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Miestne noviny Mestskej časti Košice - Krásna

Zvýšime bezpečnosť a urobíme kroky
k rekonštrukcii Ukrajinskej
Milí obyvatelia Krásnej.
V myšlienkach na ťažko
skúšaných Prešovčanov sme
prežili vianočné sviatky a
koniec roka. Spoločne, veľkolepým ohňostrojom, sme oslávili vstup do Nového roka.
Slávnostnou liturgiou, za prítomnosti významných osobností spoločenského a cirkevného života, sme si pripomenuli sté výročie narodenia
významnej
osobnosti
Krásnej, profesora Michala
Lacka. Jeho životný príbeh a
odkaz môže byť pre nás a pre

rodinného plesu v Kaštieli a
uzavreli ho štvrtým plesom
Krasňanov.
Zima nebola tuhá, ale jej
úvod a poľadovica, ktorá
postihla celé Slovensko, otestovali našu pripravenosť.
Prvýkrát sme využili komunálnu techniku, ktorú sme zakúpili minulý rok. Potešili sme
pani kuchárky a z rozpočtu
mestskej časti sme vybavili
kuchyňu v škole novými,
modernými zariadeniami. Bez
väčších ťažkostí sme zvládli aj
parlamentné voľby.
Aké máme plány na nastá-

tovú dokumentáciu a získať
stavebné povolenia k vybudovaniu chodníkov od záhradníckeho centra Átrium po IBV
Krásna pri jazere, na
Edisonovej ulici, od čerpacej
stanice po Východnú ulicu a
zrealizovať priechod pre chodcov Ukrajinská – Minská.
Začali sme s prípravami na
modernizáciu osvetlenia celej
Krásnej, niektoré svietidlá už
dosluhujú, iné sú neefektívne.
Chceli by sme riešiť osvetlenie v celej mestskej časti komplexne. Rovnako plánujeme
modernizáciu rozhlasu.

kej siete umiestníme bezpečnostné kamery.
Azda najväčšou výzvou
bude výstavba Centra komunitných sociálnych služieb, na
ktoré boli tento rok vyčlenené
prostriedky v rozpočte mesta
Košice a to v sume 1,3 milióna
eur. Centrum komunitných
sociálnych služieb sa z plánov
na papieri, po intenzívnej
aktívnej komunikácii s jednotlivými referátmi, úradmi,
primátorom a poslancami,
stáva skutočnosťou. Jeho
výstavba by sa mala začať v
druhej polovici roka.

Z osláv stého výročia narodenia pátra Lacka
budúce generácie vzorom.
Napriek ťaživej politickej a
životnej situácii sa svojou
odvahou a odhodlaním rozhodol zachovať a obhájiť svoju
vieru a slobodu.
Obdobie fašiangov sme si
spestrili už štvrtým ročníkom

vajúce obdobie?
Po rokovaniach a dohode
s Magistrátom mesta Košice
sa nám podarilo presadiť
rekonštrukciu Ukrajinskej
ulice po etapách. Tento rok
máme v pláne vysporiadať
pozemky, vypracovať projek-

Nemilá udalosť, ktorá sa stala
na Hore, nás prinútila, aby
sme sa čím skôr pustili do zlepšenia bezpečnosti. V spolupráci s mestskou políciou a
spoločnosťou Antik sme vytipovali miesta, na ktoré po
dobudovaní a spustení optic-

Milí susedia, Krásňania,
želám Vám milostiplné prežitie tajomstva Veľkej Noci a
radostné sviatky jari.
Peter Tomko, starosta

Z diára starostu

Podávanie punču v rámci
Košických vianočných trhov,
organizácia a účasť na
verejných korčuľovaniach v
Crow aréne - realizované zdarma pre občanov našej mestskej časti,
účasť na výročnej koncoročnej schôdzi Klubu seniorov,
organizácia a účasť na silvestrovskom punči + ohňostroj - Vítanie nového roka,

stretnutia s predstaviteľmi
gréckokatolíckej cirkvi pri príležitosti osláv storočnice pátra
Michala Lacka,
novoročné stretnutie starostov mestských častí v historickej radnici za prítomnosti
primátora,
stretnutia s predstaviteľmi
FK Krásna,
stretnutia na magistráte
ohľadom komunitného parku,
stretnutia na referáte
dopravy ohľadom Ukrajinskej
ulice,
pravidelné stretnutia s klubom seniorov,
účasť na prednáškach pri
príležitosti 100 rokov od narodenia pátra Lacka,
účasť na slávnostnej liturgii pri príležitosti 100 rokov od
narodenia pátra Lacka,
pojednávanie s pani
Eliášovou (11-ročný súdny
spor),
stretnutie na úrade MČ s

novovymenovaným náčelníkom mestskej polície pánom
Pavelčákom a veliteľom
pánom Fajčíkom,
účasť na porade PZ za prítomnosti riaditeľa KRPZ a OR
PZ,
stretnutie s riaditeľkou knižnice pre deti a mládež Košice,
absolvovanie CO školenia
štatutárov MČ,
pracovné stretnutie s podpredsedom KSK,
účasť na rade starostov,
stretnutia na stavebnom
úrade s p. Garajom ohľadom
vydávania kolaudačných rozhodnutí,
stretnutie s firmou Antik
ohľadom elektrobicyklov,
skútrov, umiestnenia nabíjacích staníc,
účasť na rokovaní stavebnej komisie - pani Eliašová mimosúdne vyrovnanie a
bistro Včielka - pán Hegedüš rokovanie o prístavbe,

stretnutie s pánom
Gombitom v Oáze, ubytovanie
občanov z Lubiny,
stretnutia na špecializovanom stavebnom úrade s
pani Remetajovou - komunitný park, IBV pri Mlyne,
Ukrajinská ulica,
rokovanie o projekte
Ukrajinská, chodník Atrium
- IBV Krásna pri jazere,
Edisonova, Minská Ukrajinská,
účasť na rokovaniach
mestského zastupiteľstva,
stretnutia s VSD - osvetlenie, rozšírenie siete, rozmiestnenie svietidiel,
stretnutie s pánom
Fajčíkom - osadenie kamier v
MČ v spolupráci s Antikom,
stretnutia s pani riaditeľkou
ZŠ s MŠ pani Becovou,
stretnutie na Lesnom a
pozemkovom úrade a katastri
ohľadom výkupu pozemkov
na Zelenej ulici.

