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Miestne noviny Mestskej časti Košice - Krásna

Máme schválený rozpočet
Vážení spoluobčania, milí
susedia.
Vo funkcii starostu som už viac
ako 100 dní. Preto iste očakávate aj akúsi rekapituláciu.
V úvode Vás chcem oboznámiť so zmenami, ktoré sme
urobili. Iste ste si všimli, že
máme zmeny v organizačnej
štruktúre miestneho úradu.
Zriadili sme post prednostu,
ktorým sa stal Ing. Patrik
Ivanišin.

časti sme vyčlenili kapitálové
výdavky na dokončenie chodníka na ulici Žiacka a Opátska.
Intenzívne jednáme s referátmi
mesta a župy. V roku 2019 plánujeme v spolupráci s mestom
začať s prípravou projektovej
dokumentácie na revitalizáciu
Ukrajinskej ulice ako súčasť strategického zámeru mestskej časti. O priebehu s tým spojených
aktivít Vás budeme priebežne
informovať.

Tak ako som Vám sľúbil v predvolebnom programe, sprístupnili sme telocvičňu verejnosti zdarma pre všetkých obyvateľov našej mestskej časti
každý pracovný deň od 17.00 21.00 hod. Program, pravidlá
a zodpovedné osoby pre jednotlivé voľnočasové aktivity
sú zverejnené na internetovej
stránke MČ.
Intenzívne pracujeme na tom,
aby po 50-tich rokoch dostala

novín Krasňančan. Deﬁnuje
právomoci a povinnosti šéfredaktora a redakčnej rady.
Novým šéfredaktorom sa stal
Ing. František Klik a predsedom redakčnej rady je Ing.
Patrik Gordoň. Prajeme im
v e ľ a ú s p e c h o v. V t e j t o
súvislosti sa chcem poďakovať dlhoročným tvorcom
miestnych novín, bývalému
šéfredaktorovi pánovi Jánovi
Bičkošovi a redaktorke pani

Zintenzívnili sme rokovania s mestom
Mestská časť Košice - Krásna
pracovala v roku 2018 v rozpočtovom provizóriu. Konštruktívna
spolupráca poslancov miestneho
zastupiteľstva, členov jednotlivých komisií, ako aj zamestnancov miestneho úradu vyústila
v prijatie a schválenie programového rozpočtu Mestskej časti
na rok 2019. Súčasťou rozpočtu
je transparentné prideľovanie
dotácii. Všetky dotácie musia
byť použité v súlade so zmluvou.
Pre rozvoj infraštruktúry s cieľom
skvalitnenia života v mestskej

Aktívne sa zúčastňujeme rokovaní s VÚC o možnosti rekonštrukcie zdravotného strediska.
V rámci úsporných opatrení
sme začali s údržbou miestnych komunikácii (v správe
mestskej časti) vlastnými
kapacitami. Určite ste zaregistrovali vyzametanie ulíc po
zimnom posype. Pilotným projektom je oprava výtlkov vo
vlastnej réžii, od čoho si sľubujeme pružnú reakciu na
odstránenie závad.

telocvičňa moderný športový
povrch, spĺňajúci štandardy
21. storočia. K tomu zabezpečíme adekvátne športovotechnické vybavenie. Na obidva účely sme požiadali Úrad
vlády SR o spoluﬁnancovanie.Analyzujeme možnosti
návratu futbalu mužskej
kategórie späť do Krásnej .
Sledujeme tým perspektívne
uplatnenie dorastu a adekvátnu reprezentáciu našej mestskej časti.
Schválili sme štatút miestnych

Márii Miľovej, ktorí tomu venovali veľkú časť svojho života a
svojho srdca.
Na záver Vás chcem pozvať na
kultúrno spoločenské a športové podujatia organizované
pod záštitou mestskej časti
Krásna. Informácie o nich nájdete na ďalších stránkach.
Prajem Vám všetkým milostiplné prežitie veľkonočných
sviatkov.

Ing. Peter Tomko, starosta

Z diára starostu

Viaceré rokovania s vedením Kositu ohľadom zimnej
údržby.
Rokovanie s p. Sabovčíkom ohľadom zimnej údržby
v Krásnej.
Rokovania s p. riaditeľkou
našej školy, dohoda o spolupráci pri rekonštrukcii školy,
sprístupnenie telocvične pre
obyvateľov Krásnej, hľadanie
spôsobu výmeny osvetlenia
v telocvični.
Rokovanie na rade starostov, voľba orgánov, rokovanie
o rozpočte, mestom predložený návrh Magistrátu, kde
navrhli zvýšenie podielových
daní na obyvateľa pre malé
mestské časti z 117,32€ na
129,06€, pre veľké mestské
časti z 26,60€ na 28,60€.
P r e d Vi a n o c a m i s m e
s p. Hakeovou rozniesli
Vianočné kolekcie pre občanov
nad 85 rokov.
Zúčastnil som sa stretnutía novozvolených starostov

s vedením VÚC a s vedením
mesta.
S majetkovým referátom
riešime vysporiadanie parciel
6883 a 6884.
Rokovanie so zástupcom
spoločnosti CBA ohľadom
výstavby obchodného centra
na IBV Pri Jazere.
Rokovanie s vedením
DPMK o zmene intervalov
linky 28, o funkčnosti prestupného uzlu na Važeckej a zriadení nočného spoja.
Stretnutia na Špecializovanom stavebnom úrade ohľadom kolaudácie na Hore II.
Informovanie riaditeľa
magistrátu a námestníčky primátora o požiadavkách
Krásnej na mesto Košice
v roku 2019.
Stretnutie s jednotlivými
developermi o ich najbližších
investičných plánoch na
našom území.
Rokovanie s riaditeľom
Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny s p. Mutafovom.
Zúčastnil som sa kolaudácie komunikácii v lokalite Na
Hore II za prítomnosti zástupcov mesta a IBV. Kolaudácia
bola prerušená z dôvodu
nepriaznivých klimatických
podmienok.
Rokovanie so zástupcami
bánk, Slovenská sporiteľňa
a VÚB ohľadom osadenia bankomatu. Slovenská sporiteľňa
a VÚB nemajú záujem o osad e n i e b a n k o m a t u . Ta t r a
banka a ČSOB sa doposiaľ

nevyjadrili.
Neformálne stretnutie
s riaditeľom a podpredsedom
VÚC, kde som ich informoval
o potrebe opravy mosta a
rekonštrukcie zdravotného
strediska.
Spolu s primátorom a ostatnými starostami som sa
zúčastnil kladenia vencov na
Námestí osloboditeľov, pri príležitosti oslobodenia Košíc.
V priebehu januára prebehla inventarizácia majetku
Mestskej časti.
Na stretnutí s p. Janočkom
a prezidentom FK Krásna sme
riešili štadión a budúcnosť futbalu v Krásnej.
Stretnutie so starostami na
porade s Krajským, Okresným
riaditeľom Policajného zboru,
zástupcami mestskej Polície,
hasičského a záchranného
zboru.
Stretnutie so starostami na
porade na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny.
Riešenie problému zabratia pozemku MČ.
Rokovanie so starostom
Kuzmíc o odpredaji domu,
ktorého majiteľom je naša
MČ.
Rokovanie na špecializovanom stavebnom úrade,
o stave ciest a možnosti kolaudácie ciest na Hore a IBV
Záhumní.
O neformálne stretnutie
požiadal investor p. Feledi.
Predstavil plány riešenia križovatky Golianova Ukrajinská

