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Miestne noviny Mestskej časti Košice - Krásna
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Milí susedia, milí Krásňania.
Ani sme sa nenazdali a
záver roka 2020 je už pred dverami. Žijeme zvláštny rok, s
obmedzením sociálneho kontaktu. Zo začiatku nám to
možno aj vyhovovalo, rodiny
boli viac spolu, spomalil sa
život, áut na ceste bolo
menej... V lete sa život trochu
uvoľnil, poniektorí cestovali na
dovolenku aj za hranice, iní
boli radi, že sa mohli vrátiť do
práce. Konečne sme navštívili
rodičov, starých rodičov. Veru,
tým asi najviac ublížila táto izolácia. A potom prišla jeseň a
druhá vlna. Opäť všetky
obmedzenia. Ale na rozdiel od
prvej vlny sme číslami nabehli
na strmšiu krivku. Dozvedeli
sme sa to, čo sme v prvej vlne
možno tušili, ale nechceli si to
celkom pripustiť. Vírus tu
bude, musíme sa naučiť s ním
existovať. Aby sme si zachovali aspoň obmedzené sociálne kontakty, nestratili zamestnanie, neizolovali celkom
našich skôr narodených a najzraniteľnejších, prišiel od
vlády súbor opatrení. Plošné
testovanie. Nervozita v spoločnosti, nervozita na úrovni
samospráv. Boli to ťažké dva
týždne. Kde testovať, s kým
testovať, koho osloviť, ako urobiť rozvrh, aby bola doba čakania v rade čo najmenšia, kto
má čo zabezpečiť? Vďaka
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nesmiernemu nasadeniu predstaviteľov samospráv, ktorí sa
poväčšine riadili viac sedliackym rozumom ako manuálmi,
ktoré vlastne nemali, a vďaka
neuveriteľnej solidarite a zodpovednosti väčšiny Slovákov
sa všetko zvládlo. Vrchol vlny
sa nám v polovici novembra
podarilo zlomiť.
Aby sme nezabudli, že
život sa netočí len okolo koronavírusu, s nástupom chladnejších jesenných dní prišla aj
„veľká voda“. Dňa 13. októbra
začal stúpať Hornád, kulminoval vo štvrtok 15. októbra. V
noci sme kontrolovali Hornád
a s obavami sme spomínali na
rok 2010. Najviac postihnuté
miesta boli ulica Pri Hornáde,
cvičisko psov, záhrady na ulici
1. Mája a reštaurácia Letná
záhradka, kde sa začínala tla-

čiť voda popod hrádzu.
Ochránili ju vrecia s pieskom.
Pieskovalo sa aj na ulici Pri
Hornáde a záhrady 1. Mája.
Pri tejto príležitosti sa chcem
poďakovať Ing. Cesnakovej a
Ing. Daňovi z odboru Civilnej
ochrany Magistrátu mesta
Košice, ktorí pomohli zabezpečiť vrecia a piesok a zo
začiatku pomáhali pri vrecovaní. Veľká vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa spontánne
ihneď, ešte bez akejkoľvek
výzvy ozvali a prišli pomôcť.
Znovu sa ukázalo, že sme
ľudia, že sa v ťažkých chvíľach
vieme zomknúť a byť solidárni. Ďakujeme.
V čase povodne, keď bola
situácia napätá, prišla aj dobrá
správa. Získali sme 78.000 €
z Environmentálneho fondu
na nákup komunálnej techni-
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ky. Pokračujeme v obnove
ciest na Smutnej a
Ukrajinskej. Rekonštruujeme
chodník a cestu na cintoríne.
Intenzívne rokujeme s mestom ohľadom projektovej dokumentácie chodníkov na
Ukrajinskej ulici. Nie je to ľahké, lebo majitelia inžinierskych
sietí žiadajú zapracovať do
z m l u v y s v o j e p o d m i e n k y,
ktoré ale nie sú pre našu mestskú časť prijateľné. V tomto
smere sa spoliehame na
pomoc mesta. Pomocou
našich VPP pracovníkov
pokračujeme v čistení školskej záhrady od náletových
drevín. V rámci projektu Smart
City boli osadené nabíjacie
stanice pre elektrobicykle a
skútre, a to pri kaštieli, pri
pošte a na Hore pri detskom
ihrisku. Osadili sa aj stojany na
bicykle na viacerých miestach
v Krásnej.
Na záver mi dovoľte
popriať Vám všetkým hlavne v
zdraví prežiť nastávajúce
chladné dni, tešiť sa z maličkostí, zodpovedne pristúpiť k
uvoľneným opatreniam a čo
najlepšie sa pripraviť na najkrajšie sviatky roka Vianoce. V
rámci našej samosprávy sa
budeme snažiť podľa možností spríjemniť Vám tento
sviatočný čas.
Peter Tomko, starosta

Želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov. V novom roku 2021
prajeme obyvateľom Krásnej pevné zdravie, veľa lásky, šťastia
a maličkostí, ktoré robia život krajším. Redakcia
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V súvislosti so zabezpečením zimnej údržby miestnych komunikácií, žiadame obyvateľov Mestskej časti Košice-Krásna, aby
z dôvodu zabezpečenia priechodnosti ciest pre mechanizmy vykonávajúce zimnú údržbu neparkovali svoje motorové vozidlá
na cestách, na chodníkoch a pri chodníkoch! Ak je to nevyhnutné pre krátkodobé parkovanie, poprosíme obyvateľov parkovať
na jednej strane ulice. Iba tak vieme zabezpečiť adekvátnu zimnú údržbu.
Za pochopenie ďakujeme.

● Rokovanie so spoločnosťou Antik a mestskou políciou
o rozmiestení bezpečnostných kamier.
● Stretnutie so zástupcom
odboru životného prostredia

Okresného úradu Košice a
majiteľmi dotknutých pozemkov pri zasypávaní štrkoviska.
● Účasť na rybárskej brigáde.
● Stretnutie s riaditeľom
VÚC, odbor dopravy, ohľadom
cestných komunikácií a
obchvatu Krásnej.
● Stretnutie na Magistráte
mesta Košice ohľadom
výstavby komunitného centra
v Krásnej.
● Stretnutie so zástupcami
DPMK a prehodnotenie
umiestnenia autobusových
zastávok v centre Krásnej v
súvislosti s dokončením komunitného parku pred kostolom.

● Slávnostná prezentácia
knihy o pátrovi Michalovi
Lackovi.
● Opakované zasadnutia
krízového štábu ohľadom
povodní a COVID-19.
● Organizácia celoplošného
testovania.
● Stretnutie s novovymenovaným prednostom okresného úradu Ing. Semanom.
● Pracovné stretnutie na
ÚHA s Ing. architektom
Jergušom.
● WEB seminár s vedením
Stavebnej fakulty TUKE.
● Stretnutie s rektorom
TUKE - o vybudovaní
Univerzitného centra a vedec-

ko-technického parku v
katastrálnom území Krásnej.
● Oboznámenie vedenia
magistrátu a jednotlivých úradov o reálnom stave
Ukrajinskej ulice a neukončených projektov jednotlivých
IBV mestskej časti Krásna:
cesty, chodníky, osvetlenia.
● Účasť na stretnutí miestnej
rady, finančnej komisie, stavebnej komisie a zasadnutí
redakčnej rady.
● Účasť na pravidelných
stretnutiach na rade starostov
a mestskom zastupiteľstve,
pondelkových stretnutiach
primátora so starostami.
● Stretnutie s radou seniorov.