Darovanie krvi = darovanie života
Hlavným princípom bezpríspevkového darcovstva krvi
je solidarita, úcta k životu,
empatia a láska k druhým.
Do Krasňanskej kvapky krvi,
ktorá sa konala 21. februára v
našom kaštieli, sa tentokrát
zapojilo 28 darcov.
Každý z nich mal svoju individuálnu motiváciu. Pre všetkých darcov je však tento
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humánny počin úplná
samozrejmosť. Pre pravidelných darcov je to už takmer
tradícia. Pravidelní darcovia
bývajú ocenení bronzovou,
striebornou, zlatou či diamantovou Janského plaketou,
alebo Kňazovického medailou. Veríme, že takéto ocenenie čaká aj na nášho pravidelného darcu, ktorý na

Krasňanskej kvapke absolvoval svoj osemdesiaty odber.
Príjemné prostredie nášho
kaštieľa, profesionálny tím
Národnej transfúznej stanice v
Košiciach, posedenie s darcami pri občerstvení, ktoré
zabezpečila mestská časť – to
všetko prispelo k pohodovej
atmosfére a zdarnému priebehu celého podujatia. Všetkým

darcom za ich zanietenie pre
bezpríspevkové darcovstvo
krvi úprimne ďakujeme a tešíme sa na spoločné stretnutie
na najbližšej „Krasňanskej
kvapke krvi“, ktorá sa bude
konať 10. septembra 2020
opäť v kaštieli.
Marta Petrušová

Parlamentné voľby priniesli zmenu
Sobota 29. februára nebola
iná len tým, že bol priestupný
deň, ale na Slovensku sa konali parlamentné voľby. V parlamentných voľbách v rokoch
2006, 2010, 2012 a 2016
vyhral jednoznačne SMERSD. Rok 2020 však priniesol
zmenu, voľby vyhrala strana
OĽaNO, dokonca vo všetkých
krajoch. Druhá strana SMER-

SD stratila na víťaznú stranu
takmer 7%. Nastala situácia,
keď opozičné strany OĽaNO,
SME RODINA, SaS a nová
strana ZA ĽUDÍ získali veľký
koaličný potenciál. Líder
OĽaNO Igor Matovič v dobe
písania článku zostavuje
štvorkoalíciu, ktorá bude
disponovať 95 poslancami a
bude mať ústavnú väčšinu.

Ak porovnáme grafy, ako volilo
Slovensko a Krásna, je viditeľné, že politický subjekt
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽaNO), NOVA,
Kresťanská únia (KÚ),
ZMENA ZDOLA u nás valcoval a získal oveľa väčšiu podporu ako v celoslovenských
voľbách. Získali aj strany SaS
a ZA ĽUDÍ, stratil SMER-SD a

OĽANO 25,02%

OĽANO 33,01%

SMER - SD

SMER - SD

18,29%

12,15%

SaS 10,33%

SME RODINA 8,24%
ĽSNS 7,97%

SME RODINA 8,17%

Koalícia PS a SPOLU 6,96%

ZA ĽUDÍ 8,10%

SaS 6,22%

Výsledky volieb SR

ZA ĽUDÍ 5,77%

ĽSNS 5,61%
KDH 4,79%

MKO - MKS 3,90%

VLASŤ 4,16%

SNS 3,16%

DOBRÁ VOĽBA 2,49%

Stavebná komisia riešila
aj 11-ročný spor
primeraný plot s pletivom do
výšky dvoch metrov a na konštrukcii multifunkčného ihriska
bude vymenená ochranná
sieť, ktorá zabráni preletu lôpt
a pukov.
Mestská časť už doručila
právnej zástupkyni Eliášovcov
schému a technickú správu
navrhovaných konštrukcií, tie
sa stanú súčasťou dohody o
mimosúdnom urovnaní sporu.
Malo by sa tak stať do konca
marca tohto roku. Na tvárach
všetkých zúčastnených sa
objavil úsmev, ochota zúčastniť sa na spoločnej brigáde
bola podporená pozvánkou
pani Eliášovej na pečené buchty. Obe strany dúfajú, že podpísaním dohody bude ukončený jedenásť rokov vlečúci sa
spor.
Pán Hegedüš požiadal
mestskú časť o vybudovanie
demontovateľného prístrešku
na dvore pred prevádzkou
Bistro Včielka. Svoj zámer
predniesol na miestnom
zastupiteľstve v decembri
minulého roku. Vzhľadom na
dĺžku nájomnej zmluvy (do
roku 2025) bude konštrukcia
prístrešku demontovateľná,
bude prekrývať väčšiu plochu
a vzhľadom na opláštenie
vzniknutý priestor bude
možné využívať celoročne.
Ľudmila Senderáková,
Referát výstavby a CO

Výsledky volieb
Košice-Krásna

Koalícia PS a SPOLU 6,50%

KDH 4,65%

Vo februári sa na miestnom úrade stretla stavebná
komisia. Predmetom zasadnutia boli dva body: oplotenie
multifunkčného ihriska a dobudovanie prístrešku k prevádzke Bistro Včielka.
Od roku 2008 sa vyvíja
spor medzi pani Eliášovou a
Miestnym úradom Mestskej
časti Krásna. Spor vznikol
vybudovaním multifunkčného
ihriska za úradom mestskej
časti. Pokoj na záhrade pani
Eliášovej v susedstve úradu je
rušený prevádzkou ihriska a
mládežou, ktorá sa tu stretáva. V roku 2018 došlo k vybudovaniu uzamykateľnej brány,
ktorá sa zatvára po ukončení
prevádzkových hodín ihriska.
Na základe navrhovaných opatrení Eliášovcov došlo aj k
vypracovaniu projektovej
dokumentácie oplotenia ihriska. Oplotenie malo zabezpečiť, aby lopty a iné športové
náčinie nekončili v záhrade.
Na stretnutí boli prítomní aj
právnici zastupujúci obe strany sporu. Starosta Ing. Tomko
tlmočil záujem mestskej časti
na mimosúdnom urovnaní sporu. Po spoločnej diskusii, argumentácií a posúdení konštrukčného riešenia oplotenia
navrhovaného mestskou časťou obe strany dospeli k vzájomnej kompromisnej dohode.
Medzi ihriskom a záhradou
Eliášovcov bude vybudovaný

ĽSNS. Oproti minulým rokom
prekvapila v Krásnej pozícia
KDH, ktoré bolo po minulé
roky doslova baštou a teraz
získalo hnutie pod 5% aj u nás.
Vo l e b n á ú č a s ť v K r á s n e j
dosiahla 66,4% a bola oproti
minulým rokom vyššia. Vyššia
účasť bola aj na celom
Slovensku.
František Klik