Krasňanská kvapka krvi 2019
Darovanie krvi je vysoko
humánny počin, ktorým
zdravý človek môže pomôcť
chorým ľuďom, ľuďom po
úraze, predčasne narodeným
deťom, alebo pri urgentných
operáciách. V našej mestskej
časti sa pravidelne koná
podujatie Krasňanská kvapka
krvi, ktorej cieľom je motivovať ľudí pre konanie dobra.
V tomto roku sa mobilný
odber uskutočnil 15. marca
v priestoroch kaštieľa
v spolupráci s Národnou
transfúznou stanicou
v Košiciach a Územným
spolkom SČK Košice - mesto.
Životodarnú tekutinu
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s nevyčísliteľnou hodnotou
prišlo darovať 17 pravidelných darcov. U jedného darcu
sa bohužiaľ vyskytli zdravotn é p r e k á ž k y, k t o r é m u
zabránili v tejto bohumilej
činnosti. Všetkým darcom
vyjadrujeme úprimné
poďakovanie za to, že sa
rozhodli prísť darovať ničím
nenahraditeľnú tekutinu - krv.
Spoluorganizátorom ďakujeme, že svojim profesionálnym
prístupom prispeli k zdarnému priebehu podujatia. Už
teraz sa tešíme sa na skoré
stretnutie na Krasňanskej
kvapke krvi, ktorá sa bude
konať 12. septembra 2019

opäť v našom kaštieli.
Marta Petrušová

Slanecká a obytný súbor GOKE.
Stretnutia so zástupcami
IBV Prašná. Riešili sme postup
pri vysporiadaní pozemkov pod
prístupovou cestou k IBV
Prášnej a k ulici Na zadnom
Záhumní.
Stretli sme sa na magistráte s p. námestníčkou primátora
a námestníkom riaditeľa, kde
sme predložili a analyzovali
požiadavky MČ na rok 2019
Dohodli sme si pravidelné stretnutia.
Zaoberali sme sa problémom odvodnenia na Hore.
Spolu so zástupcom starostu
a so zástupcom ﬁrmy Ekodren,
sme prešli všetky ulice na Hore.
Urobí analýzu a navrhne možné
riešenia.
Na podnet poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý je
predsedom komisie životného
prostredia a verejného poriadku, bolo pracovné stretnutie na
štrkovisku za účasti ﬁrmy, ktorá
tam vykonáva terénne úpravy.
Na pracovnom stretnutí
s p. Gombitom, sme hľadali
možnosti presťahovania spoluobčanov z Vyšného dvora.
Pravidelne som sa zúčastňoval rokovania mestského
zastupiteľstva, ZMOSu, bol som
pozvaný na zasadnutie Rady
školy, pokračujeme v pravidelných stretnutiach s radou seniorov.
Požiadali sme Úrad vlády
o dotáciu na výmenu podlahy
v telocvični a nákup športového vybavenia.
OZNAM PRE ČLENOV
URBARIÁTU

Výbor pozemkového
spoločenstva - urbariátu Košice Krásna oznamuje svojím členom,
že dňa 9.6.2019 ( Nedeľa ) sa
uskutoční valné zhromaždenie
v kultúrnom dome na Opátskej 18
zo začiatkom o 17.00 hod.
Prezentácia je od 16.30 hod.

Žiadame Vás o účasť.
Budú sa schvaľovať nové orgány
spoločenstva t.j. výbor a dozorná
rada a taktiež sa budú schvaľovať
nové stanovy ako aj spoločenská
zmluva. Kandidovať do výboru
a dozornej rady môžu členovia
urbariátu do 3.6.2019. Informácie
u predsedu na t.č. 0949 287 881
Mikuláš Škrak,
Predseda urbariátu

Prehľad podujatí na nasledujúci rok
Dňa 12.2.2019 sa na
miestnom úrade stretla po
prvýkrát v tomto roku Komisia
pre kultúru a šport v zložení:
Predseda Peter Kubička
a členovia František Klik,
Ľubomír Hake, Lucia Študencová, Patrícia Trnková, Mária
Horváthová, Silvia Sladíková,
Lucia Fraňová, Marek Takáč,
Lukáš Vozár. Na nej sme
pripravili zoznam kultúrnych
a športových podujatí, ktoré
sa pre Vás chystáme zorgani-

zovať. V nasledujúcich
riadkoch sa nachádza ich plán
aj s orientačnými dátumami
konania. Apríl prinesie akciu
LEGO deň (6.4.), ktorý sa tešil
v minulom roku veľkej obľube
a preto sa presunie do väčších
priestorov v kultúrnom dome.
Hneď na druhý deň v nedeľu
bude v kaštieli Pôstna
polievka. Po veľkonočných
sviatkoch je opäť v spolupráci s farským úradom naplánov a n ý Ve č e r n ý k o n c e r t

Prvý júnový deň bude
v znamení oslavy sviatku
našich ratolestí. Tie si počas
Medzinárodného dňa detí
užijú kopec zábavy a súťaženia. Aký by to bol jún bez
tradičného Juniálesu na
Edisonovej ulici? Tento večer
plný hudby, dobrého jedla
a skvelej atmosféry je v
programe aj v tomto roku.
Pribudnuté kalórie budeme
mať možnosť zhodiť pri behu
počas druhého ročníka

Desiatky v Krásnej (16.6.),
ktorej trasa bude viesť tak ako
minulý rok ulicami našej
mestskej časti. Na niekdajší
termín pred letnými prázdninami a dovolenkami sa vracia
Futbalový turnaj o pohár
starostu Krásnej (29.6.),
ktorý sa odohrá na futbalovom
štadióne FK Krásna. V tomto
mesiaci sú v našej mestskej
časti naplánované viaceré
veľké akcie a veľkou akciou
začne aj mesiac júl.