Rozpočet budeme upravovať
Rozpočet obce sa upravuje koncoročne, vzhľadom na
upresnené čísla čerpania,
smerom hore ale aj dole.
Dôvodom sú znížené príjmy
od mesta, ktoré dostávame v
rámci podielových daní. Tie sa
v čase korona krízy znížili.
Prvým zásadnejším škrtom bolo zníženie dotácie pre
Kaštieľ Krásna, n.o., kde sme
krátili dotáciu z 15 000 € na 10
400 €. Smerom dole sme upra-

vili aj dotáciu pre FK Krásna,
ktorú sme upravili z 10 000 €
na 3 500 €.
Naopak, podarilo sa nám
uspieť v envirofonde vo výške
78 000 € na kúpu traktora,
malotraktora a ich súčastí.
Taktiež máme schválený bezúročný úver vo výške 41 000 €,
ktorý by mal prekryť znížené
príjmy od mesta, a veríme, že
tento úver bude neskôr preklasifikovaný ako pomoc

samosprávam od štátu.
Aktuálne o tom prebiehajú diskusie.
Našu obec čiastočne
zasiahlo aj vybreženie
Hornádu, ktoré sme zvládli s
relatívne nízkym nákladom.
Náklady na testovanie sme už
vyčíslili tiež a poslali mestu
Košice.
V tejto súvislosti chceme
informovať občanov o troch
poslancoch, ktorí sa od začiat-

ku tohto funkčného obdobia
vzdali odmien v mesačnej
výške cca 67 €. Peter Kubička
celú sumu venuje pre lepšie
fungovanie FK Krásna,
poslanci Milan Maďar a
František Klik sa poslaneckých odmien vzdali úplne a
ostávajú v rozpočte obce,
druhý menovaný sa ako
zástupca starostu vzdal aj
nároku na odmenu za zastupovanie starostu.
Mestská časť

Chráňme si prírodu a čistotu
Počas jednej víkendovej
prechádzky prírodou po brehu
Hornádu sme zavítali aj do
mestskej časti Krásna.
Pozorovali sme prírodu,
rastlinné a živočíšne druhy,
užívali pokoj v okolí rieky.
Objavili sme aj javy, ktoré neradi vidíme v našej krásnej prírode. Bol to pre mňa skutočný aj
smutný „unikát“. Ako prvé mi
napadlo, že medzi nami žijú
nezodpovední a pohodlní
ľudia, ktorí svoj nepotrebný
materiál odnesú hlavne z blízkosti svojho bydliska. Potom
nechajú všetko len tak, napospas vo voľnej prírode.
Čierne skládky komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sú problémom každej obce v našej krajine. Následne som začala po
tom pátrať. Na stránke obce
Krásna som zistila, že to nie je
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ojedinelé. Veľmi ma prekvapila fotodokumentácia zachytáv a j ú c a č i e r n e s k l á d k y.
Prekvapuje ma aj často sa opakujúca čierna skládka medzi
Krásnou a Poliankou.
Naposledy išlo o obyvateľa
blízkej dedinky, ktorý sa pri
vyhodení nepotrebných vecí
hneď aj sám prezradil. Ako sa
vraví: „Božie mlyny melú
pomaly, ale predsa.“ Dotyčný
pán vyhodil aj faktúru so svojou adresou. Ďalšiu faktúru mu
zrejme vystaví polícia, ktorá
skládku zdokumentovala a
zaistila stopy.
Chcela by som apelovať
na ľudí, aby sa z nich nevytrácala ľudskosť a zároveň tým aj
naša vzájomná úcta a spolupatričnosť k obci a k prírode.
Čistota tvorí základ zdravia
každého z nás, preto si všímajme svoje okolie aj ľudí, čo

Skládka medzi Krásnou a K. Poliankou
robia „unikáty“ v prírode.
Pomôžeme nám všetkým a
hlavne čistejšej Krásnej. Obce
vynakladajú
nemalé
prostriedky pri odstraňovaní
čiernych skládok, avšak pravidlom býva, že v krátkom
čase po vyčistení územia a

odvezení odpadov sa čierna
skládka znova vytvorí. Tento
stav sa nepáči nielen obciam,
ale ani väčšine čestných občanov Krásnej, ktorí majú radi
prírodu a poriadok.
Eva Tomášová

Dotácia z Environmentálneho fondu
skúšobnej prevádzky sme
rozhodli o nákupe technického vybavenia, ktoré uvádzam
v tabuľke nižšie.
Predmet dodávky
Traktor T4S.75
Traktorový náves EDK 6500
Čelný nakladač SOLID 35 – 18 P
Malotraktor BOOMER 25

Traktor s čelným nakladačom
V priebehu rokov 2019 a
2020 požiadala mestská časť
rôzne inštitúcie o dotácie,
granty, resp. rôzne formy
spolufinancovania projektov.
Starostlivo sme monitorovali
vypísané výzvy zverejňované
rôznymi inštitúciami. Vypracovali sme spolu jedenásť

žiadostí. Jednou z úspešných je dotácia z Environmentálneho fondu. Naša mestská
časť uzavrela 29.11.2020 so
spomínaným fondom zmluvu.
Rámec zmluvy predstavuje
80 000 €.
Uskutočnením verejného
obstarávania a absolvovaním

Uvedená technika po
podpise všetkých zmlúv predstavuje výdavok vo výške 78
729,24 €. Spolufinancovanie
tohto projektu nepodmieňuje
potrebu participácie mestskej
časti, čiže všetky výdavky
budú mestskej časti po
splnení podmienok refundované do 31.12.2020. Uvedenú techniku použijeme
predovšetkým na zber, odvoz
odpadov, estetizáciu mestskej
časti.
Rôzne prídavné zariade-

Traktor s radlicou na odhrňanie

nia na traktor a malotraktor
zväčšujú diapazón ich využitia. Mnohí z obyvateľov pozitívne reagovali na mulčovanie
Cena v € s DPH
35 673,24
8 280,00
6 816,00
27 960,00
okolo ciest a lokalít slúžiacich
na prechádzky a oddych.
Od decembra 2019 do
novembra 2020 sme zabezpečili techniku na čistenie
ciest a chodníkov, čo verím v
plnej miere pocítite túto zimu.
K vybaveniu taktora radlicou,
sypačom a zametacou kefou
na údržbu cestných komunikácií pribudlo vybavenie malotraktora sypačom a zametačom na údržbu chodníkov.
Patrik Ivanišin, prednosta

Malotraktor

IBV Záhumnie, ako ďalej?
Už takmer dva roky sa
majitelia pozemkov v lokalite
IBV Záhumnie nachádzajú v
situácii, keď nemôžu kolaudovať svoje domy z dôvodu, že
nemajú skolaudované a ukonč e n é c e s t y a c h o d n í k y.
Pozemky pod cestami patria
Mestu Košice. Uznesenie o
prenájme pozemkov pod
cestami na vybudovanie sietí
medzi Mestom Košice a IBV
Záhumnie hovorilo o odovzdaní dokončených ciest a
chodníkov po ich kolaudácií
Mestu Košice. Na ich dokončenie nemôžu byť použité

financie mesta a ani obce.
Obec pomohla združeniu
majiteľov pozemkov vybudovaním verejného osvetlenia a
dotáciou, ktorá však bola
použitá na iný účel, a preto
dotáciu žiada obec vrátiť.
Mestská časť dohodla s vedením IBV viacero rokovaní,
navrhla splátkový kalendár za
dotáciu, ktoré IBV neakceptovalo. Výboru sme odporúčili,
aby požiadal o zastavenie
úrokov, ktoré v tom čase stále
plynuli. Navrhli sme aj riešenie, ako dokončiť komunikácie, aby sa mohli kolaudovať

cesty a následne domy. Návrh
riešenia je nasledovný:
● základným krokom je
naceniť dokončenie celého
diela (každým rokom sa
náklady zvyšujú a znehodnocuje majetok),
● rozpočítať sumu na
množstvo parciel alebo
domov,
● dohodnúť na každej ulici
koordinátorov (zjednodušia
sa tak rokovania medzi majiteľmi pozemkov),
● dokončovať úseky

postupne (v prvej fáze urobiť
ulicu Na Polianku a Pri studničke, kde sú najmenšie
náklady na dokončenie a
najväčšia zastavanosť. Zostala by relatívne vysoká suma,
časť by sa dala vrátiť za nevyúčtovanú dotáciu, časť použila na ďalšiu ulicu).
Po začatí celého procesu
postupného dokončovania by
vzrástla nádej a viera v dokončenie celého projektu aj u
ostatných členov združenia.
František Klik
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Po 10 rokoch sa veľká voda vrátila
V roku 2010 zasiahla Krásnu storočná voda. Bol vyhlásený zvýšený stupeň povodňovej aktivity, viaceré ulice
boli evakuované. Na uliciach v
okolí Hornádu ľudia plnili vrecia pieskom a stavali provizórne hrádze, aby ochránili svoje
príbytky.
Tak ako pred desiatimi
rokmi, aj teraz prišlo počas
jesene dlhšie daždivé obdobie. Priehrada na Ružíne
určitý čas odolávala zvýšenému prítoku októbrových dažďov, ale v istom bode nastal
zlom a nemohla zachytávať
veľké množstvo kubíkov valiacej sa vody z jej prítokov.
Obrovská masa sa bez regulácie vybrežila z koryta pozdĺž
celého toku Hornádu, a tak
tomu bolo aj v Krásnej. Opäť
nastala ukážková spolupatričnosť a súdržnosť medzi
susedmi hlavne na uliciach 1.
Mája a Pri Hornáde. Mestská
časť v spolupráci s magistrátom Mesta Košice zabezpečili
dostatok vriec a piesku, ktoré
poslúžili na spevnenie existujúcich hrádzi a miest, kde
hrádze chýbali. Najhoršie