Kultúrne a športové podujatia

Aj v tomto roku pripravila
naša mestská časť pre svojich
obyvateľov množstvo rôznych
podujatí. Načrtnime si ich plánovaný priebeh.
Apríl a máj by mali priniesť
akcie v spolupráci s našou farnosťou a kaštieľom, ako je
Pôstna polievka (29.3./ 5.4.)
a druhý ročník Benefičného
koncertu (7.5.). Z minuloročného júna na 19.apríl sa presúva už tretí ročník Desiatky v
Krásnej, čo určite poteší bežcov, ktorých potrápili na trati
horúčavy. Nemôžeme zabudnúť ani na oslavy Dňa matiek
(pravdepodobne 10.5.). Pri
týchto spomenutých akciách
je ale potrebné napísať, že
vzhľadom na šíriaci sa koronavírus môže nastať po predošlých skúsenostiach na
odporúčanie vlády SR zrušenie alebo ich presunutie na iný
termín, o čom bude MČ v
takomto prípade informovať.
Letné mesiace prinesú tradične najviac podujatí.
Spoločenské júnové soboty
začneme Medzinárodným
dňom detí (6.6.), nasledovať
by mal Juniáles (20.6.) a ukončí to Futbalový turnaj o
pohár starostu (27.6.).
Najvýznamnejšou akciou je
nepochybne Deň Krásnej

(5.7.), kde chceme priniesť
zaujímavého hudobného hosťa. Chýbať nebudú ani stánky
s občerstvením a ďalší pútavý
program. Deti sa počas prázdnin môžu tešiť na výlety v
Prímestskom dennom tábore.
Ani v jeseni a zime sa program spoločenských akcií v
Krásnej nekončí. V septembri
je naplánované Uvítanie detí
do života a Púť k storočnému dubu (15.9.). Ďalší
mesiac by mal priniesť
Ochutnávku vín v kaštieli a
Mariášový turnaj. Chýbať
nebude ani súťaž v elektronických šípkach Krasňanská
šípka. V adventnom období
pre Vás plánujeme zorganizovať Vianočné trhy, zavíta k
nám Mikuláš (6.12.) a rok
ukončíme
spoločne
Silvestrom (31.12.).
Zatiaľ bez plánovaného
termínu sú podujatia Lego
deň a Míľa pre mamu, ktoré
sa majú organizovať v spolupráci s občianskym združením PIMPOLLO. Veríme, že
sa nám všetko podarí pripraviť
k Vašej spokojnosti, aby sme
mohli prežiť aj v roku 2020
mnoho pekných spoločných
chvíľ.
Marek Takáč
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Rozvojové a investičné programy Krásnej
Vážení spoluobčania. Vo vydaní miestnych novín Krasňančan číslo 3 zo septembra minulého roku sme špeciﬁkovali kapitálové
projekty, ktorých realizáciu v priebehu roka 2019 sme naplánovali. Patrí sa teda vyhodnotiť:

●Výstavba chodníka Vyšný dvor
●Rekonštrukcia cesty Vyšný dvor
●Výstavba chodníka Žiacka ulica
●Zateplenie objektu SO - 03 v ZŠ s MŠ
●Zariadenia kuchyne v ZŠ s MŠ 
Elektrický parný konvektomat
Univerzálny robot
Plynová smažiaca panvica
●Prepojenie kanalizácie Golianova
●Klimatizácia časti miestneho úradu

áno
áno
áno
áno
áno

áno
áno

●Komunálna technika
Snehová radlica
Valčekový posypovač
Zametacia kefa
●Komunikácie 
Benkova
1. mája
Goldírova – vstup z Ukrajinskej
Krajná
●Kúpa súboru unimobuniek na Opátskej ulici
●Zavlažovanie futbalového ihriska 

áno

áno

áno
nie

Zo sumarizácie vyplýva, že naša ambícia sa naplnila, dokonca sa podarilo aj niečo navyše. Čo sme však nezrealizovali, je
zavlažovanie futbalového ihriska. Závlahu chceme vystavať so 75 % - nou spoluúčasťou ﬁnancovania Slovenského futbalového
zväzu. Veríme, že do konca marca 2020 sa nám so SFZ podarí uzavrieť zmluvu, aby sme ešte počas jarnej časti sezóny 2019/ 2020
mohli závlahu využívať.
V roku 2019 sa nám teda do rôznych oblastí podarilo investovať takmer 211 000 Eur. Verím, že naše žiadosti o ﬁnancovanie z
operačného programu pre ľudské zdroje a z environmentálneho fondu podané v roku 2019 budú úspešné a prinesú ďalšie ﬁnančné
prostriedky do našej mestskej časti.
Patrik Ivanišin, prednosta

Chráňme seba aj iných

Možeme byť pomyselnou zápalkou
pri zastavení vírusu

Odborníci zo SAV informujú,
že koronavírus pod označením COVID-19 zaraďujeme
medzi nebezpečné vírusy. Z
hľadiska podielu smrteľných
prípadov sa COVID-19 javí
byť 10-krát nebezpečnejší ako
bežná sezónna chrípka.
Vírusy spôsobujúce COVID19 a chrípkové ochorenia sa

prenášajú podobným spôsobom. Rozdielna je hlavne inkubačná doba, ktorá je pri novom
víruse dlhšia. V oboch prípadoch je ťažký proces ochorenia asociovaný s oslabenou
imunitou, prípadne pridruženými chorobami hlavne u starších ľudí. Slovenskí vedci tiež
komentovali, že chrípka má
sezónny charakter, čo pravdepodobne neplatí pre ochorenie COVID-19.
Slovenská vláda zakázala v
čase písania článku všetky
športové podujatia, v kostoloch sa zrušili sväté omše,
rušia sa kultúrne a spoločenské akcie a vyhlásila mimoriadnu situáciu a núdzový stav

VSD a Antik spojili sily
Viacero obyvateľov zisťovalo informácie ohľadom montáže optiky na stĺpoch VSD.
Firma Antik nám oznámila, že
takmer celá stará časť Krásnej
bude pokrytá ich sieťou, ktorú
buduje VSD. Kolaudácia siete
je plánovaná začiatkom leta.

Spoločnosť bude o možnosti
pripojenia informovať letákmi.
Firma Antik poskytne päť
kamier na dôležité a mestskou
časťou vytipované úseky,
ktoré budú napojené priamo
na mestskú políciu.

Zbavme sa hlodavcov

Košice (jeho mestským častiam),
právnickým osobám, fyzickým
osobám – podnikateľom a
fyzickým osobám (občanom)
vykonať / zabezpečiť vykonanie
deratizácie objektov v termíne
od 16. marca 2020 do 20. apríla
2020.