Začiatok spomínaných
voľných dní bude ako každý
rok v znamení osláv Dňa
Krásnej na sviatok našich
patrónov sv. Cyrila a Metoda
(5.7.) na našom školskom
ihrisku. Neodmysliteľnou
súčasťou letných mesiacov je
aj trojtýždňový Prímestský
denný tábor (júl/august),
spojený s krásnymi výletmi

a zážitkami. V tomto roku si
pripomíname 400. výročie
smrti troch Košických
mučeníkov, z ktorých jeden
z nich, Marek Križin, pôsobil
na území Krásnej. Pri tejto
udalosti pripravujeme malú
Púť na miesta niekdajšieho
Benediktínskeho kláštora
na Hore (1.9.). V septembri
nemôže chýbať ani Púť ku

kaplnke Sedembolestnej
Panny Márie pri storočnom
dube (15.9.), kde sa stretávame s veriacimi z Jazera
a Vy š n é h o O p á t s k e h o .
V priebehu tohto mesiaca je
na pláne ochutnávka vín, tá
by sa mala konať v pivnici
nášho kaštieľa, ktorá je na
takúto akciu ako stvorená.

Ani príchod chladnejších
dní nezastaví život v našej
mestskej časti. V telocvični
základnej školy sa bude
konať Turnaj v stolnom
tenise (19.10.). Najkrajšie
masky a kostýmy sa majú
šancu predviesť na karnevale (10.11). Po ňom už bude
čas na prípravu pred najkrajšími sviatkami roka. V pláne
je zavedenie Krásňanského
vianočného trhu, ktorý by
sme chceli spojiť so zapálením prvej sviece na adventnom venci pred kaštieľom
( 3 0 . 11 / 1 . 1 2 . ) . K n a š i m
najmladším zavíta opäť aj
Mikuláš (6.12.), ktorý
prinesie sladké odmeny pre
všetky poslušné deti.

Milovníci a fanúšikovia čoraz
viac populárneho športu –
šípiek – budú mať možnosť
sa zabaviť a zasúťažiť si na
Krásňanskej šípke. Po
Vianociach sa rozlúčime aj s
kalendárnym rokom 2019,
pred kaštieľom nás na
Silvestra (31.12.) zahreje
punč a pri ohňostroji privítame nový rok.
Na všetky podujatia Vás
srdečne pozývame a veríme,
že všetky, na ktorých sa
zúčastníte, prinesú do Vašich
životov radosť a spokojnosť,
lebo to je to najviac, čo nám
stretnutie so susedmi vie dať.
Na záver vyzývame každého,
kto by chcel pomôcť, dostať
do povedomia ľudí v Krásnej

svoju ﬁrmu, alebo sa inak
angažoval pri organizácií
týchto udalostí, aby MČ,
prípadne nás so svojím
záujmom kontaktoval. Každá
spolupráca nás poteší.

v kostole spojený s jeho
prehliadkou (7.5.). Piaty
mesiac v roku bude aj v
znamení kulinárskeho
umenia, kuchárov a maškrtníkov poteší súťaž vo varení
gulášu v priestoroch Bistra
Včielka (11.5.). V druhú
májovú nedeľu nemôže
chýbať oslava Dňa matiek
(12.5.), kde si uctíme naše
mamky, bez ktorých by sme tu
neboli.

Marek Takáč

3

Rýchlostná cesta R2
Podľa Branislava Juhása,
ktorý je hlavný inžinier tohto
projektu v spoločnosti
DOPRAVOPROJEKT, a. s.,
divízia Prešov, bude úsek
rýchlostnej cesty R2 Šaca –
Košické Olšany v celkovej
dĺžke 22 km po uvedení do prevádzky súčasťou nadradenej
d o p r a v n e j i n f r a š t r u k t ú r y.
Spolu s diaľnicou D1 bude
vytvárať juhovýchodný
obchvat mesta Košice.
Začiatok má situovaný v mimoúrovňovej križovatke Šaca
pred vstupným areálom ﬁrmy
US Steel a zabezpečí napojenie na rýchlostnú cestu R4
úsek Košice – Milhosť a koncovým stupňom bude napojenie na diaľnicu D1 smer
Prešov.

Na celom úseku rýchlostnej
cesty sa navrhlo päť mimoúrovňových križovatiek:
1. Šaca- mimoúrovňová križovatka s cestou I/50 smer
Moldava a napojenie priemyselnej zóny.
2.US Steel- mimoúrovňová
križovatka napojenie priemyselnej zóny.
3. Košice-juh- mimoúrovňová
križovatka napojenie na R4
smer Milhosť, Maďarsko.
4. Krásna mimoúrovňová križovatka v tvare osmičky s cestou II/52. Križovatka medzi
Krásnou a Hutkou
5. Hrašovík mimoúrovňová
križovatka z väčšej časti sa
bude budovať v rámci D1napojenie na úsek BudimírBidovce.

Na úseku rýchlostnej cesty je
navrhovaných 13 mostných
objektov na rýchlostnej ceste
a 10 mostných objektov nad
rýchlostnou cestou, z toho
jeden ekodukt v priestore
migračného biokoridoru v
Haništianskom lese južne od
letiska v Košiciach.
Z križovatky Košice-Juh, ktorá
bude riešiť napojenie na R4
a smer Milhosť smeruje
rýchlostná cesta východným
smerom medzi Krásnou
a obcami Valaliky a KokšovBakša súbežne so železničnou širokorozchodnou traťou.
Severne od obce Valaliky je
navrhované jednostranné
odpočívadlo prístupné
z oboch smerov rýchlostnej
cesty. Rieku Hornád križuje

rýchlostná cesta južne od
našej mestskej časti mostným
objektom v dĺžke 420 m, ktorý
premosťuje celé zátopové územie rieky Hornád.
Úsek rýchlostnej cesty R2
Šaca – Košické Olšany bude
súčasťou základného komunikačného systému a bude
tvoriť juhovýchodný obchvat
mesta Košice. Jej uvedenie
do prevádzky odľahčí komunikačný systém mesta Košice
o tranzitnú dopravu a zároveň
zabezpečí prepojenie s úsekom rýchlostnej cesty R4
Košice – Milhosť smer
Maďarsko
Ing. František Klik

Celý úsek bude mať päť mimoúrovňových križovatiek

Zmrzlina pri kostole otvorená denne
od 9.00 do 20.00 hod
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Pohľad obyvateľa Hory
Vedenie mestskej časti ma
požiadalo, či by som nepriblížil našim spoluobčanom, ako
sa nám žije v lokalite “Na
Hore” z môjho pohľadu?
V Krásnej žijem ôsmy rok.
Presne tak dlho, ako je “na svete” lokalita “Na Hore II”. Vybrali
sme si ju, pretože sa nám tu
v porovnaní s inými lokalitami,
kde sme boli, keď sme si vyberali miesto na naše nové bývanie, najviac páčilo. Boli tu nádherné výhľady, pokoj, základná škola pre naše deti, MHD,
postavené inžinierske siete a
dokonca hotové komunikácie
s osvetlením. Developer ako
prídavok sľúbil aj športové centrum. Ideál, prosto “pekné
bývanie”.
Dnes sú už výhľady minulosťou, pretože sme našťastie
neboli jediní, ktorým sa tu
páči. ;) Pokoj, ten je tu stále a
je to najväčší beneﬁt, ktorý
človeka prichádzajúceho z
mesta poteší.