očakávania sa našťastie nenaplnili. Dažde ustali a hladina
po pár hodinách nebezpečného expandovania prestala

stúpať, jej maximum bolo o
pár centimetrov nižšie ako
pred desiatimi rokmi.
Viacero samospráv a tak-

tiež predseda košického VÚC
spustili vlnu kritiky na vedenie
priehrady. Nepozdávalo sa im
hlavne neskoré vypúšťanie
priehrady, keď aj po dlhšie
trvajúcich daždivých dňoch
sa vypúšťal z priehrady len
minimálny prietok. Vedenie
priehrady sa bránilo tým, že
postupovalo podľa manuálu.
Stálo by za zváženie prehodnotiť dlhé roky neaktualizovaný manuál, aby sme predišli
škodám, ktoré napáchala
voda na viacerých úsekoch v
KSK.
Provizórne hrádze sme
nechali v obci na vybudovaných miestach a upravili zeminou, aby tvorili bariéru proti
budúcej “veľkej” vode. V našej
mestskej časti sa väčším
škodám predišlo. Pomohlo
tomu aj letné čistenie koryta a
úprava brehov v našej časti
Hornádu. Tieto práce ešte nie
sú ukončené. Po výrube stromov malo nasledovať navýšenie brehov, ktoré sa zatiaľ
nerealizovalo a investícia sa
pre chýbajúce financovanie
odkladá opäť na neskôr.
František Klik

Cesty v Krásnej
Osobitným problémom
našej mestskej časti je technický stav ciest. Pre objasnenie je potrebné konštatovať,
že časť z nich má v správe
miestny úrad, časť Magistrát
mesta Košice a časť je bez
správcu. Pri cestách “bez
majiteľa” developeri komunikácie nedokončili do potrebného technického stavu, ktorý
by umožnil ich kolaudáciu a
následné prevzatie do majetku a správy vyššie menovaných organizácií.
Základné problémy komunikácií môžeme zosumarizovať ako:

● nedostatočne pripravené
podložie
● úzke komunikácie
● významné nerovnosti predovšetkým po prekopávkach,
poprípade pretlakoch
● celkovo nedokončené
komunikácie (bez povrchovej
úpravy)
● záplata na záplate
● preliačiny pri šupátkach
Na miestnom úrade sme
prijali záver, že efektívnejšie
je postupne rekonštruovať
dlhšie úseky, ako iba plátať
výtlky. Tento rok sme preto
vynovili úsek na spodnej časti

Smutnej ulice, časť Ukrajinskej ulice pri stavebninách,
vjazd na kalvínsky cintorín a
skompletizovali sme celú

ulicu svätého Gorazda.
Budúci rok budeme
v tomto úsilí pokračovať ďalej.
Patrik Ivanišin, prednosta

Pribudli stojany a nabíjacie stanice
Bicykel tvorí stále väčšiu
súčasť mobility v celej krajine.
Po chôdzi a behu je to ďalší
široko využívaný spôsob
dopravy, ku ktorému nám
postačí len energia vyprodukovaná vlastným telom. Preto
v mestskej časti myslíme aj na
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potreby cyklistov. V spolupráci
s Mestom Košice sme realizovali na štyroch miestach montáž stojanov na bicykle.
Nachádzajú sa pri pošte, pri
kaštieli, pri miestnom úrade a
pri lekárni.
V novembri u nás pribudli

nabíjacie stanice pre elektrobicykle. Pri riešeniach ohľadne Smart City oslovila našu
mestskú časť firma Antik.
Obrovskému celosvetovému
boomu ohľadom elektromobility sa nevýbame ani my.
Spolu s firmou Antik sme vyti-

povali priestory a zabezpečili
napájací bod pre nabíjacie
stanice. Výsledkom spolupráce je realizácia troch nabíjacích staníc a to pri pošte, pri
kaštieli a pri ihrisku Na hore.
Peter Kubička

Aktivační pracovníci

Pandémia koronavírusu
zasiahla aj do spolupráce
medzi mestskou časťou a
košickým Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
(UPSVaR). Kooperácia spočíva v podpore zamestnanosti z
jednej strany a zvyšovaní
odbornej spôsobilosti na druhej strane. Celkom slušne
nastavené podmienky dostali
trhlinu v ich prerušení na cca 4

mesiace. Opätovne došlo k
uvoľneniu disciplíny i samotnému pracovnému nasadeniu. Iba sa potvrdila stará
pravda, že udržať sa je oveľa
ľahšie ako naštartovať sa
opäť z nuly.
Trpezlivosť ruže prináša.
Postupne sa dostávame do
starých koľají v rešpektovaní
pokynov a primerane odvedenej práci. Zosumarizujem
významnejšie projekty realizované s veľkým prispením
aktivačných pracovníkov v
roku 2020:
● odstránenie nánosov hliny,
štrkov, pieskov, náletových
burín na Ukrajinskej ulici od
prechodu pre chodcov pri
šrotovisku (v smere do Krásnej) po Keldišovu ulicu
● zásyp a príprava podkladu
na asfaltérske práce na tomto
úseku
● ostrihanie tujovej aleje na
cintoríne

● vyčistenie cintorína od
paviniča
● odstránenie kríkov na
cintoríne
● orez stromov, krov, vyčistenie rigolu v školskej záhrade
● realizácia výkopu pre
odvod dažďovej vody z komunikácie na ulici Pri Hornáde
● orez stromov, krov, vyčistenie plotov okolo školského
ihriska
● čistenie jarkov a rigolov na

Minskej, Opátskej, Adamovej
a Lackovej ulici
Každodenne vykonávaná
práca spočívajúca predovšetkým v zametaní, hrabaní zelene, čistení košov, zbere
odpadkov a prispôsobujúca
sa potrebám podľa ročného
obdobia je rutinou.
Verím, že tieto aktivity
prispeli k zlepšeniu prostredia
v Krásnej.
Patrik Ivanišin, prednosta

“Kalvínska” časť cintorína dostala nový šat
Koncom októbra zahájila
Mestská časť Košice - Krásna
rekonštrukčné práce plochy
od vstupnej brány ku časti
cintorína Reformovanej kresťanskej cirkvi. Rekonštrukcia
pozostávala z vybudovania
príjazdovej cesty a chodníka.
Samotnej výstavbe predchádzalo vypracovanie projektu,
povrchové úpravy zahŕňajúce
odkop zeminy, zásyp drvou,
osadenie obrubníkov, pokládka cementovej stabilizácie a
penetračný postrek. Po finálnej pokládke asfaltového
koberca nasledoval obsyp
obrubníkov zeminou a úprava

okolitého terénu. Na cestu o
celkovej dĺžke 18 metrov
nadväzuje chodník s dĺžkou
45 metrov. Tento projekt si
vyžiadal investíciu v hodnote 12 051,76 €.
Cintorín je pietne miesto,
ktoré množstvo obyvateľov
pravidelne navštevuje, a preto
je v našom záujme starať sa
oň a dbať o jeho dôstojný
vzhľad. Veríme, že vybudovanie cesty a chodníka poslúži
tomuto nášmu zámeru a zároveň uľahčí prístup k hrobom
hlavne našim starším obyvateľom.
Mestská časť
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Testovanie sme zvládli
Víkendové testovanie,
počas dvoch dní 31.10.2020 a
1.11.2020, sa zapíše nielen do
dejín našej obce, ale celej
našej krajiny. Slovenskom prebehlo celoplošné testovanie
antigénovými testami na
COVID-19, ktorému sa mali
dobrovoľne podrobiť obyvatelia nad 10 rokov, obyvateľom
nad 65 rokov sa testovanie
neodporúčalo. Obyvatelia,
ktorí sa odmietli testovať,
museli ostať v 10-dňovej
karanténe. Toto nariadenie
vnieslo do spoločnosti množstvo otázok o zákonnosti, nervozity, otázok od samospráv,
podpory, ale aj odpor občanov.
Vďaka množstvu informácií sa
takmer každý človek cíti pandemickým odborníkom, hádajú sa obyvatelia, politici, a
dokonca aj samotní odborníci.
V takomto duchu sa niesol
aj celý týždeň príprav. V priebehu príprav na testovanie
sme ako obec dostávali viacero protichodných informácií.
Zlyhávali systémy registrácie
zdravotníkov a komunikácia s
kompetentnými. Je pochopiteľné, že pri tak masívnej akcii
v rámci celého Slovenska, bez
predchádzajúcich príprav,
vznikali chyby, chýbali zdravotníci a ostalo viacero nezodpovedaných otázok. O to väčšia zodpovednosť išla na
plecia
samotných
samospráv.
V našej mestskej časti sa
nám hlavne vďaka práci starostu podarilo pripraviť 4
odberné tímy, ktoré sme situo-