V súvislosti s rozhodnutím
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, predmetom
ktorého je nariadenie celoplošnej
regulácie živočíšnych škodcov
(deratizácie), vzniká Mestu
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František Klik

Miestny úrad

pre zdravotníctvo.
Ako sa chrániť? Odborníci
odporúčajú nosiť rúška, venovať zvýšenú mieru hygiene,
hlavne umývaniu rúk, dezinfekcií miest kde je pohyb ľudí,
vyhýbať sa veľkým skupinám.
Dôležité je zvyšovať imunitu, ktorá chráni naše telo aj
pred inými chorobami. Je preukázané, že stres, hlavne dlhodobý, dokáže oslabiť imunitu,
preto je dôležité, aby sme sa
dokázali odreagovať, hoci len
obyčajnou prechádzkou na
čerstvom vzduchu.
Ideálnou kombináciou je podľa
Mgr. Kataríny Blažovej z
Poradne zdravia Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva

v Bratislave relax formou športu.
Pravidelná pohybová aktivita
trvajúca 30 až 40 minút, vykonávaná tri až päťkrát v týždni,
výrazne zvyšuje výkonnosť
imunity. Rovnako dobrý vplyv
na stav obranyschopnosti má
podľa jej slov otužovanie,
saunovanie a taktiež
smiech.
Ak máme príznaky a podozrenie na koronavírus kontaktujme lekára telefonicky, k dispozícií sú aj infolinky 0800 221
234. Využívajme služby predpisovanie liekov cez e-recept,
ten môžeme vyzdvihnúť v
hociktorej lekárni.
František Klik

Rozpočet schválený
Rozpočet obce bol tento rok
schválený až v marci.
Dôvodom meškania bol
neschválený rozpočet mesta
Košice. Naša mestská časť
bola preto v provizóriu až do
10-teho marca, keď na miestnom zastupiteľstve poslanci
jednohlasne schválili najdôležitejší dokument - Programový
rozpočet na rok 2020. Mať
schválený rozpočet znamená
rozvíjať sa, investovať, teda
p r a c o v a ť p r e o b č a n o v.
Zvyšovaním počtu obyvateľov

sa zväčšuje aj rozpočet obce.
Obec s vyšším príjmom môže
investovať a to sa prejavilo
rapídne aj tento rok, keď investície dosiahnu takmer 300 000
€. Najväčšia investícia je
vyčlenená na nákup komunálnej techniky a príslušenstva,
na ktorú sme zároveň požiadali o financovanie z envirofondu. Takmer 25 000 € je
vyčlenených na projektovú
dokumentáciu hlavne chodníkov na Ukrajinskej ulici, kde
máme od mesta Košice prí-

sľub na investovanie po spracovaní projektovej dokumentácie. Prostriedky sme vyčlenili aj na výkup pozemkov na
Zelenej ulici, ktoré sa nedarí
vykúpiť už od roku 2016.
Chceme dokončiť Prašnú ulicu, výdavky sme alokovali aj
na ulicu sv. Gorazda, kde ukončíme vyše 30 - ročné trápenie
obyvateľov bez komunikácie.
Chceme, aby zmenou prešla
Rehoľná ulica a zrealizovalo
sa parkovisko pri základnej
škole. Nakúpili sme kuchyn-

ské vybavenie pre školu,
postupne rekonštruujeme školskú kuchyňu.
Vybudujeme zavlažovanie futbalového ihriska, kde máme
schválený príspevok 10 000 €
od SFZ.
Skutočnosť za rok 2019 nám
hovorí, že aj napriek viacerým
investíciám sa šetrením a získaním príspevkov podarilo
našej mestskej časti ušetriť
117 000 €.
František Klik

Hej, pomaly roky pribúdajú....
Košické rozprávkové Vianoce
2019 prilákali a očarili rozprávkovou výzdobou aj našich seniorov. Tento predvianočný deň
strávili spoločne pri pohári
medoviny s primátorom Košíc
Jaroslavom Polačekom, s ktorým si aj zaspievali.
Klub seniorov Krásna pripravil
pre členov 29.12.2019
Sviatočné posedenie pri
hudbe v našom Kultúrnom
dome, ktoré otvorila s vianočnými pesničkami ženská spevácka skupina Siplácke seniorky. Čestným hosťom bol starosta Mestskej časti Košice Krásna Ing. Peter Tomko. V
príhovore poprial seniorom
pevné zdravie a množstvo
úspešných seniorských akcií.

Darček, občerstvenie, tanec a
dobrá nálada s hudobnou skupinou ECHO BAND dokáže
stále vrátiť našim seniorom
chuť do života.
Každý týždeň v stredu od
14:30 hod. do 16:30 hod. sa
aktívnejší členovia stretávajú
v klube seniorov na Miestnom
úrade a plánujú spoločné športové, kultúrne aj rekreačné
akcie. Zdatnejší desiati seniori
hrajú každý pondelok bowling v OC IDEA. Šestnásti seniori si po niekoľkých dlhých
rokoch sadli do kresiel v kine
Cinemax, kde sa spoločne
zabávali na českej komédii
Chlap na striedačku.
Aj napriek nepriaznivému
počasiu v Tatrách sa vybrali

devätnásti seniori 6.2.2020
pozrieť ľadové umelecké
výtvory v Tatranskom dóme
na Hrebienku a využili možnosť bezplatného cestovania
vlakom.
Klub seniorov pozval všetkých 124 členov na
Hodnotiacu schôdzu, ktorá
sa konala 16.2.2020 v
Kultúrnom dome. Zúčastnilo
sa jej 99 členov. Programom
členskej schôdze bolo zhodnotenie činnosti za rok 2019 a
návrh plánu činnosti na rok
2020. Starosta Ing. P. Tomko a
poslankyňa M. Hakeová spolu
s členmi výboru KS Krásna
odovzdali darček s blahoželaním 27 jubilujúcim členom,
ktorí v roku 2019 a do konca

februára 2020 oslávili svoje
životné jubileum: 80, 75, 70,
65 a 60 rokov. V tombole sme
mali 42 vecných cien, ktoré
sponzorovali: starosta Ing. P.
Tomko, poslanci Ing. F. Klik,
I n g . J . K u b i č k a , I n g . P.
K u b i č k a , I n g . P. G o r d o ň ,
Miestny úrad Krásna,
Potraviny Helena Barnová,
Stavebniny Ladislav Kočiš a
Klub seniorov Krásna. Po slávnostnej večeri so zákuskom
od našej členky M.
Bodnárovej ml. nasledovala
tanečná zábava s hudobnou
skupinou ECHO BAND.
Ďakujeme všetkým, ktorí
nám spríjemňujú jeseň
nášho života.
Alžbeta Bugošová
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4. ples Krasňanov
Fašiangy sú obdobím roka,
ktoré často spájame s organizovaním plesu. K plesu patrí
noblesa, elegantné dámy vo
večerných róbach, páni v oblekoch, reprezentatívne priestory, hudba, dobré jedlo. To všetko dodáva tejto spoločenskej
udalosti nádych slávnostnej
atmosféry. Veríme, že tak to
vnímali aj účastníci 4. plesu
Krasňanov, ktorý sa konal 22.
februára 2020 v kultúrnom
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dome v Krásnej. Hostí vo foajé
vítal starosta naše mestskej
časti Ing. Peter Tomko s manželkou. Ako vstupný prezent
dostali dámy čokoládu v
pamätnom obale s motívom
plesu, pre pánov boli pripravené fľaštičky s „ostrejšou“ náplňou. Ples otvoril starosta tromi
údermi richtárskou palicou a
tradičným valčíkom. Celým
večerom hostí na tanečnom
parkete sprevádzal DJ RoboM