Horu

vedeniu mestskej časti vylepšiť. Inžinierske siete a komunikácie s osvetlením tu, ako
inak, ostali tiež. Podľa súboru
zákonov o vode[1], citujem: "Minimálne 95 % časť dopadnutých vôd musí (majiteľ nehnuteľnosti) nechať technickými
prostriedkami vsiaknuť do
podložia na vlastnom pozemku". Ide o povinnosť majiteľov
pozemkov, na ktorých stoja
rodinné domy, rovnako, ako o
povinnosť majiteľov pozemkov, na ktorých sú postavené
pozemné komunikácie. Veľká
väčšina majiteľov pozemkov,
ktorí plánovali postaviť rodinné domy, majú v stavebnom
povolení ukotvenú povinnosť
vybudovať na svojich pozemkoch tzv. akumulačné nádoby.
Sú to nádoby, ktoré akumulujú
dažďovú vodu padajúcu na
strechy rodinných domov. Čo,
ale s dažďovou vodou, ktorá
padá priamo na pozemné
komunikácie?

trápi

Základná škola tu je stále tiež
a dokonca v lepšom stave ako
v minulosti, za čo patrí z najväčšej časti vďaka vedeniu
mestskej časti a jej poslancom.
Okrem výborného učiteľského
zboru, teda tej najdôležitejšej
súčasti školy, sa škola zmenila
aj navonok. A teda, dúfam, že
upúta aj zraky našich ďalších
susedov, keď príde čas poslať
deti do školy.
MHD sa po čase tiež podarilo
NEPORIADOK A MY

Neporiadok vytvára nepokoj
Neporiadok komplikuje a
znepríjemňuje život
Neporiadok prináša straty
Neporiadok vyvoláva
konﬂikty
Neporiadok oslabuje zdravie
Neporiadok plodí strach a
napätie
Radosť zo života sa stráca,
neporiadok zostáva.
Neporiadok v srdci,
Neporiadok v hlave,
Neporiadok vo vzťahoch,
Neporiadok okolo nás
A vytvárame si ho sami...
Patrik Ivanišin, prednosta

nešmýkali sa v zime po zľadovatelej ceste. Rovnakého názoru je zrejme aj Mesto Košice,
ktoré doteraz neprebralo
a neskolaudovalo pozemné
komunikácia v stave, v akom
sa odvodnenie komunikácií
momentálne nachádza. To znamená, že za súčasný stav je
stále zodpovedný vlastník
p o z e m k o v, n a k t o r ý c h s ú
pozemné komunikácie vybudované. Ten sa k tomuto problému vyjadril v roku 2011 nasledovne[2,citujem: “Odvádzanie
dažďovej vody v lokalite Na
Hore z ukončených ciest
a chodníkov je v súlade s územným plánom a právoplatnými
stavebnými povoleniami riešené povrchovými rigolmi v komunikácii. Dažďová voda bude
takýmito rigolmi zvedená z lokality Na Hore a v súlade s
pozemkovými úpravami bude
vyvedená do melioračných
kanálov, ktorými bude následne odtekať ďalej do Torysy”.

dažďová

Podľa Všeobecne záväzného
n a r i a d e n i a Me s ta Ko š i c e
č. 50, zmeneného Uznesením
č. 464/ 2012 mala byť dažďová
kanalizácia v našej lokalite riešená a to kombináciou
“odvedením dažďových vôd
v telese MK”, “dažďovou kanalizáciou” a “tlakovou dažďovou
kanalizáciou”. No, zrejme nie
je. Ak by bola, asi by sme po
každom väčšom daždi nechodili “po členky” vo vode a

voda!

čo s ňou?

Žiadal som vlastníka, pána
Ing. Igora Lábaja o aktualizáciu jeho stanoviska, emailom.
Zatiaľ márne. Verím však, že
na otázku: čo s dažďovou
vodou z rodinných domov
a ciest, nájdeme riešenie čo
najskôr, aby kvalita bývania
v Krásnianskej lokalite “Na
Hore” bola v lepšej kondícií
a jej obyvatelia sa cítili čo najlepšie.
Laco Varga

[1]

Časopis Plynár - Vodár Kúrenár + Klimatizácia, číslo 2/
2013
[2]
Internetová stránka
modrastrecha.sk, fórum “Stavia
niekto v novej lokalite Na Hore 2
v Krásnej

KRASŇANČAN (PRE) NÁS VŠETKÝCH
Spravodaj Krasňančan
vychádza kontinuálne už
sedemnásty rok. Jeho poslaním je prinášať obyvateľom
aktuálne informácie zo života
Krásnej, správy o spoločenskom, kultúrnom a športovom
dianí, oboznamovať čitateľov
s históriou i tradíciami, ale aj
plánmi a perspektívami. Od
marca tohto roku pracuje
redakčná rada v novom zložení: Ing. František Klik - šéfredaktor, Ing. Patrik Gordoň predseda redakčnej rady,
M g r. E v a Ti m k o v á , I n g .
Ladislav Varga a Marek Takáč
ako členovia redakčnej rady.
Zároveň je tu priestor pre všet-

kých občanov, aby svojimi príspevkami reagovali na aktuálne dianie, prinášali nové podnety, vyzdvihli pozitíva či poukázali na problémy, prípadne
možnosti ich riešenia. Ak Vás
oslovuje dianie v Krásnej
a chcete sa spolupodieľať na
tvorbe Krasňančana, posielajte svoje príspevky na emailovú adresu šéfredaktora
f.klik@azet.sk. Za obsah článku zodpovedá jeho autor, šéfredaktor má právo upravovať
článok po stránke pravopisnej, štylistickej či obrázkovej,
a tiež odmietnuť invektívny,
osočujúci, alebo urážajúci príspevok. Obsah príspevkov