vali na troch miestach. Ako najlepšie miesta sme vyhodnotili
kultúrny dom, kaštieľ a školskú telocvičňu, ktoré museli
prejsť všetkými schvaľovacími procesmi. Mestská časť
zabezpečila dezinfekciu
priestorov a potrebné vybavenie na odberných miestach.
Následne začala intenzívna
komunikácia so zástupcami
ozbrojených zložiek. Ku každému odbernému miestu bol
pridelený vojak, ktorý mal na
starosti dané odberné miesto.
Vo večerných hodinách prebehlo zásobenie odberných
miest a následne ich finálna
príprava na testovanie.

rosti odobratie testovacej vzorky a jej vyhodnotenie. Za krátky čas, hlavne vďaka zdravotníkom z našej obce, sa podarilo naplniť stavy a získať aj
menšie rezervy v prípade
pozitivity niektorého z nich.
Zabezpečením dostatočného
počtu zdravotníkov sme získali namiesto 4 odberných
tímov dvojnásobný počet a
tým sme dokázali zrýchliť
proces a skrátiť čas čakania. V našej mestskej časti prebiehalo testovanie vo vnútorných priestoroch kaštieľa, telocvične a kultúrneho domu, v
ktorom bolo zriadené aj jedno
vonkajšie odberné miesto.

Dva dni pred samotným
testovaním dostali samosprávy pokyn, aby okrem dobrovoľníkov na zapisovanie a
administratívu zabezpečili aj
zdravotníkov. Za dva dni sme
potrebovali zabezpečiť 16
zdravotníkov, ktorí mali na sta-

Dokonalou prácou odberných tímov, dobrovoľníkov,
a r m á d y, p o l í c i e a h l a v n e
vďaka všetkým obyvateľom sa
podarilo eliminovať dlhé čakacie doby, aké boli na viacerých
miestach na Slovensku. Čakacie doby sa v prvý deň testova-

nia pohybovali v doobedňajšom čase do hodiny a pol, v
p o o b e d ň a j š íc h kl e s l i p o d
jednu hodinu. Druhý deň testovania sa už niesol v pokojnom režime, bez čakania.
Krásna mala v čase testovania 6017 obyvateľov.
Osoby mladšie ako 10 rokov
sa testovania nemuseli
zúčastniť a netýkali sa ich žiadne sankcie a obmedzenia.
Osoby nad 65 rokov sa testovania zúčastniť nemuseli tiež,
ale obmedzenia pohybu by sa
ich týkali, a preto sa veľká časť
dôchodcov dala testovať.
Viacero Krásňanov sa zúčastnilo testovania na iných
miestach, naopak viacero obyvateľov mimo Krásnej prišlo
na testovanie k nám. Konečné
číslo by tak nemalo mať veľkú
odchýlku od reálneho stavu.
Nad 10 rokov máme v obci
5035 obyvateľov.

Výsledky podľa odberných miest a dní:
31.10.2020 spolu 2754 testovaných, 11 pozitívnych testov
OM Telocvičňa 945 testovaných, 4 pozitívne testy
OM Kaštieľ 705 testovaných, 3 pozitívne testy
OM Úrad sála 529 testovaných, 1 pozitívny test
OM Úrad vonku 575 testovaných, 3 pozitívne testy
1.11.2020 spolu 392 testovaných, 2 pozitívne testy
OM Telocvičňa 119 testovaných, 1 pozitívny test
OM Kaštieľ 132 testovaných, 1 pozitívny test
OM Úrad sála 57 testovaných, 0 pozitívnych testov
OM Úrad vonku 84 testovaných, 0 pozitívnych testov
Súhrnné výsledky:
Testovania sa zúčastnilo celkovo 3146 obyvateľov, čo tvorilo
62,48% Krásňanov nad 10 rokov. Celkovo bolo 13 pozitívnych
testov, pozitivita sa tak pohybovala na úrovni 0,41%.
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Dobrovoľnícka činnosť je
pre mnohé organizácie často
nenahraditeľná a nezaplatiteľná! Naši dobrovoľníci boli skvelí! Starosta MČ Košice Krásna vyjadruje úprimné
poďakovanie všetkým zdravotníkom, administrátorom,
zamestnancom úradu, dobrovoľníkom, vojakom, policajtom a každému, kto sa akokoľvek pričinil o zdarný priebeh
testovania. Poďakovanie patrí
aj všetkým obyvateľom za
dodržiavanie pokynov a trpez-

livosť. Môžeme konštatovať,
že veľkú akciu sme zvládli bez
najmenších problémov.
Menovite sa aj touto formou chceme poďakovať všetkým zdravotníkom a dobrovoľníkom:
Mikuláš Cúr, Katarína Žitňanská, Anton Paľovčík, Iveta
Rjašková, Ingrid Rychnavská,
Monika Kliková, Veronika
Harviľáková, Ingrid Rozická,
Roman Nemčok, Ondrej
Petruš, Emília Bartová, Noemi
Bartová, Patrícia Paulinská,

Lujza Bodnárová, Roman
Lacko, Gabriela Šimonovičová, Zlatica Tomková, Jakub
Tomko, Jarmila Sokolová,
Zuzana Hausová, Lenka
Vozárová, Zuzana Vaľková,
Beáta Štofčová, Peter Tomko,
Ivana Hrabkovská, Nikola
Platková, Eva Fedorová,
Lucia Lindtnerová, Monika
Vaľková, Jakub Blaško, Iveta
Pietraszeková, Martina
Rešovská, Lucia Študencová,
Mariana Janejková, Petra
McEntegart, Agáta Kertésová,

Štefánia Töröková, Veronika
Vargová, Jozef Pachinger,
Ján Kovaľ, Nicol Kovaľová,
Katarína Tresová, Patrícia
Čekanová.
Zvláštne poďakovanie
patrí Ing. Branislavovi
Kocperovi za zabezpečenie
150 kusov ochranných oblekov, 200 kusov respirátorov
FFP3 (z toho 50 kusov daroval) a pánovi Erikovi
Plachému, ktorý daroval
dezinfekčné prostriedky.
František Klik

Pohľad dobrovoľníka
Jednou z najdôležitejších
súčastí testovania boli zdravotníci a dobrovoľníci.
Prinášame pohľad, ako to videla jedna z dobrovoľníčok
Nikola Platková, študentka
ošetrovateľstva, ktorá sa
zúčastnila oboch testovacích
dní.
● Prečo si sa rozhodla stať
sa dobrovoľníčkou a pomáhať pri testovaní?
Brala som to ako poslanie

ísť testovať. Je to mojou
súčasťou a aj bude. Ľudia zdravotníkov potrebujú neustále.
Podporila ma v tom aj rodina,
takže som im za to vďačná.
● Čo bolo tvojou úlohou
počas testovacích dní?
Vykonávala som stery z
nosohltanu a vyhodnocovala
výsledok antigénového testu.
● Aké pocity si prežívala
tesne pred testovaním?