a nechýbali ani pesničky na
želanie. Prestávky medzi
tanečnými kolami vyplnili
vystúpenia profesionálneho
páru tanečnej školy Schwartz
tanz z Rožňavy a sláčikový
komorný orchester Musica
Nobis. O polnoci sa losovala
tombola so zaujímavými a hodnotnými cenami. K dobrej
hudbe patrí aj dobré jedlo, o
ktoré sa postarala reštaurácia
Rubín. A tak hostia posilnení

chutnou večerou sa pri dobrej
hudbe zabávali celú noc.
Skutočnosť, že poslední hostia odchádzali s dobrou náladou až nad ránom, svedčí o
tom, že sa u nás cítili dobre.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom,
ktorí prispeli k zdarnému priebehu celého podujatia.
Miestny úrad

Rodiny v Krásnej opäť plesali!
Farnosť sv. Cyrila a Metoda
v spolupráci s Mestskou časťou Košice - Krásna už štvrtým
rokom tradične ukončili
Národný týždeň manželstva
rodinným plesom, ktorý sa
uskutočnil v sobotu 15.2.2020
v kaštieli.
Bolo sa veru načo pozerať.
Bohatý kultúrny program tvorili detský farský zbor
PLAMIENOK pod vedením
Silvie Sladíkovej, krúžok ľudového tanca HALÚZKA, ktorý
zastrešuje OZ PIMPOLLO
pod vedením Gabiky
Schubertovej a Hanky
Miklošovej, sólo vystúpenie
Katky Saxovej s hudobným
doprovodom pána kaplána
Dominika Plavnického, žiačky
- tanečníčky zo ZŠ s MŠ sv.
Marka Križina pod vedením
triednej učiteľky Mišky
Matisovej, skupinové a sólo
vystúpenia Angel dance school pod vedením Dominiky
Angelovič, Moniky Zitrickej a
Kristíny Kazíkovej. Program
sa veľmi páčil a všetkým účinkujúcim aj touto formou ďakujeme.
Počas celého plesu detičkám vytvárali program a aktivity animátorky Miška Čontošová, Zuzka Pulíková-Hrehová,
Peťka Hegedüšová, Ivka
Timková, Veronika Vargová,
Peťka Kupcová, Peťka
Pietraszeková a Klára
Genčúrová. Do taktu nám hral
tradične výborný DJ Danko
Čekan. Ďakujeme.
Rodiny si doniesli aj toho roku
naozaj pestrý a veľmi chutný
catering. O obsluhu a pohodlie
sa postarali Lucka Tomková a
Riško Padyšák, obom ďakuje-

me. Obrovské ďakujem patrí
hlavne našim štedrým sponzorom: Mestská časť Košice Krásna, Kaštieľ Krásna, ZŠ s
MŠ sv. Marka Križina, MŠ Žiacka, Stone s.r.o. - pán Ducár,
Bistro Včielka - pán Hegedüš,
reštaurácia Camellia - pán
Masri, Efektívne bývanie - pán
Saksun, Ella photography pani Gašparová, Predaj kvetov - pani Vasiľová, reštaurácia Rubín - pán Jedinák, Gloria
Palac - pán Kubička, IKA - autoservis - pán Kovacs, potraviny
u Baróna - pán Rjabinčák,
LucyS pedikúra - pani
Sopková, beauty štúdio
Marcelle - pani Martonová, OZ
Pimpollo - pani Sladíková,
zmrzlina Croatia&Jadran pán Džaferi, Jukov s.r.o. - pán
Jurčo, Saxa s.r.o. - pán Saxa,
aeroklub Futuryfly - pán Miľo,
ČSOB, a.s. - pani Okošová,
Bautechnik s.r.o. - pani Štefanová, MUDr. Zlatica Tomková,
poslanec František Klik,
rodina Fedorová, rodina
Bodnárová, rodina Trnková,
rodina Mosná...
Všetci prispeli zaujímavými
cenami do tomboly, ktorú si
každý mohol za symbolický
poplatok kúpiť u Renátky
Podsedlej a Zuzky Juhásovej.
Za spoluprácu ďakujeme.
Všetko nám to zdokumentovali pani riaditeľka MŠ na Žiackej ulici Alena Rácková a
Ella photography - Andrea
Gašparová, ďakujeme.
O celú prípravu a organizáciu sa postarali rodiny
Tomková,Sladíková, Okošová
a Genčúrova. Ďakujeme.

Silvia Sladíková

Silvia Sladíková
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Život a dielo pátra Michala Lacka

Michal Lacko sa narodil v
Krásnej nad Hornádom 19.
januára 1920 ako najstarší zo
šiestich súrodencov. Prvé školské roky strávil v katolíckej
ľudovej škole v Krásnej v budove kaštieľa. Na podnet farára
Michala Adama ho rodičia ako
desaťročného dali študovať
na gymnázium v Košiciach.
Po maturite v roku 1938 vstúpil
do jezuitskej rehole (Spoločnosť Ježišova, SJ). Noviciát a
štúdium filozofie absolvoval v
chorvátskom Záhrebe, neskôr
pôsobil v Ružomberku. Po
skončení 2. svetovej vojny ho
predstavení poslali na štúdia
do Ríma. Aj keď bol pokrstený
ako rímskokatolík, podľa deda
sa považoval za gréckokatolíka a prijatím vysviacky vo
východnom byzantskom obrade 6. júna 1948 v Ríme sa stal

gréckokatolíckym kňazom. Po
nastolení totalitného režimu v
Československu sa viac do
vlasti nemohol vrátiť.
Už v Záhrebe sa bližšie
oboznámil s dielom sv. Cyrila a
Metoda a dejinami a kultúrou
slovanských národov a kresťanského Východu. Týmto
témam sa celý život venoval
vo svojej vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti.
Napísal mnoho odborných a
populárnych článkov a niekoľko kníh, z ktorých najznámejšou je kniha Sv. Cyril a Metod,
viackrát vydaná v slovenčine
(naposledy 2011), ale aj v angličtine a taliančine. Po získaní
dvoch doktorátov z histórie na
univerzite La Sapienza a na
pápežskej Gregorovej univerzite začal prednášať na
Pápežskom východnom inštitúte v Ríme a neskôr aj na
fakulte cirkevných dejín na
Gregorovej univerzite. Na
oboch pôsobil až do svojej smrti. Hosťoval na viacerých univerzitách v Taliansku i v zahraničí.
Ďalšou srdcovou záležitosťou pátra Michala Lacka boli
dejiny a postavenie gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,
ktorá bola v rokoch 1950-1968
štátnou mocou zakázaná.
Vytrvalo informoval zahraničie
o likvidácii a prenasledovaní
tejto cirkvi v Československu,
mnohých gréckokatolíckych
kňazov podporoval i materiálne. Cez susedné štáty pomáhal do vlasti pašovať nábo-