nesmie nabádať k rasovej,
náboženskej či inej neznášanlivosti, prípadne sledovať
politické ciele. Okrem článkov
môžete prispieť svojimi
námetmi na témy, ktoré by ste
v Krasňančanovi uvítali, prípadne tipmi na zaujímavé fakty, ako aj výnimočných ľudí –
žijúcich či pochádzajúcich
z Krásnej. Spoločne sa tak
môžeme podieľať na tom, aby
bol Krasňančan kvalitným
a pútavým periodikom pre
nás všetkých.
Mgr. Eva Timková,
Redakčná rada
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Organ v Krásnej
Organ vo farskom kostole
sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
– Krásnej pochádza z dielne
Štefana Gábora z Košíc.
Inštalovaný bol v rokoch 1944 –
1945 ako dovezený nástroj,
čiže nebol pôvodne postavený
pre tento chrám. Vo vnútri organa sa nachádza nápis, ktorý
má výpovednú hodnotu o stavbe tohto nástroja:
Tento organ projektoval a
postavil Štefan Gábor, košický
organár v rokoch 1944 -1945
do 7. mesiaca. Organ stavali 7
mesiacov za 37 000 pengő (stará maďarská mena, pozn. autora) a česko-slovenských korún.
Spolupracovali: Štefan Kováč
zo Šebastoviec Oskar Klušár ...
(ďalej nečitateľný text, pozn.
autora) ... Ondrej, stolár z
Košíc.
Komponenty tohto organa
boli dovezené pravdepodobne
z Nemecka, alebo Rakúska.
Jedná sa o nástroj s pneumatickou traktúrou. Obsahuje 2
manuály, 15 registrov, po oprave 939 znejúcich píšťal. Nástroj
bol po stavbe v kostole viackrát upravovaný po vizuálnej a
technickej stránke.
Čo sa týka výzoru, pôvodná
farebnosť obsahovala minimálne 8 farieb (červená, hnedá, krémová, modrá, oranžová, tmavožltá, zelená, zlatá).
V 80-tých rokoch, pri úprave
interiéru kostola, bol premaľovaný tromi odtieňmi krémovej
farby. Taktiež bol z neznámeho
dôvodu odstránený kríž, ktorý
sa nachádzal v strede organového prospektu. Na prednom
drevenom obložení hracieho
stola bola ponechaná pôvodná
farebnosť, preto vizuálne nekorešpondovalo s nástrojom. Pri
poslednej úprave v roku 2018
bol ponechaný krémový
základ, aby zodpovedal priestoru kostola. Doplnený bol o
bielu, červenú a hnedú farbu.
Pôvodný kríž sa našiel uložený
vo veži kostola a bol opäť
navrátený na svoje miesto.
Z hľadiska nástrojovej časti, organ v našom kostole nebol
skonštruovaný ako jednotný
nástroj. Boli doň pridané nepôvodné prvky. Obsahoval druhotne, nevhodne doplnené píšťaly, ktoré nezodpovedali ani
názvom registrov. Tieto zmeny
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odrážajú dobu, ktorá nebola
priaznivá pre rozvoj organárstva a organárov na Slovensku.
Zaujímavosťou ostáva, že aj
napriek trvaniu druhej svetovej
vojny, farnosť v Krásnej si
mohla dovoliť inštaláciu organa
do chrámu.
Pri poslednej prestavbe
v roku 2018 bolo vymenených
okolo 600 píšťal, ktoré daroval
obecný a farský úrad v Šarišských Michaľanoch. Účelom
tejto prestavby bolo zlepšenie
zvukovej kvality nástroja dodaním kvalitnejších píšťal, ako
boli tie pôvodné, alebo druhotne doplnené.
Dispozične bol tento nástroj
upravený tak, aby zvukovo lepšie vypĺňal priestor kostola, bol
vhodný na použitie pri liturgii,
poprípade, aj na koncertné účely. Experimentálne bol v organe
inštalovaný register „Aliquots“,
ktorý sa nachádza približne len
v piatich alebo šiestich organoch na Slovensku. Tento
register je určený prevažne na
sólovú hru, ale pri správnej
kombinácii registrov a najmä
pri zvukovom Pléne (plný a
bohatý zvuk pri použití väčšieho počtu registrov, pozn. autora), alebo Tutti (použitie všetkých registrov a všetkých spojok, pozn. autora), dodáva celkovej zvukovej koncepcii
zvláštnu a unikátnu farebnosť.
Taktiež sa upravil prospekt,
(viditeľná časť organovej skrine s píšťalami, pozn. autora)
aby z estetického hľadiska
korešpondoval s interiérom
kostola. Okrem premaľovania
skrine boli ošetrené, pochrómované a výškovo upravené
predné prospektové píšťaly,
pretože boli zbytočne vysoké a
pôsobili neprirodzene vzhľadom na výšku chóru kostola.
Návrh na opravu organa
som predložil pánovi farárovi
ešte koncom roka 2017. Ten po
starostlivom zvážení povolil spomínanú prestavbu.
Spočiatku sa rátalo iba s úpravou jedného registra, no nakoniec to dopadlo väčšinovou
prestavbou nástroja, úpravou
prospektu a výrobou nových
komponentov. Aktívne som sa
na tejto 9-mesačnej práci
podieľal aj s odbornou spoluprácou organára Petra

Macejku, ktorý vykonal odborné práce, výrobu drevených
častí, ladenie a poskytol rady pri
rôznych postupoch renovácie a
opravy. Na prestavbe tohto
nástroja sa podieľalo aj mnoho
iných ľudí. Pán Jurčo doviezol
vyše 600 píšťal zo Šarišských
Michalian. Pán Saxa poskytol
náradie potrebné pri jednotlivých opravách. Členovia chrámového zboru a iní pomáhali pri
maľovaní organovej skrine.
Mladí, a najmä Tonka Nagyová,
pomáhali pri rozoberaní a skladaní organa, pri renovácii
poškodených, alebo zničených
píšťal, pri maľovaní a pri mnohých iných drobných, alebo väčších prácach.
Aktívne sa o toto dielo
zaslúžila aj mestská časť, ktorá
podporila túto opravu a
prestavbu ﬁnančnou dotáciou.
Okrem mestskej časti ﬁnančne
podporili toto dielo aj niektorí
jednotlivci, alebo skupiny,
medzi nimi aj Ružencové bratstvo a chrámový zbor. Vďaka
darom týchto ľudí mohla byť,
nad rámec plánovaných prác,
zrealizovaná výroba novej
organovej lavice, výroba nového notového pultu a LED
osvetlenie pre organistu.

vatóriu v Košiciach a organistom Ing. Mariánom Schwarzom,
pôsobiacim v Košiciach –
Kavečanoch.
Organ je živý nástroj a preto
si vyžaduje patričnú a odbornú
opateru. Z dôvodu pôsobenia
rozdielnej teploty a vlhkosti, či
už v zime, alebo v lete, vzhľadom na technickú časť aj na
ladenie, je potrebná stála
údržba, ktorá by sa mala dať
vykonať odborníkovi.
Konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu o posvätnej
liturgii Sacrosanctum concilium v bode č. 120 hovorí:
„Píšťalový organ nech je v latinskej Cirkvi vo veľkej úcte ako
tradičný hudobný nástroj, ktorého zvuk vie dodať cirkevným
obradom obdivuhodný lesk a
mohutne povznáša myseľ k
Bohu a k nebeským veciam.“
Vidíme, že práve píšťalový
organ sa stáva v kostoloch
čoraz väčšou vzácnosťou, pretože je nahradzovaný rôznymi
elektronickými nástrojmi, ktoré
sa síce nerozladia, ale vytvárajú umelý zvuk. Aj keď sa organ
po čase rozladí, stále z neho
vychádza živý zvuk. Investícia
do organa je investíciou na 100
a viac rokov. Je to investícia pre