Predsa bola tam potenciálna možnosť nákazy, nebála
si sa toho?
Išla som do toho s tým, že
som nevedela, čo ma čaká,
ale vedela som, že to bude na
psychiku veľmi náročné. Keď
som sa v sobotu ráno zobudila
s myšlienkou, že budem dnes
v blízkom kontakte s pozitívnym človekom, mala som
zmiešané pocity a bála som
sa. Avšak v našej skupine pre-

vládala dobrá atmosféra,
takže strach rýchlo prešiel.
Pre Niku to bola nakoniec
dobrá skúsenosť, z ktorej si
veľa odniesla a je nesmierne
šťastná, že sa testovania
mohla zúčastniť a pomôcť tak
našej obci. Za toto odhodlanie
je všetkým zdravotníkom a
dobrovoľníkom naša obec
veľmi vďačná.
Gabriela Jobbágyová

Ľudia ľuďom
Tento rok sa konala potravinová pomoc organizovaná
v spolupráci s Arcidiecéznou charitou v Košiciach.
Pomoc je určená pre obyvateľov v hmotnej núdzi, podľa
zoznamov Ústredia práce,
sociálnych vecí a rodiny. Balík
o váhe 13,5 kg obsahuje bravčové mäso v konzervách,
guláš, cestoviny, ryžu, múku,
sušené mlieko, šošovicu,
hrach, fazuľu, olej, instantné

polievky, sardinky, paštétu,
spolu až 21 druhov kvalitných
trvanlivých
potravín.
Najodkázanejším osobám
bolo odovzdaných 163 potravinových balíkov. Distribúcia
potravinových a hygienických
balíkov sa koná v priebehu
roka vo viacerých termínoch,
tento rok bolo pre pandemickú
situáciu termínov menej.
10. septembra 2020 sa v
priestoroch kaštieľa pod vede-

ním profesionálneho tímu
Národnej transfúznej stanice v
Košiciach konala Krasňanská kvapka krvi. Miestny
úrad a miestny spolok SČK
organizuje toto podujatie
dvakrát ročne. Opakovane sa
na ňom stretávame s našimi
pravidelnými darcami. Aj tu
však „zaúradovala“ pandemická situácia, ktorá sa podpísala pod nižšiu účasť. Celkovo
prišlo 9 darcov, odber mohol

byť realizovaný u 6 z nich.
Ďalší termín konania
Krasňanskej kvapky krvi
bude 19. februára 2021.
Keďže udalosti dnešných dní
nám prinášajú vždy nové
informácie súvisiace so šírením ochorenia Covid-19, o
akýchkoľvek zmenách pri
darovaní krvi Vás budeme
včas informovať.
Marta Petrušová
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Perspektívy ďalšieho rozvoja
Mestskej časti Košice – Krásna
Dokončenie projektu
pozemkových úprav v Krásnej
veľmi úzko súvisí s pokračovaním a realizovaním ďalšieho rozvoja a investičných aktivít Mestskej časti Košice Krásna v ďalších rokoch.
Schválenie zmien a doplnkov územného plánu mesta
Košíc pre lokalitu Košice Krásna Východné mesto v
roku 2008 bolo pokračovaním
a východiskom pre investičné
aktivity v Krásnej. Schválenie
tejto dokumentácie urýchlilo
rozhodnutia vlastníkov
pozemkov a podporilo pozemkové úpravy, ktoré v Krásnej
boli realizované v tomto období. Z webovej stránky mesta
Košice je možné zistiť, že o
investičných aktivitách boli v

týchto rokoch prijímané pod
všeobecným záväzným nariadením č. 50 zmeny a doplnky
územného plánu - zóna
Krásna, kde sú materiály v
elektronickej podobe o všetkých investičných projektoch
realizovaných v lokalitách
Krásnej v rokoch 2008 - 2020
(individuálna bytová výstavba
v lokalitách Na hore I.,II.,III.,
Čapáš, Golianova, K majeru,
Pri jazere, Záhumnie, Pri
I h r i s k u , R e š o v m a j e r,
Feketeova pažiť). Za tieto roky
sa v Krásnej postavilo alebo
opravilo viac ako 1000 domov.
V súčasnosti sú v príprave
alebo realizácií investičné aktivity v lokalitách Pri jazere, Na
hore, Záhumnie a pripravujú
sa ďalšie lokality.

Za rozsiahlymi investičnými aktivitami ale výrazne
zaostala dlhoročne plánovaná výstavba potrebnej
infraštruktúry (rýchlostná
cesta R2,4, rozšírenie
Slaneckej cesty II/552, rekonštrukcia Ukrajinskej ulice v
Krásnej, cestný obchvat
Krásnej). Na hranicu svojich
kapacít sa dostala využiteľnosť primárnych inžinierskych sieti (hlavne kanalizácie a vodovodnej siete).
Pozemkové spoločenstvo
urbariát Košice - Krásna
vypracovalo a predložilo starostovi Mestskej časti Košice Krásna návrh projektu
Krásna, Košice - Krásna
Východné mesto, ktorého rozsah si vyžaduje po prerokova-

ní v miestnom zastupiteľstve
verejnú diskusiu s občanmi
Krásnej, ale aj predstaviteľmi
územnej samosprávy mestom
Košice, VÚC Košického kraja
a štátom. Východiskom pre
spracovanie projektu sa stali
podklady z platného územného plánu mesta Košice, vypracované architektonickým štúdiom ATRIUM v roku 2008.
Návrh projektu v uvažovanom rozsahu bude možné pripraviť a zrealizovať len za
predpokladu, že dôjde k spoločenskej dohode medzi
občanmi Krásnej, samosprávnymi orgánmi a štátom.
Pavol Barňák
predseda
dozornej rady urbariátu

Dokončenie pozemkových úprav
v katastrálnom území Krásna
Uplynulo deväť rokov od
zápisu projektu pozemkových
úprav (PPÚ) v Krásnej do
katastra nehnuteľností v
Košiciach. Predmetom
pozemkových úprav bolo
1326 ha pozemkov nachádzajúcich sa v extraviláne
Krásnej. Z evidenčnej karty
PPÚ vyplýva, že sceľovaním
pozemkov klesol priemerný
počet spoluvlastníkov na
jednu parcelu z 9 na 2 spoluvlastníkov. Benefitom vyplývajúcim z úprav pre vlastníkov
bola reálna deľba spoluvlastníctva (s pozemkom nakladajú sami), došlo k sceleniu
pozemkov, vyčleneniu územia
neznámych vlastníkov
pozemkov do jedného, a tým k
zvýšeniu trhovej ceny pozemk o v. B e n e f i t o m š t á t u a
samosprávy bolo scelenie poľnohospodárskej pôdy v správe a užívaní štátu, zlepšenie
podmienok pre výkup pozemkov na realizáciu zámerov vo
verejnom záujme, pritiahnutie
nových investícií na vysporiadaných pozemkoch a získanie
vlastníctva pozemkov pod spoločnými zariadeniami (poľné
cesty, biokoridory, stromoradia, vodozádržné zariadenia).
Na tieto účely bolo vlastníkmi
pozemkov vyčlenených do
vlastníctva štátu a mesta
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Územie Krásnej po pozemkových úpravach
Košice 143 ha (10% z celkovej výmery). Dôvodom poskytnutia 143 ha pozemkov bolo,
že v rámci PPÚ sa nadobudatelia zaviazali vybudovať v riešenom území spoločné zariadenia a opatrenia (vodné stavby, cestné stavby a enviro-

mentálne zariadenia). V roku
2010 v súlade s týmto záväzkom boli Stavebným úradom v
Košiciach a Obvodným úradom životného prostredia
Košice vydané príslušné stavebné povolenia pre stavebníka (investora) Ministerstvo

pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR. Pre nezačatie týchto stavieb (nezabezpečenie
finančných prostriedkov) bola
platnosť stavebných povolení
predlžovaná v rokoch 2012,
následne 2014, až nakoniec
platnosť zanikla v roku
2016. Z týchto dôvodov
pozemkové úpravy v Krásnej
neboli dodnes dokončené.
Nezrealizovanie týchto stavieb má vzhľadom na rozsiahlu investičnú výstavbu v
Krásnej veľmi negatívne
dôsledky nielen pre obyvateľov, ale aj pre developerov a
investorov, ktorí nevedia skolaudovať niektoré svoje stavby.
Pozemkové spoločenstvo
urbariát Košice - Krásna preto
požiadalo spolu s developerom a investorom bytovej
výstavby v lokalite Na hore
poslancov a starostu Krásnej,
aby uvedenú problematiku
neodkladne riešili. Miestne
zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí 26.8.2020 schválilo
príslušné uznesenia a požiadalo mesto Košice o neodkladné riešenie tohto stavu.
Urbariát verí, že spoločným
úsilím s miestnym zastupiteľstvom budú pozemkové úpravy v Krásnej dokončené.
Mikuláš Škrak
predseda urbariátu