Stretnutie s Jánom Pavlom II.
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ženskú literatúru a po roku
1968 napomáhal obnove života gréckokatolíckej cirkvi.
Významne prispel k zriadeniu
slovenskej gréckokatolíckej
eparchie v kanadskom
Toronte. Bol spoluzakladateľom Slovenského ústavu sv.
Cyrila a Metoda v Ríme,
redaktorom viacerých slovenských novín a časopisov v
zahraničí a pravidelným
prispievateľom slovenského
vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Mal čulé kontakty s
pápežmi Jánom XXIII.,
Pavlom VI., a predovšetkým s
Jánom Pavlom II. Kvôli jeho
činnosti sa o neho zaujímala aj
československá Štátna bezpečnosť.
Nemenej dôležitý ako jeho
odborná činnosť je aj jeho ľudský a kňazský rozmer. Žil
veľmi skromne a nenáročne.
Mal príjemnú, veselú povahu,
vďaka čomu bol obzvlášť obľúbený. Bol mimoriadne horlivým a pracovitým kňazom a
profesorom. Udržiaval intenzívne kontakty so Slovákmi
žijúcimi vo svete, v Ríme osobne pomohol mnohým slovenským emigrantom (medzi nimi
aj p. Petrovi Tóthovi z
Krásnej). Slovákom, ktorí sa v
čase totality dostali do Ríma,
ochotne robil sprievodcu po
meste.
Profesor Michal Lacko
zomrel vo veku 62 rokov 21.
marca 1982 počas operácie
srdca. Pochovaný bol v jezuitskej hrobke na cintoríne

C a m p o Ve r a n o v R í m e .
Zásluhou prešovského biskupa Jána Babjaka a gréckokatolíckej cirkvi boli jeho pozostatky exhumované a prenesené na Slovensko. Rozlúčka
v Krásnej sa konala 11. marca
2002, následne bol pochovaný na cintoríne Rozália v
Košiciach.
Desať rokov po smrti pátra
Lacka v roku 1992 bola pri
našom kostole odhalená jeho
busta od akad. sochár Jána
Mathého, ktorá však bola po
čase ukradnutá. Pri slávnostnej spomienke na jeho nedožité 90. narodeniny v roku 2010
bola odhalená a požehnaná
súčasná busta, ktorej autorom
je Ing. Zbygniew Nišponský.
Po Michalovi Lackovi je v
Krásnej pomenovaná ulica
smerujúca od kostola k jeho
rodnému domu na križovatke
s Ukrajinskou. Jeho meno
nesie i jezuitské Centrum spirituality Východ - Západ v
Košiciach, vysunuté vedecké
pracovisko Teologickej fakulty
Trnavskej univerzity.
Pátra Michala Lacka považuje gréckokatolícka Cirkev
na Slovensku za jednu zo svojich najvýznamnejších osobností. Príbuzní a obyvatelia
Krásnej s rovnakou hrdosťou
spomínajú na tohto mimoriadneho muža, ktorý je svojou
húževnatou prácou a úspešným dielom a zároveň skromným a obetavým životom vysoko aktuálny aj v dnešnej dobe.
Spracovala Eva Timková

Stretnutie s Pavlom VI.

Oslavy 100. výročia narodenia
prof. Michala Lacka SJ
18.-19. januára 2020

Milí obyvatelia Krásnej.

V sobotu 18. januára 2020 sa v Centre spirituality Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach uskutočnilo kolokvium pre odbornú a
laickú verejnosť o osobe a diele Michala Lacka SJ a následne panychída (bohoslužba za zomrelých) na cintoríne Rozália.

V nedeľu 19. januára 2020 sa v kostole sv. Cyrila a Metoda v Košiciach - Krásnej slúžila archijerejská sv. liturgia, ktorú spolu s dvoma
biskupmi slávilo aj 14 kňazov byzantského i latinského obradu. Hlavným celebrantom a kazateľom bol prešovský arcibiskup
metropolita Ján Babjak SJ, ktorý je jedným z najväčších znalcov osoby a diela prof. Michala Lacka SJ. Liturgiu spevom sprevádzal
katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej.

Medzi príbuznými nechýbali obaja žijúci súrodenci prof. Michala Lacka, brat Ján a sestra Margita (v strede). Svojim vystúpením
prispela aj dedinská folklórna skupina Krasňanka.
Spomienkovú slávnosť pripravili: Slovenský historický ústav v Ríme, Centrum Spirituality Východ-Západ Michala Lacka SJ v
Košiciach, Gréckokatolícka eparchia Košice, Rímskokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda v Krásnej, Mestská časť Košice – Krásna
a Kaštieľ Krásna n.o.
Zdroj: Gréckokatolícka eparchia Košice (spracovala Eva Timková)
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Naša viera by neexistovala…

Niektoré udalosti v našom
živote spájame so slovom
“zrodenie”. Hovoríme, že sa

rodí nový človek. Rodí sa nový
deň. Rodí sa umelecké dielo.
Rodí sa veľký športový
úspech. Rodí sa sloboda.
Rodí sa láska. Aj dnešnému
slávnostnému dňu môžeme
pridať slovo “zrodenie”.
Oslavujeme narodenie našej
kresťanskej viery.
Ak by Ježiš nebol vstal z mŕtvych, nebolo by ani našej viery, neboli by sme ani členmi
katolíckej Cirkvi.
Naša viera by neexistovala
preto, lebo by jej chýbal pevný
základ. Všetko, čo Ježiš robil a
učil, by bolo zapadlo prachom
histórie. Zmŕtvychvstanie
Ježiša je “srdcom” jeho
radostnej zvesti. Je to vrchol-