Klenot kostola ožil farbami

Nástroj zaznel v plnej
kráse 7.10.2018, na spomienku Panny Márie Ružencovej,
počas organového koncertu,
kde ho pán farár Pavel
Kaminský slávnostne požehnal a odzneli na ňom rôzne
organové diela od baroka až po
súčasnosť.
Výsledné dielo bolo skolaudované 24.10.2018 Mgr. art
Klementom Rečlom, bývalým
vyučujúcim organa na konzer-

budúce generácie. Preto je na
nás, aké kultúrne a duchovné
hodnoty zanecháme týmto
generáciám.
Na záver chcem vysloviť
prianie, nech tento nástroj sprevádza nielen liturgiu, ale aj
rôzne koncerty a duchovnokultúrne podujatia ešte mnoho
rokov.
Michal Bodnár, kaplán

Fotoreport z opravy a prestavby

Lepenie píšťaly registra Kleingedackt 4

Premeny kríža

Predel starého a nového náteru

Lepenie najväčšej píšťaly

Odkrytá vzdušnica II. manuálu

Skúšanie uloženia najväčších drevených píšťal
na novom držiaku v dočasnej organárskej dielni
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Patrón školy sv. Marek Križin
„My sme jedna rodina, škola Marka Križina. My sme parta hlasná, my sme škola krásna, škola Marka Križina.“ Spieva sa v hymne našej školy.
Keďže tento rok je prípravným rokom k 400. výročiu
smrti sv. Košických mučeníkov aj naša škola venuje veľkú
pozornosť spomienke na sv.
Marka Križina. Svätý Marek
Križin žil tu v Krásnej roku
1619, chodil po tej istej zemi.
Máloktorá škola môže s takou
istotou ako naša tvrdiť, že
denne zažíva prítomnosť i blízkosť človeka, mučeníka a svätca, ktorého si vybrala za
patróna. Bol múdrym, vzdelaným a zásadovým človekom
oddaným Bohu až na smrť.
V čase, keď pôsobil v Krásnej
mal štyri roky po vysviacke

a jeho úlohou bolo spravovať
majetok ostrihomskej kapituly
bývalého benediktínskeho
opátstva. V Košiciach sa
Marek Križin zoznámil aj so
Štefanom Pongrácom a
Melicharom Grodeckým. Toto
obdobie bolo veľmi rušné,
známe aj ako obdobie povstania Gabriela Betlena.
Povstalci chceli prinútiť týchto
troch kňazov, aby zapreli
svoju katolícku vieru. Mestská
rada ich bez procesu odsúdila
na smrť. Vojaci ich kruto mučili
a keďže nechceli zaprieť svoje
katolícke presvedčenie zoťali
im hlavy a ich telá hodili do

žumpy. Odvaha a vernosť
sv. Marka Križina je výzvou aj
pre činnosť našej školy. Tieto
jeho vlastnosti i mnohé ďalšie
sa snažíme vštepiť našim žiakom materskej i základnej školy. Výchova v rodinno prostredí a rozvoj talentov našich žiakov je pre nás výzvou do ďalších rokov.
Nech zachovanie tradičných
hodnôt katolíckej školy prináša posilnenie v živote školy,
medzi kamarátmi a v našich
rodinách.
PaedDr. Veronika Becová,
riaditeľka školy

SPOLOČNE A NAVZÁJOM - Cvičenie pre dospelých
Pekné držanie tela, pevné
brucho, štíhle nohy a príjemne
svalnaté ruky, to všetko ponúka cvičenie pre dospelých,
ktoré realizuje PIMPOLLO,
občianske združenie. Aktivita

SPOLOČNE A NAVZÁJOM
sa koná každú stredu od 18.30
do 19.30 hod. v telocvični ZŠ
s MŠ Marka Križina.
Cvičenie skôr zdravotného
charakteru je zamerané na

správne dýchanie či držanie
tela, rozvoj celkovej pohyblivosti, napätie i uvoľnenie.
Posilňujeme preťaženú
krčnúči driekovú chrbticu,
ruky, nohy, ale aj brušné svalstvo. Cvičenie je ideálnou prevenciou inkontinencie a osteoporózy, ale i dobrým tréningovým doplnkom aktívnejších
športovcov. Preto je vhodné
pre všetky vekové kategórie.
Príďte si oddýchnuť od každodenných starostí a hlavne urobiť niečo pre svoje zdravie.

Prvá hodina
je zdarma.

Okrem tohto cvičenia naša
mestská časť ponúka možnosť využitia telocvične aj pre
iné športové aktivity:
utorok
volejbal pre deti
od 17.00-18.30.
streda
cvičenie pre dospelých
od 18.30-19.30
štvrtok
futbal od 17.00-20.30
piatok
futbal od 16.00-17.00,
volejbal pre deti od 17-18.30
volejbal pre dospelých
od 18.30-20.00
Mgr. Silvia Sladíková

Rodinné centrum je tu pre celé rodiny

Už štvrtý kalendárny rok
sú dvere Rodinného centra
Pimpollo vďaka podpore mestskej časti otvorené každý pracovný deň od 9.00 do 12.00.
Vybrať si tu môžete z rôznorodých aktivít, ktoré sú určené
pre deti od úplného malička,
ale aj pre rodičov a starých
rodičov. Pondelkové dopoludnia sa viete prísť so svojimi
deťmi v rámci aktivity Hokuspokus ponoriť do sveta „tak
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trochu vedy“. Taktiež sa máte
možnosť v rámci podpornej
skupiny dojčenia a nosenia
opýtať Števky a Karolíny na
všetko, čo vás v rámci týchto
tém zaujíma, alebo aj trápi.
V utorok ráno môžu ísť
mamičky na kávičku, pretože
o d 9 . 0 0 d o 11 . 3 0 h o d . s a
v rámci adaptačného programu pre deti od 2 rokov o program pre deti stará Gabika.
Aktivita Tvorenie a učenie je
určená pre všetky „tvorilky“.
Každý druhý utorok od 18.00
si môžete prísť so Silviou
vytvoriť rôznymi spôsobmi
zaujímavé šperky, vitráže či
košíky. V stredu sa v centre
stretávajú malí muzikanti (od
4 mesiacov do 4 rokov) a na
hodinách Hudobnej školy

Yamaha sa zoznamujú so svetom hudby. Malí tanečníci
z Halúzky (krúžok ľudového
tanca pre deti od 3 do 6 rokov)
krásy folklóru objavujú každú
stredu od 16.00 a 17.00 hod.
priestoroch kaštieľa. Štvrtky
sa v centre rozprávame s našimi najmenšími a lektorkou
Aďkou po anglicky. V piatok je
vám k dispozícii voľná herňa
plná zaujímavých hračiek a
podnetov :). Priestory centra
sú k dispozícii aj počas víkendov, kedy sa dajú využiť na zorganizovanie narodeninovej
oslavy, rodinného či kamarátskeho stretnutia. Už teraz sa
však môžete tešiť na leto,
kedy pripravujeme tábory pre
všetky deti od 4 do 9 rokov.Ďalšie informácie o progra-

me, kurzoch a aktivitách,
ktoré pre Vás pripravujeme
nájdete na FB stránke
Pimpollo - Rodinné centrum
Krásna ako aj na stránke
mestskej časti.

