozíciách.  Zatiaľ čo mladší 
chlapci do 17 rokov sú lídrom 
svojej vekovej kategórie III. ligy 
s päťbodovým náskokom, star-
ší chlapci do 19 rokov sú po-
slední so ziskom troch bodov. 
Získať body ale mohli viackrát, 
žiaľ viacero ich domácich due-
lov skončilo 0-1 po góloch v 
posledných minútach. Na 
chlapcoch je vidieť výrazné 
zlepšenie a veríme že smolné 
konce v zápasoch, kde sme 
boli viackrát lepšími, odoženie 
zima.

Všetko podstatné môžete 
nájsť na stránke:
www.facebook.com/fkkrasna

Žiaci FK KRÁSNA - kate-
gória do 15 rokov, sú po jeseni 
siedmi v desaťčlennej tabuľke 
1.triedy ObFZ Košice-okolie. 

Naša najmladšia kategória trpí 
nedostatkom hráčov. Minulý 
ročník prešlo kvôli veku viace-
ro opôr do dorasteneckej kate-
górie. Tento odliv hráčov sa 
nepodarilo doplniť pred sezó-
nou. Z počiatočných 7 hráčov 
postupne počas súťaže stúpol 
počet  det í  len  na  11  a  po 
poslednom kole sa pripojil ešte 
jeden chlapec. Chlapci hrali v 
zápasoch bez možnosti vy-

striedať, čo je fyzicky veľmi 
náročné. Tím by tak potreboval 
doplniť káder pred jarnou čas-
ťou aspoň o 3-4 hráčov, preto 
ak máte doma dieťa, ktoré má 
rado futbal, radi ho privítame v 
našom klube, kde sa mu bude 
venovať kvalitný tréner. 

Po takýchto výsledkoch sa 
možno videli naši hráči dve 
kolá pred koncom ako víťazi 
prvej polovice sezóny, avšak 
všetko dopadlo inak. Najprv 
odohrali ťažký zápas na ihrisku 
rezervy Slávie TU Košice, v 
ktorom od piatej minúty len dru-
hýkrát v sezóne prehrávali. 
Zaváhanie odvrátil ešte do 
prestávky priamym kopom 
Pástor. V záverečnom kole 
zavítala na náš štadión Šaca. 

Polčasové skóre 0:0 nič zlé 
nepredpovedalo, potom ale 
videli červenú kartu náš skúse-
ný stopér Študenc a hráč súpe-
ra Varchola. Naša oslabená 
obrana vydržala do 75.minúty 
a do konca stretnutia inkasova-
la ešte trikrát, preto sa duel 
skončil vysokou prehrou 0-4. 
Na prvú priečku tabuľky sa tak 
dostalo Ploské o dva body 
pred náš tím. Veríme, že na jar 
sa opäť vrátia na čelo ligového 
pelotónu a podarí sa im naplniť 
ich cieľ - súťaž vyhrať. Počas 
jesene nastúpilo v našom muž-
stve až 27 hráčov.  Široký 
kolektív v posledných dvoch 
kolách zrazu nebol k dispozícií 
a na striedanie sme mali v 
oboch zápasoch len po jed-
nom hráčovi, čo malo výrazný 
podiel na skladbe družstva a 
výsledkoch.

Svoju prvú sezónu v 6.lige 
dospelých Mestského futbalo-
vého zväzu Košice absolvuje 
náš znovuzrodený klub FK 
KRÁSNA. V minulom vydaní 
Krásňančana sme skončili štvr-
tým kolom, po ktorom bol náš 
tím lídrom súťaže po troch 
domácich výhrach a jednej pre-
hre v Nižnej Myšli s B-tímom 
Geče. Pozreli sme sa, ako si 
počínali naši hráči v ostatných 
zápasoch jesennej časti.

Piate kolo prinieslo súboj o 
prvé miesto, keď sme na domá-
com trávniku privítali Ploské. 
Všetko podstatné sa odohralo 
v rozmedzí 60. a 64.minúty, 
najprv viedli hostia, o dve minú-
ty si však dali vlastný gól a o 
ďalšie dve z penalty zápas roz-
hodol jednoznačne najlepší 
strelec súťaže Michal Pástor. 
Ďalšie kolo nás čakal doma 
nebezpečný Poľov. Po našom 

najlepšom výkone sezóny utŕ-
žili domáci zdrvujúci osemgó-
lový debakel, pričom to mohlo 
pokojne skončiť aj dvojcifernou 
výhrou našich hráčov. Podob-
ný výsledok sa očakával aj v 
ďalšom stretnutí s poslednou 
Slanskou Hutou. Futbalisti 
Krásnej to aj potvrdili a súpera 
zdolali jednoznačne 6-0. Gó-
lovo sa pri tomto víťazstve pre-
sadilo šesť rôznych strelcov. 

Bilancia jesene FK KRÁSNA
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Asanačná služba:

V ostatných prípadoch je pri 
poruche potrebné volať 
vodárenskú spoločnosť.

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. 

0903 350 372 ak je niekde 
uhynuté zviera.

KOSIT:

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

0907 548 620,

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

dispečing - výjazd
0800 156 748  (www.kosit.sk), 

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

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

dispečing - expres

Elektrina:

0902 904 869
Bezplatná linka MČ Košice -
Krásna: 

Marek Takáč

Koľko nás je?  

Jana  Vargová

Narodilo sa 60 detí a zomrelo 
25 občanov.  

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

V mesiac i december bol 
celkový počet obyvateľov 
5801.

Počet obyvateľov v našej 
mestskej časti opäť vzrástol.

Stretnutie Strelci Krásnej

1. Krásna - Kavečany 8-0 Pástor 3, Koneval, Kajla, D.Gordoň, Juhász, Červeňák

2. Krásna - KAC Košice 2-0 Pástor 2

3. Krásna - Sokoľ 2-0 Pástor, Juhász

4. Geča „B“ - Krásna 1-0

5. Krásna - Ploské 2-1 Jakubčin (vl.), Pástor

6. Poľov - Krásna 0-8 Boda, Lukáč, Bajus 2, Petruň (vl.), Pástor 2, Červeňák

7. Krásna - Slanská Huta 6-0 Serfozo, Kajla, Boda, Študenc, Karafa, Miko

8. TU Košice „B“ - Krásna 1-1 Pástor

9. Krásna - Šaca 0-4

Výsledky mužstva dospelých FK KRÁSNA v jesennej časti Dôležité kontakty
a informácie: 