V deťoch rozvíjame ich jedinečnosť
„Každé dieťa je jedinečné
a v každom jednom sa ukrýva
potenciál urobiť svet trochu
lepším miestom.” (Frederich
Donglass) Aj takto by sme
mohli opísať činnosť materskej školy, ktorá je súčasťou
Základnej školy s materskou
školou sv. Marka Križina.
Našim cieľom je nájsť v
deťoch potenciál a rozvíjať ich
jedinečnosť.
Sme trojtriedna materská
škola, ktorú navštevuje 70
usmievavých detských osobností. Každá z našich tried má
svoju vlastnú herňu, spálňu,
kúpeľňu a šatňu, čo poskytuje
komfort pri výchovnovzdelávacej činnosti. Túto činnosť sa snažíme realizovať
pútavo, hravo a zároveň tak,
aby sa obsahovo dodržali štan-

dardy a ciele týždenných plánov. V materskej škole pracuje
šesť kvalifikovaných pedagógov, ktorí svojimi schopnosťami vytvárajú pozitívne prostredie a škôlku, do ktorej deti prichádzajú s radosťou. Počas
celého školského roka napĺňame ciele Štátneho a Školského vzdelávacieho progra-

mu. Deti sa zúčastňujú rôznych školských akcií a výletov,
ako je návšteva Bábkového
divadla, Zoo Košice, plavecký
výcvik, návšteva Eko centra,
činnosti vo Výmenníku.
Taktiež deti pripravujeme na
každoročné slávnosti Deň
Matiek, Jasličková slávnosť,
Mesiac úcty k starším,

Rozlúčka s predškolákmi a iné
aktivity spojené s rôznymi
sviatkami počas roka.
Fotografie z nich môžete
vidieť na stránke našej školy.
Interiér a exteriér materskej
školy prechádza v týchto
časoch rôznymi zmenami a
vylepšeniami pre lepšie podmienky na ďalší rozvoj detí.
Aj keď momentálne prechádzame náročnejším pandemickým obdobím, veríme,
že všetko pominie a znovu sa
budeme môcť radovať z rôznych výletov, akcií a spoločných zážitkov z nich. Už teraz
sa tešíme na nové tváre, ktoré
k nám zavítajú a budú s nami
spoločne robiť svet trochu lepším miestom.
Petra Bugošová
učiteľka MŠ

Potulky našich žiakov po Košiciach
Vyučovanie v týchto pandemických časoch podlieha
prísnym opatreniam a je
poznačené množstvom
obmedzení. Začiatok školského roka sa ešte niesol v duchu
voľnejších pravidiel, a preto
sme si mohli dovoliť zorganizovať žiakom 3. a 4. ročníka
zaujímavú exkurziu. Dňa
25. 9. 2020 sme sa rozhodli

spoznávať pamiatky nášho
krásneho mesta. Bolo nám
cťou, že tie najväčšie skvosty
košickej Hlavnej ulice žiakom
predstavil najznámejší košický sprievodca pán Milan
Kolcun, osoba na sprevádzanie mestom Košice asi najpovolanejšia. Jeho pútavé rozprávanie, obohatené o rôzne
zaujímavosti, bolo pre žiakov

veľkým zážitkom a pre mnohých i prvou informáciou o slávnych košických pamätihodnostiach. Našou úlohou je
teraz v škole na tento zážitok a
informácie nadviazať a vedomosti o historických pamiatkach nášho mesta ďalej rozvíjať.
Františka Fecková
učiteľka ZŠ

Bilancujeme koniec roka
Ako hovorí jedna krásna
veta: Život si stále cestu musí
nájsť. Ukazuje nám to história,
aj súčasnosť. Pre školy to
musí platiť niekoľkonásobne,
pretože nie sú iba vzdelávacími inštitúciami, ale aj miestom
vzniku nových a budovania
stálych priateľských vzťahov.
Situácia v celom svete
pred nás postavila v roku 2020
v e ľ k é m n o ž s t v o v ý z i e v.
Môžeme povedať, že sa nám
úplne rozpadla doterajšia
štruktúra
fungovania.
Zasiahla učiteľov aj žiakov.
Museli sme získať v krátkom
čase veľké množstvo informácií a preniesť naše vyučovanie
z tried do virtuálneho sveta.
Postavila pred nás otázku prehodnotiť obsahy, čo, ale aj ako
vzdelávať, ako vychovávať, k
akým hodnotám žiakov viesť,
ako nahradiť to, čo sme im
nevedeli dať. S blížiacim sa
koncom tohto roka je nutné

povedať, že sme veľmi vďační
a hrdí na našich žiakov celého
druhého stupňa, ktorí reagovali na zmeny veľmi dobre.
Chceme sa poďakovať rodičom, že nám pomohli pri online,
ale aj prezenčnom vyučovaní.
Dynamicky a s pochopením
reagovali na zmeny prostredí,
ale aj na množstvo nových
predpisov a pravidiel.
Pomohlo nám to fungovať. A
my sme sa snažili nepoľaviť a
čo najlepšie pracovať. Hoci
sme nikdy dopredu nevedeli,
ktorá z plánovaných akcií
bude uskutočnená, predsa
sme sa snažili vždy niečo
vymyslieť a overené uskutočniť. Sme veľmi radi, že sa
priam zo dňa na deň neuveriteľné stalo skutočnosťou, keď
sa bývalým deviatakom podarilo pripraviť vlastný rozlúčkový program, vďaka ktorému sa
nielen oni rozlúčili s nami, ale
aj veselo ukončili inak náročný

školský rok.
Celý september a október
sme sa učitelia spolu so žiakmi
doslova tešili z každého týždňa, ktorý sme strávili v škole.
A aj napriek tomu, že sme
nemohli veľa bežných akcií
spojených s novým školským
rokom zorganizovať, niektoré
skvelé aktivity nám neunikli.
Medzi tradičné jednoznačne
patrí Európsky týždeň športu
spolu s Európskym dňom jazykov. Počasie nám prialo, a tak
sme mohli celý vonkajší areál
školy premeniť na stanovištia.
Na nich si žiaci vyskúšali svoje
vedomosti z rôznych európskych jazykov. A keď nám situácia nedovoľuje naplno využívať telocvičňu, každá možnosť pohybu a športu na školskom dvore našich druhostupniarov neuveriteľne potešila.
Naše aktivity nezastavil ani
opätovný presun za monitory
a počítače. Spolu so

Slovenskou akadémiou vied
sme zorganizovali pre našich
ôsmakov a deviatakov online
vzdelávanie o Slobode prejavu a nenávistnom prejave na
sociálnych sieťach. Stali sme
sa tak súčasťou aktivity
Týždeň vedy a techniky, ktorá
po prvýkrát prebiehala iba online. Nezabudli sme však ani na
iných. Vedomí si náročnej situácie pre mnohé zraniteľné skupiny ľudí, zapojili sme sa do
aktivity “Koľko lásky sa zmestí
do škatule od topánok”, v ktorej naši žiaci pripravili „balíčky“
plné krásnych vecí, ktorými by
sme chceli potešiť a vianočne
prekvapiť ľudí z Domova sociálnych služieb a zariadenia
pre seniorov v Barci. Hádam
až čas nám skutočne ukáže,
koľko sme sa tento rok posunuli v získavaní nových schopností učiť sa a koľko nás to ľudsky posunulo a zmenilo.
Mária Sarková, učiteľka ZŠ
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Taký si bol rok 2020
Prvého januára sme začali
prežívať nový rok 2020.
Začiatky boli sľubné a radostné. Začalo to storočnicou prof.
Michala Lacka, kde sme v kostole a v kaštieli za účasti gr.
kat. biskupov a pozdravným
listom nášho arcibiskupa –
metropolitu, Mons. Bernarda
Bobera, s radosťou a hrdosťou na významnú osobnosť
Krásnej začali 19. deň nového
roka 2020.
Zúčastnili sme sa parlamentných volieb 2020, kde sa
mnoho zmenilo. Zmenila sa
vláda, parlament, ľudia i názory ľudí. Niekto bol zaskočený,
niekto bol rád. Aj my sme
prispeli k tejto spoločenskej
zmene, lebo to je naša ľudská i
kresťanská povinnosť, ale aj
výsada.
Nazdávam sa, že táto
radosť netrvala dlho. O niekoľko dní začalo sa hovoriť u nás i
na celom svete o pandémii
Covid-19. Nevedeli sme, čo je
to. Zasiahlo to každého i všetko. Zavreli sa kostoly, školy,
letiská, obchody, služby, spoločenské podujatia... Verejne
sme neslávili sv. omše i všetky