Lucia Miklošová
a
Gabriela Schubertová
TEŠÍME SA NA VÁS
U NÁS!

Vianočný koncert opäť pôsobivý
Vo vianočnom období sa
už tradične konajú slávnostné
akadémie, večierky a koncert y, k t o r é v n á s s v i a t o č n ú
atmosféru ešte viac umocňujú. V Krásnej sme sa však najviac tešili na náš vianočný
koncert, majúc v živej pamäti,
minuloročný, naozaj výnimočný. Účinkovali na ňom
totiž výlučne miestne zoskupenia, ktoré zožali veľký
úspech. Tohto roku sa koncert
konal v našom chráme,
v sobotu, dňa 5. januára. Jeho

scenár bol podobný ako vlani,
no program bol obohatený
o ďalší žáner – skladby známych svetových autorov klasickej hudby, interpretované
z nášho chrámového organu.
Milým vystúpením nás potešili
naši najmenší - deti speváckeho kostolného zboru
Plamienok i DFS Krasňanka,
ktorá do programu prispela
pásmom krásnych vianočných piesní, kolied i autentických vinšov. Dôstojným zavŕšením programu bolo vystú-

penie chrámového zboru,
ktorý sa nám opäť postaral
o nevšedný zážitok.
Kultivovaný prejav, perfektný
súzvuk hlasov, absolútna
súhra, harmónia medzi dirigentkou, hudobníkmi i spevákmi, vďaka čomu sa môžeme tešiť z čoraz vyššej úrovne
ich výkonov. Náš vianočný
koncert bol, ako sme očakávali opäť veľmi pôsobivý.
Splnil svoje poslanie nielen
tým, že nás „pohladil na duši“,
či tým, že medzi spevákmi si

každý našiel „toho svojho“,
ale že vyznel ako posolstvo
dobra, radosti, solidarity.
Všetkým účinkujúcim a ich
vedúcim patrí za príjemne prežitý vianočný podvečer naša
hlboká vďaka.
Mária Miľová

Vydarený rodinný ples
Zlatou bodkou za Národným
týždňom manželstva bol v
Krásnej v poradí už tretí
Farský rodinný ples, ktorý sa
konal dňa 16. februára t.r. pod
záštitou Farnosti sv. Cyrila
a Metoda a MČ Košice –
Krásna. Do organizácie
a jeho prípravy sa s veľkým
zanietením a ochotou zapojili
rodiny : Okošova, Miklošova,
Fedorova, Sladíkova, Miľova,
Genčurova, Jurčova, Tomkova.
Atmosféra plesu bola, ako
obvykle skvelá – veď čo môže
byť krajšie a vzácnejšie, ako
príjemne strávené spoločné
chvíle rodičov so svojimi deťmi, či priateľmi. Všetko bolo
tak, ako má byť - slávnostné
príhovory, kultúrna vložka,

hudba, tanec, no rodičia, ale
hlavne deti sa najviac tešili na
tombolu, ktorá bola aj tentoraz
bohatá. Postarali sa o to štedrí
darcovia, ktorých ochota
a radosť z toho, že môžu naše
milé podujatie podporiť, je až
obdivuhodná. Hodnotné ceny
darovali: MČ Košice - Krásna,
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, MŠ
pod gaštanmi, Kaštieľ Krásna,
OZ Pimpollo, Kancelária
Ústavného súdu – Ing. Tomáš
Mosný, Saxa, s.r.o. – požičovňa náradia, Potraviny –
Mikuláš Rjabinčák, HATES
s.r.o. – potraviny Terézia
Hanková, Potraviny Helena
Barnová, Kvety – Mária
Vasiľová, Bruxel-Bike s.r.o. Rastislav Odermarský, Kočiš -

d r e v o - drevené obklady,
Kamenárstvo STONE s.r.o. Slavo a Martin Ducár, ENDOS
s.r.o.- MUDr. Zlatica Tomková,
C A F F É Tr i e s t e s . r. o . ,
Bautechnik – služby, s.r.o. –
Bc. Nikoleta Štefanová,
Richard Kovalčík, Ella photography – Andrea Gašparová,
Reštaurácia Caméllia,
Aeroklub Future Fly s.r.o.,
Bistro Včielka, Masážny salón
Andrea – Andrea Takáčová,
Mgr. Silvia Sladíková, Mgr.
Andrea Fedorová, Beauty stúdio Marcélle – Mgr. Marcela
Martonová, Salón Christal –
Patrícia Novická, JUKOV
s . r. o . – F r a n t i š e k J u r č o .
Podujatie ﬁnančne podporili :
Kamenárstvo Milan Takáč

a LF Development Krásna
Plus s.r.o. – Ing. Igor Lábaj.
Organizátorom, darcom, účinkujúcim a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k tomu, že sa náš rodinný ples
opäť vydaril, patrí obrovská
vďaka. Som presvedčená, že
ochota, či snaha urobiť niečo
pre radosť a potešenie iným
sa každému stonásobne vráti.
Mária Miľová
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Pozvánka na výstavu Anky Hanudeľovej