ná udalosť v dejinách spásy. V
zmŕtvychvstaní človek definitívne spoznal, že Boh je Život
a zároveň Darca života, že je
Pánom života a smrti. V zmŕtvychvstaní sa v plnej miere
ukázalo, kým je Ježiš. On sa
počas verejného života stretával s neporozumením tak
medzi ľudom, ako aj medzi
svojimi učeníkmi. Až po veľkonočných udalostiach učeníci
pochopili, kto je Ježiš a aký je
jeho vzťah k Bohu Otcovi. Že
on je Boží Syn, prisľúbený
Mesiáš a Vykupiteľ sveta. S
týmto presvedčením potom
vystúpili medzi ľud, aby mu
ohlásili túto pravdu. Napokon
sa v zmŕtvychvstaní naplnili aj

očakávania ľudského rodu.
Preto mohol sv. Pavol napísať,
že s Kristom sme aj my vstali z
mŕtvych, že sme dostali nový
život plný nádeje, že sa na
našom živote splní všetko, čo
nám Ježiš prisľúbil (Por. Kol 3,
1 - 4). Preto je to najvážnejšia
udalosť pre nás kresťanov. A
preto je na nej postavená naša
viera. Hlboké prežívanie
Veľkonočného tajomstva smrti a zmŕtvychvstania nášho
Pána Ježiša Krista - a pravú
veľkonočnú radosť zo srdca
prajú Vaši duchovní pastieri.
Pavel Kaminský a
Dominik Plavnický

Novinky z našej základnej školy
Základná škola s materskou
školou sv. Marka Križina organizovala v Kaštieli Výstavu
fotografií krojov, ktoré naše
babky a prababky v Krásnej
nosili ešte donedávna.
Pomaly sa už tento tradičný
spôsob odievania vytráca z
našich ulíc, preto sme chceli
žiakom pripomenúť, ako sa
ženičky v Krásnej ešte v
nedávnej minulosti obliekali.
Autorkou fotografií je
mladá fotografka Alžbeta
Schnürerová, ktorá študovala
na Fakulte Umení v Košiciach.
Na fotografiách zachytila pani
Bojkunovú, pochádzajúcu z
Krásnej, oblečenú vo svojich
pestrých a rôznorodých krojoch. Vytvorila tak sériu nádherných fotografií, na ktorých
sú zobrazené ženské kroje z
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Krásnej na rôzne príležitosti napr. slávnostné, smútočné,
do kostola, do záhrady, či do
súboru. Sme radi, že sme cez
nádherné fotografie mohli
nakuknúť do kultúrneho
dedičstva našich predkov.
Autorke ďakujeme, že sa toto
vzácne bohatstvo aj takým
spôsobom uchová pre ďalšie
generácie.
V rámci Svetového dňa
výživy sme už tradične na
našej škole zorganizovali
výstavu zdravých jedál spojenú s ochutnávkou. Témou tohtoročnej výstavy boli recepty a
jedlá z cvikly. Boli sme milo
prekvapení, aké dobroty sa
dajú pripraviť z tejto zdravej
zeleniny.
O to viac nás potešilo zakúpenie nového konvektomatu,

novej plynovej panvice a nového výkonnejšieho robota do
našej školskej kuchyne.
Kuchynské stroje v celkovej
hodnote viac ako 20 000 €
zakúpila MČ Krásna. Nové
zariadenia prispejú ku kvalitnejšej príprave stravy pre
našich stravníkov a k efektívnejším technologickým a pracovným postupom pri príprave
jedla.
Zároveň sme do školskej
jedálne zakúpili z finančných
príspevkov rodičovského spoločenstva a z vlastných zdrojov nové stoly a stoličky v celkovej hodnote 3 200 €. Nové
vybavenie školskej kuchyne a
školskej jedálne umožňuje
zdravšiu a chutnejšiu prípravu
jedla, čím prispejeme k rozvoju zdravého životného štýlu

detí, žiakov a dospelých stravníkov.
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
v ostatných rokoch investovala vysoký objem finančných
prostriedkov do zlepšenia
materiálno–technického vybavenia priestorov školy. Na
výmenu okien a zateplenie
fasády bolo preinvestovaných
viac ako 300 000 € zo združených prostriedkov od štátu, od
mestskej časti a z vlastných
zdrojov školy. V súčasnosti v
spolupráci s Mestskou časťou
Košice – Krásna pracujeme
na rekonštrukcii prázdneho
pavilónu, ktorý chceme vzhľadom na rastúci počet žiakov
našej školy dať v budúcom
školskom roku do prevádzky.
Veronika Becová,
riaditeľka školy

Svietia staršie svietidlá v Krásnej lepšie
ako “nové” Na Hore II?

Osvetlenie zastávky
V lete minulého roku som
napísal článok “Čo chceme
vidieť?” Bol o osvetlení ulíc v
lokalite Na Hore II.
Medzičasom Mestská časť
Krásna vymenila pár kusov
svietidiel a dokonca osadila
silný reflektor osvetľujúci obratisko linky č. 28.

Plánuje postupne nahradiť aj
ostatné svietidlá podľa projektu, ktorý už je na svete pre celú
Krásnu. Plánuje začať staršími svietidlami a tie naše “nové”
prídu na rad až nakoniec.
Skúsil som jednoduché (necertifikované) meranie urobiť
sám. Pomocou programu
Smart Luxmeter som bol senzorom na mobilnom telefóne
merať hodnoty intenzity
osvetlenia pod lampami Na
Hore. Väčšina svietidiel Na
Hore II mala vo výške mojich
lakťov nad chodníkom nulovú intenzitu osvetlenia.
V najnovšej časti Na Hore III,
kde majú LED svietidlá, bola
situácia lepšia. Priemerná hodnota intenzity osvetlenia bola
5 luxov.
MČ na môj podnet zareagovala skvelo. Pán starosta so
mnou “obehal” všetky lokality
Na Hore a výsledkom bolo konštatovanie, že Na Hore II nie je
situácia vôbec dobrá. (Na

Hore I som v rámci obchôdzky
s pánom starostom meral iba
dve svietidlá, obe zhodne
“dávali” 10+ lx.)
Na druhý deň mi pani
Senderáková z referátu
výstavby MČ dala nahliadnuť
do príslušného stavebného
povolenia z októbra 2008,
ktoré stavbu povoľuje aj s podmienkou
číslo
štyri:
“Stavbyvedúci bude zodpovedný za uskutočnenie stavby
podľa overenej projektovej
dokumentácie, STN a platných predpisov.” Videl som aj
stavebný denník, ktorý hovorí
o tom, že práce boli vykonané
v roku 2010.
Nevidel som zatiaľ projektovú
dokumentáciu vypracovanú
autorizovaným stavebným
inžinierom Ing. Mikulášom
Rodanom.
“V zmysle STN EN 13201-2 je
chodník zakategorizovaný do
triedy S3. Horizontálna
osvetlenosť pre S3 – 7,5 lx (naj-