Adventný veniec, obvod 21 m
pobožnosti, ktoré sme konali v
pôstnom období. Aj spoločenský a verejný život dostal stopku. Najväčšia bolesť udrela
vtedy, keď sme nemohli v kostole sláviť Veľkonočné sviatky.
Ale v obave o svoj život i život
ľudí okolo nás, s ktorými žijeme, máme ich radi, všetky
obmedzenia sme trpezlivo a s
vierou prijali. Skoro každý sa
počas tejto doby snažil zveľadiť okolie svojho domu, lebo
bol na to dostatočný čas. Ani
jeden rok nezažil toľko športu,
prechádzok či bicyklovania

ako rok 2020. A potom prišlo
akési svetielko, keď sme sa v
obmedzenom počte mohli stretávať v kostole, ktorý nám už
veľmi chýbal. Toto svetielko sa
neustále zväčšovalo. Kráčali
sme ďalej a ďalej. Pripravili
sme slávnosť Prvého sv. prijímania i odpustovú slávnosť
sv. Cyrila a Metoda. Prišli
prázdniny a dovolenky, horúce letné dni. Všetko má svoj
začiatok aj koniec. Našej
radosti prišiel koniec v septembri, lebo pandémia Covid 19 vstúpila do svojej druhej

fázy. Symbolicky sme ukončili
storočnicu prof. Michala
Lacka. Opäť nastúpili ťažké
dni. Testovanie, pozitív, negatív, karanténa - často vyslovené slová. Zavreté kostoly,
rôzne obmedzenia, celospoločenské testovania. Ale
zachránili nás Dušičky, lebo
od 2.11.2020 sa mnoho uvoľnilo, nadobudli sme viac sebavedomia, istoty z negatívnych
testov. A mohli sme už ísť aj na
cintorín k hrobom našich blízkych. Čas na cintoríne, pri
hrobe svojich blízkych, vidiac
hroby známych, priateľov, príbuzných, spolužiakov, susedov, nás provokuje k hlbšiemu
zamysleniu nad zmyslom života, nad svojím životom, nad
tým, kto som, odkiaľ prichádzam a kam smeruje moje
pozemské putovanie.
Ďakujme za prežitý rok
2020. Všetci, ktorí to čítate, asi
poviete, bol dobrý. Žijeme, tu
sme, vzdávame vďaky nášmu
dobrému Pánu Bohu i ľuďom
okolo nás.
Pavel Kaminský
rím. kat. kňaz, farár v Krásnej

Zborník Prof. Michal Lacko SJ
100 rokov od jeho narodenia

Jedným z najvýznamnejších spoločenských a duchovných podujatí v našej mestskej časti a farnosti v tomto
náročnom roku boli januárové
oslavy stého výročia narodenia nášho rodáka prof.
Michala Lacka. Výsledkom
odborného kolokvia a samotných osláv je zborník s
názvom Prof. Michal Lacko
SJ, 100 rokov od narodenia,
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pričom ide v poradí už o tretí
zborník o živote a diele M.
L a c k a . D i e l o z o s t a v i l D r.
Daniel Černý, riaditeľ
Slovenského historického
ústavu v Ríme, ktorý ho zároveň predstavil na slávnostnej
prezentácii dňa 27.9.2020
pred kaštieľom v Krásnej.
Významným hosťom na tomto
podujatí bol gréckokatolícky
arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, ktorý
vo svojom príhovore okrem
iného predniesol osobnú skúsenosť, aký vplyv naňho mala
osobnosť a dielo M. Lacka v
rôznych životných etapách.
Prezentácie sa zúčastnili aj
brat a sestra prof. Lacka.
Zborník prináša výsledky
najnovšieho výskumu života a
diela prof. M. Lacka. Odborné
štúdie vychádzajúce z archívnych dokumentov a bohatej
korešpondencie poukazujú na
jeho angažovanosť a konkrétny podiel na vzniku slovenskej
gréckokatolíckej eparchie v
Kanade, a tiež obnove grécko-

katolíckej cirkvi vo vlasti.
Prinášajú zaujímavé zistenia
o sledovaní M. Lacka Štátnou
bezpečnosťou, ktorá v rámci
„boja s emigráciou“ vyše 20
rokov podrobne mapovala
jeho činnosť, medziiným aj
pašovanie náboženskej literatúry do vlasti a kontakty s
krajanmi. Zborník tiež obsahuje príhovory a homíliu zo spomienkových osláv, osobné
spomienky študentov, kolegov, priateľov prof. Lacka a
obrazový materiál.

Vydavateľom zborníka je
Slovenský historický ústav v
Ríme v spolupráci s Centrom
Spirituality Východ-Západ
Michala Lacka SJ v Košiciach,
Gréckokatolíckou eparchiou
Košice, Rímskokatolíckou farnosťou sv. Cyrila a Metoda v
Krásnej, Mestskou časťou
Košice – Krásna a Kaštieľom
Krásna n.o. Zborník je možné
zakúpiť na Miestnom úrade v
kancelárii prvého kontaktu.
Eva Timková

Opustila nás osobnosť Krásnej a Košíc

Mgr. Ján Kunca sa narodil
28.5.1936 vo Vranove nad
Topľou. Vyštudoval Pedagogické gymnázium v Prešove a
následne vysokoškolské
štúdium ukončil ako Mgr.
fyziky a chémie. Po ukončení
vojenskej služby v roku 1958
začal pôsobiť na ZŠ v Krásnej.
Odvtedy sa pre neho Krásna
stala domovom. Spolu so
svojou manželkou, učiteľkou
na tunajšej ZŠ, vychovali tri
deti, dvoch synov a jednu
dcéru. Tešil sa z piatich vnukov, vnučky a pravnučky. Jeho
rodina si naňho spomína ako

na vzorného otca, starého
otca a milujúceho manžela,
ktorý si aj napriek množstvu
práce vždy dokázal nájsť čas
aj na svojich najbližších. Mgr.
Ján Kunca zomrel 24.10.
2020 doma, v kruhu svojej
rodiny.
Svojimi odbornými vedomosťami, dlhoročnými skúsenosťami, organizačnými
schopnosťami, pracovným
zanietením, ale hlavne ľudským prístupom prispieval
celý život k rozvoju školstva, vzdelávania a formovania mladej generácie. V
roku 1964 sa stal riaditeľom
základnej školy, ktorá v tom
čase sídlila v budove starého
kaštieľa. O štyri roky neskôr
sa za jeho výdatnej pomoci
vybudovala nová (terajšia)
základná škola a spolu s ňou
aj bytový dom pre rodiny
učiteľov. Naša obec mu je
vďačná aj za bohatý kultúrny a
spoločenský rozvoj. Ako predseda občianskeho výboru
pomohol s prístavbou materskej školy, začala sa výstavba domu smútku a kultúrne-

ho domu. Aktívne sa podieľal
na riešení rôznych problémov
v obci, čím si získal veľkú
dôveru a úctu.
Keď v roku 1970 vznikol
okres Košice-okolie, Mgr. Ján
Kunca sa na 17 rokov stal
vedúcim odboru školstva.
Neskôr bol krajským školským inšpektorom pre ústavnú, ochrannú a náhradnú
výchovu v detských domovoch a školách pôsobiacich
pri zdravotníckych a špeciálnych zariadeniach. Po roku
1989 pôsobil ako pedagóg na
súkromnej strednej škole, kde
vyučoval chémiu a kozmetickú chémiu.
Po zmene režimu, keď
vznikol priestor na zakladanie
cirkevných škôl, zareagoval
na výzvu evanjelickej cirkvi a v
roku 1992 sa začal podieľať
na príprave vzniku bilingválneho gymnázia, ktoré je
od roku 1994 zaradené do
siete škôl v SR ako osemročné a päťročné bilingválne
slovensko-anglické Evanjelické gymnázium Jána
Amosa Komenského. Mgr.

Ján Kunca sa stal na sedem
rokov jeho riaditeľom. Absolventi školy disponovali výbornou znalosťou anglického
jazyka, škola získala vážnosť.
Ján Kunca prispel aj k vzniku študentského speváckeho zboru Chorus Comenianus, ktorý pod vedením Aleny
Csajkovej žne úspechy nielen
doma, ale aj v zahraničí.
Mgr. Jánovi Kuncovi bola v
roku 2017 udelená Plaketa
primátora mesta Košice a
Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja za
celoživotný prínos v oblasti
vzdelávania, kultúry a spoločenského života a za dosiahnuté výsledky pri rozvoji
základného a stredného školstva pri príležitosti jubilea - 80.
narodenín. Pri príležitosti 500.
výročia reformácie ECAV bol
ocenený Pamätnou medailou a Pamätným listom za
presadzovanie kresťanských
hodnôt v spoločnosti.
Česť jeho pamiatke!
Gabriela Jobbágyová

Ťažké časy pre seniorov
Seniori sú v čase pandémie koronavírusu tou najohrozenejšou skupinou. Prežili
sme rôzne ťažké životné situácie, ale snažíme sa vyrovnať s
pandémiou, ktorá nás
obmedzuje v našich aktivitách. Veľmi nám chýba stretnutie na našich akciách.
Sme generácia, ktorá pri
náhodnom stretnutí so známymi či susedou dokázala
hodiny rozprávať - “pletkovať”.
Vidieť známe tváre, vyrozprávať sa do sýtosti nás posilňovalo a necítili sme osamelosť.
Teraz sedíme doma, pozeráme cez okno, zapneme a vypneme televízor či rádio, čítame noviny a čakáme na príbuzných s naším nákupom a
liekmi.
Ďalšia vlna pandémie koronavírusu nám neumožnila realizovať plánované jesenné
akcie. Posledná spoločná
akcia pre členov Klubu seniorov Krásna v roku 2020 bola
obľúbená Jesenná opekačka
v altánku za miestnym úradom
v Krásnej.

Posedenie pre 45 členov
sa nieslo v srdečnej atmosfére, ktorá bola sprevádzaná
spevom za doprovodu harmonikára Jána Hajdučka. K opekanej klobáse boli ponúkané
rôzne pochutiny. Opekačka
bola ukončená retro diskotékou v podaní hudobníka
Ondreja Kažimíra.
Nariadené hygienické
opatrenie počas pandémie
sme dodržiavali pri hre bowling v OC IDEA v GAME BARe. Do uzatvorenia prevádzky
sme odohrali iba jedenásť partií. Z desiatich jednotlivcov boli
tri manželské páry. Najviac
spoločných bodov získali manželia Hakeovci. Najlepším hráčom z jednotlivcov bol Karol
Bialko.
V čase pandémie sa častejšie modlime. Siahame aj po
mobile, vďaka ktorému máme
kontakt so spoločnosťou.
Telefonujeme deťom, susede
či známym a aspoň takto sa
snažíme zaháňať osamelosť.
Alžbeta Bugošová
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Bilancia futbalovej mládeže Krásnej
Dorastenci Krásnej,
vystupujúci pod hlavičkou
Janočko Academy, odohrali
výsledkovo rozdielnu jeseň
oproti minulej sezóne. Vladimír Janočko doplnil mužstvo
kvalitnými hráčmi, a to sa
naplno prejavilo v tejto časti
sezóny. Chlapci koronou

skrátenú sezónu ukončili
štvorzápasovou sériou výhier
a aktuálne sú na piatom
mieste, keď v dvanástich
zápasoch zaznamenali 7
výhier a 5 prehier.
Rozdielnu situáciu zažíva
tréner žiakov Štefan Hoza.
Na začiatku sme mali obrov-

s k ý v ý p a d o k c h l a p c o v.
Postupne sa nám podarilo
doplniť družstvo mladšími
ročníkmi vo veku 10 až 11
rokov a tréningového procesu
sa koncom sezóny zúčastňovalo päťnásť chlapcov. Výrazne najmladšie družstvo súťaže má však obrovský hendi-

Jeseň u mužov FK KRÁSNA
Po prvých dvoch kolách, v
ktorých získali 3 body po
výhre v Sokoli, pokračovali
hráči reprezentujúci našu
mestskú časť vo svojich
vystúpeniach v 6.lige Mestského futbalového zväzu
Košice.
V úvodnom domácom
zápase Krásňania nepotešili
fanúšikov, a preto to chceli
napraviť v treťom kole hranom
13.9. proti Šaci. Očakával sa
ťažký zápas, čo sa napokon aj
potvrdilo. Rozhodujúca sa
ukázala 37. minúta, práve v
nej strelili hostia úvodný gól a
dostali sa do vedenia. O rovnaký počet minút (v 74.minúte) zavŕšil výhru Šace na
konečných 0-2 Havrilla. So
skóre 0-5 z prvých dvoch
zápolení doma neboli hráči
jednoznačne spokojní. Už o
pár dní mali príležitosť na tretí
pokus konečne na vlastnom
trávniku zvíťaziť. V ceste im
stáli hráči TJ Roma Moldava
nad Bodvou, ktorých hostili v
rámci Pohára Oblastného
futbalového zväzu Košiceokolie. Zápas sa skončil hokejovým výsledkom 7-4, keď sa
v ňom príliš nevyznamenala
ani jedna z obrán, dôležité ale
bolo, že sme prerušili sériu
domácich prehier, hlavne
vďaka hetriku Šustera. Výhra
našich nakopla do ďalších
stretnutí. Tzv. anglický týždeň
zakončili 20. septembra suverénnym víťazstvom 7-0 nad
poslednou Slanskou Hutou
najmä zásluhou dvojgólových
Bajusa a Bodu. Konečný
výsledok bol pritom k hosťom
ešte milosrdný, odchádzať z
Krásnej mohli aj s dvojcifernou prehrou nebyť našich
nepresností v zakončení.
Piate kolo prinieslo zaujímavý

duel, keďže sme cestovali do
Vyšnej Myšle, z kádra ktorej
viacero futbalistov hralo v
minulej sezóne za Krásnu. Po
polčase domáci viedli 1:0, v
druhom dejstve sme ale zlepšili hru a dokázali zvíťaziť
konečným skóre 1-3. Október
priniesol nové opatrenia v
rámci boja proti koronavírusu,

prvom polčase rozhodli o
výhre Krásnej 0-2 Horváth a
Šuster.
Po tomto kole bolo rozhodnuté o prerušení všetkých
futbalových súťaží okrem
Fortuna ligy do odvolania,
preto náš klub už na posledné
dve naplánované stretnutia
nemohol nastúpiť. Po jeseni

Nové dresy od firmy Zizzy
ktoré povoľovali maximálne
50 ľudí na hromadných podujatiach. V tomto duchu sa
niesol aj zápas proti Kavečanom, ktorý v hľadisku mohla
vidieť len hŕstka divákov. Najlepšie momenty z našej výhry
3-0 ale mohli vidieť všetci
fanúšikovia vďaka pánom z
projektu Iná liga. Chlapci
zostrihali celý zápas a priniesli
aj niekoľko rozhovorov a zaujímavostí vo videu na svojom
portáli Vypni.tv, vďaka čomu
mohol vidieť napr. góly Horvátha, Bodu a Ondreja ktokoľvek. V ďalšom stretnutí na
štadióne Technickej univerzity Košice privítal našich
hráčov B-tím domácej Slávie.
„Béčko“ našim futbalistom
veľa problémov nenarobilo, v

nám tak patrí v tabuľke 3.
priečka s 15 bodmi. Súťaž
vedie suverénne Šaca bez
straty čo i len bodu. Okrem
ligovej súťaže by sme mali na
jar pokračovať aj v pohári, kde
nám žreb 2. kola prisúdil
Turňu nad Bodvou, s ktorou
sa máme stretnúť na domácom trávniku. Okrem toho nás
novými kvalitnými dresmi
potešil sponzorským príspevkom Peter Béreš- majiteľ firmy
Zizzy SE.
Na záver vyslovujeme
želanie, aby situácia na jar
dovolila pokračovanie všetkých súťaží a sezóna neskončila predčasne ako tá predošlá. Športu zdar a futbalu
zvlášť!
Marek Takáč

kep proti mužstvám s o 3 až 4
roky staršími rovesníkmi,
naviac nastupujeme často
nekompletní a po siedmich
odohratých zápasoch sme
zatiaľ nebodovali. Pozitívom
je, že chlapci sa každým tréningom výrazne zlepšovali a
viacerí sa naučili prvým krokom futbalovej abecedy na
veľkom ihrisku.
František Klik

Koľko nás je?
Počet obyvateľov v našej
mestskej časti opäť vzrástol.
V mesiaci november bol
celkový počet obyvateľov
6064.
Od začiatku roka sa do našej
mestskej časti prisťahovalo
240 obyvateľov.
Narodilo sa 73 detí a zomrelo
33 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 / 7952420 - 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:
0903 350 372 ak je niekde
uhynuté zviera.
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