nižšia udržiavaná hodnota).”,
píše sa v Územnom pláne
zóny „Košice, obytná zóna Na
hore Stará Sečovská cesta“,
ktorá je podobná našej."
P o d ľ a Ta b u ľ k y 3 - Tr i e d y
osvetlenia P vyššie uvedenej
normy nejde o najnižšiu ale o
priemernú osvetlenosť. (Minimálna je 1,5 lx.) Nič to ale
nemení na tom, že nie je
dosiahnutá.
To m i p o t v r d i l a j s a m o t n ý
výrobca svietidiel, spoločnosť AMI spol. s r.o., Nové
Zámky, citujem: “Parkové
svietidlá sa štandardne montujú na stĺpy s nadzemnou výškou 4 - 6m.: " Dodal aj výpočet, ktorý iba potvrdzuje realitu: " “Fotometrické požiadavky sú nesplnené.”
A ja sa pýtam: Svietia staršie
svietidlá v Krásnej lepšie ako
“nové” Na Hore II? Ak áno,
zabezpečí prednostne MČ
bezpečnosť tam, kde je to viac
potrebné, teda u nás?
Laco Varga

Aby nudy nebolo, je tu pre vás PIMPOLLO!

Rodinné centrum Pimpollo je
tu stále pre všetkých rodičov a
starých rodičov na materskej
či rodičovskej dovolenke.
Otvorené máme každý pracovný deň od 9.00 do 12.00 a
vybrať si môžete z rôznorodých aktivít, ktoré sú určené

pre deti od úplného malička,
ale aj pre rodičov a starých
rodičov.
-pre najmenších: Hokuspokus (spoznávanie sveta
princípmi Montessori pedagogiky), Podporná skupina dojčenia a nosenia, Malá škôlka

(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 ľudového
tanca pre deti od 3 do 6 rokov).
-pre dospelákov: Tvorenie a
učenie (tvorivé stretnutia),
Spoločne a navzájom (cvičenie nielen pre ženy)
Priestory centra sú k dispozícii
aj počas víkendov, kedy ich
môžete využiť na zorganizovanie narodeninovej oslavy,
rodinného či kamarátskeho
stretnutia.
POČAS LETA pripravujeme
pre deti od 4 do 9 rokov tri
táborové turnusy s bohatým
programom (tvorenie, tanec,
spev, šport, spoznávanie
Krásnej s Pátračom Tinom a
mnoho ďalšieho). Jeden týždeň bude tábor určený iba pre

dievčatá od 9 do 12 rokov.
Ďalšie informácie o programe,
kurzoch a aktivitách, ktoré pre
Vás pripravujeme, nájdete na
FB stránke Pimpollo Rodinné centrum Krásna,
ako aj na stránke mestskej časti.
Tešíme sa na vás u nás !
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Termíny rozmiestnenia kontajnerov na rok 2020
Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na zabezpečenie celoročného upratovania
pre potreby občanov, určené na likvidáciu komunálneho odpadu

Termín
27.03 - 03.04.2020
08.05 - 15.05.2020
05.06 - 12.06.2020
03.07 - 10.07.2020
31.07 - 07.08.2020
28.08 - 04.09.2020
25.09 - 02.10.2020
23.10 - 30.10.2020
20.11 - 27.11.2020

Opátska 18 (za MÚ), Šuhajova
Kladenská č. 51, Beniakova č. 19
Smutná (parkovisko pri cintoríne), Pri Hornáde 1 (armádny brod k Hornádu)
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)

Futbalisti na halovom turnaji strieborní
Dňa 11. januára 2020 sa
uskutočnil v Hádzanárskej
hale Slavomíra Šipoša
Halový turnaj o pohár Štefana
Sedláka. Zúčastnilo sa na
ňom 6 tímov hrajúcich v 6.lige
dospelých MFZ Košice.
Medzi účastníkmi nechýbal
ani náš FK KRÁSNA.
Turnaj sa hral systémom
zápasov hraných 20 minút
každý s každým, a tak odohrali
všetky tímy zhodne po 5 stretnutí. Futbalisti Krásnej vo svojich dueloch trikrát zvíťazili (1-0
proti Slávia TU Košice "B", 5-3
proti Poľovu a 5-0 proti
Kavečanom), remizovali 4-4
so Šacou a v úvodnom stretnutí nestačili na neskoršieho víťa-

za KAC Jednotu Košice (0-2).
So ziskom 10 bodov sa umiestnili naši chlapci na druhom
mieste za spomínaným KAC
Košice, ktorý prešiel turnajom
bez straty bodu. Bronzový stupienok obsadila Šaca. Napätie
priniesli hlavne 8-gólové zápasy so Šacou a Poľovom – kým
so Šacou šlo o športovú stránku futbalu, kde sme viedli 3:1,
neskôr prehrávali 3:4 a gólom
Mika to skončilo deľbou bodov,
tak proti Poľovu vznikali aj menšie konflikty nešportového charakteru, ktoré ale k takýmto
turnajom patria a množstvo
gólov v obidvoch prípadoch
potešilo prítomných divákov.
Potešila hladká výhra proti

Turnajová zostava FK Krásna

Kavečanom, no nemenej aj tá
proti rezerve Slávie TU
Košice, kde rozhodol jediný gól
Serfoza. Tím počas turnaja
viedol naposledy tréner dorastu pán Štefan Hoza. Našim najlepším strelcom na sa stal s
piatimi gólmi Dávid Gordoň.
Na turnaji bola vyhlásená aj
Jedenástka roka 6.ligy MFZ
Košice, ktorej súčasťou sa stali
aj dvaja futbalisti FK KRÁSNA najlepší strelec doterajšieho
priebehu sútaže Michal Pástor
a Tomáš Boda. Chlapcom
ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej mestskej časti a prajeme veľa šťastia pri presune z
palubovky na trávu v jarnej
časti 6.ligy.
Marek Takáč

Koľko nás je?
Počet obyvateľov v našej
mestskej časti opäť vzrástol.
V mesiaci december bol
celkový počet obyvateľov
5831.
Od začiatku roka sa do našej
mestskej časti prisťahovalo
59 obyvateľov.
Narodilo sa 9 detí a zomrelo 6
občanov.
Jana Vargová
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 / 7952 420 - poruchy
KOSIT:
0800 156 748 (www.kosit.sk),
dispečing - výjazd
0907 548 620,
dispečing - expres
0902 904 869
Bezplatná linka MČ Košice Krásna:
0800 101 777 (poruchy
verejného osvetlenia, výtlky,
nelegálne skládky a pod.)
Kanalizácia:
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.
V ostatných prípadoch je pri
poruche potrebné volať
vodárenskú spoločnosť.
Asanačná služba:
0917 536 059 ak je niekde
uhynuté zviera.
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