Mám kamošku Anku.
Nevyrastali sme spolu, nechodili spolu do školy, nepracujeme
spolu. Vlastne sme sa zoznámili len pred pár rokmi, ale už
prvý kuk mi vravel, že to nebude len taká obyčajná žena.
Áno, ja viem... každý svojím
spôsobom vynikáme. Igorovi
pristane každý šport, Heďa tancuje ako užovka, Danka lieči
celú ulicu a Marek s Maťou si
sami s deťmi postavili vlastný
dom. Viem. Videla som to na
vlastné oči. Prečo spomínam
Anku? Lebo je fakt, ale fakt výnimočná. Teraz by sa chlapi opýtali, či je pekná. Áno, je pekná,
milá, dobrá, skromná, má srdce
ako svet a srší z nej pozitívna
energia. Či má niečo v hlave?
Pche! To by ste sa čudovali!
Okrem poctivo vyštudovanej
vysokej školy a úspešne rozbehnutej rodinnej ﬁrmy, dizajnuje záhrady, poradí si s kaž-

dým technickým problémom,
vymýšľa zlepšováky. Raz v lete
som pri rýľovaní v záhrade prerezala rúrku na zavlažovanie.
Pomyslela som si – super!
Môžem volať záhradníka, ktorý
príde nikdy a zaplatím plno eur.
Veď to poznáte. Ona Anka však
hneď našla riešenie. Riešenie,
ktoré zvládne každá žena. Toto
sa mi páči. Prečo ja také veci
neviem? Ale aby som sa dostala k pointe. Anka nádherne
maľuje. Fakt! Ja osobne maliarskemu umeniu veľmi nerozumiem a chodenie po galériách
je pre mňa nutné zlo. Áno viem,
kto je Monet a Picasso a to je
tak asi všetko. Dodnes sa mi
manžel smeje, keď si spomenie
na návštevu galérie Ufﬁzi vo
Florencii. Prvých 20 minút som
sa rozplývala nad krásnymi
obrazmi. Potom som už len
pobehovala ako besná zver v
klietke dúfajúc, že nájdeme
východ. Našli sme ho. Po
3 hodinách. Na Ankine obrazy
sa však dokážem pozerať
s neskutočným obdivom. Ako
sa to cele začalo? Anka miluje
farby a je veľkou obdivovateľkou mnohých umelcov. Nikdy
však nenabrala odvahu vziať
štetec do ruky a skúsiť ten pocit.

Tajne však snívala. Až raz... na
Vianoce dostala od rodiny
kufrík s akrylovými farbami,
so stojanom a s textom, aby si
raz vyzdobila domček. Bola
z toho taká šokovaná, že pol
roka nenabrala odvahu začať.
Zakaždým, keď zavadila
o kufrík, rozbúchalo sa jej srdce, ale radšej ho s rešpektom
odložila nazad na miesto. Ten
kufrík myslím. V deň D na
Facebooku zazrela obrazy
Leonida Afremova a explózia
farieb ju dostala natoľko, že si
povedala – skúsim to! Keď
maľovala svoj prvý malý obrázok, cítila sa pri tom, akoby
maľovala už dávno. Pritom
maľbu nikdy neštudovala.
Neskôr skúsila väčší obrázok a
odvtedy je to závislosť. Miluje
Moneta, akoby farby a ich nanášanie videli rovnako. Často krát
si pomyslí – čo by asi na to povedal. Jej maľby začnú pocitom.

Predstavou v mysli. Zopakuje
sa búšenie srdca a jednoducho
vie, že prišiel čas a musí maľovať. Zažíva neuveriteľný pocit
šťastia, keď nanáša na plátno
sýte farby rôznych odtieňov,
endorfíny sa vyplavia a ona má
pocit, že lieta. Pocit, keď dvihne
štetec od plátna, malé farebné
plôšky sa spoja v jeden celok a
zrazu dajú zmysel je to, čo jej
nedovolí prestať maľovať. Keď
sa zasekne a nedarí sa, nechá
plávať svoju myseľ a keď sa
vynorí nový námet, plátno premaľuje na iný obraz. Ak túžite
byť chvíľku odrezaní od sveta a
chceli by ste sa nechať vtiahnuť
do galaxie Ankiných obrazov,
príďte sa pokochať na jej výstavu osobne. Garantujem vám
zážitok plný emotívnej explózie. Termín výstavy obrazov je
dohodnutý v našom kaštieli na
30.6.2019.
Ing. Sylvia Hušková

Liekom pre dušu je hudba
Najlepším liekom pre dušu
je hudba a tanec, dokáže rozhýbať stuhnuté údy naším seniorom. Klub seniorov Krásna
pripravil na záver roka 2018
pre svojich členov v Kultúrnom
dome v Krásnej Slávnostné
posedenie pri hudbe.

Pozvanie na posedenie prijal
starosta MČ Krásna Ing.
Peter Tomko a poslanci miestneho zastupiteľstvá Ing. F.
Klik, Ing. P. Kubička a MUDr.
M. Maďar. Po občerstvení
nasledovala tanečná zábava
s obľúbenou hudobnou skupinou Echo bánd. Pri tejto
hudbe sa zabávali naši seniori
10

aj na Fašiangovej zábave
v Kaštieli Krásna, na ktorú
prišli seniorky vyobliekané,
ako manekýnky. Celoročnú
činnosť Klubu seniorov
Krásna za rok 2018 sme zhodnotili 24.2.2019. Bohatý kultúrny program pre nás pripravili žiaci z Hudobnej školy pod
vedením Viery Nagyovej. Na
hodnotiacej schôdzi sme
odovzdali spomienkové darčeky 24 jubilantom. Pozvanie
na našu schôdzu prijali
poslanci Ing. V. Saxa a Ing.
P. Gordoň. Pekné ceny do tomboly nám prichystali starosta
Ing. P. Tomko, poslanci Ing. V.
S a x a , I n g . F. K l i k , I n g . P.
Gordoň, Miestny úrad Krásna

Helena Barnová, Klub seniorov Krásna a Ondrej Jedinák.
Kvety pre jubilantov darovala
Mária Vasiľová a zákusok
nám upiekla Mária Bodnárová
ml. Po občerstvení nasledovala tanečná zábava s obľúbenou hudobnou skupinou
Echo bánd. Primátor mesta
Košice Jaroslav Polaček
v spolupráci s Radou seniorov
mesta Košice pripravil pre
400 košických seniorok
hudobný galaprogram
v Spoločenskom pavilóne
v Košiciach k MDŽ s názvom
Ďakujeme Vám … Ružu
a pekný zážitok z galaprogramu si odnieslo aj 24 seniorok z Krásnej. 12 členná spevácka skupina Siplacke seniorky, ktorá spieva ľudové piesne v abovskom nárečí sa
zúčastnila 15.3.2019 na prehliadke seniorských speváckych skupín Seniorská hviezda 2019 v Kulturparku v

Košiciach. Bezplatnú cestu
vlakom na Hrebienok využilo
16 seniorov a spolu 7.3.2019
prežili krásny zimný deň
v Tatrách, kde si prezreli ľadovú krásu pod názvom
Bazilika sv. Petra a iné ľadové
unikáty. Prednášku s názvom
„Seniori pozor na podvodníkov“ prednášala 30.1.2019
v Klube seniorov Krásna
Mgr. Denisa Babiarová z
Okresného riaditeľstva PZ
Košice.
Alžbeta Bugošová

FK Krásna začína jarnú časť
Podľa trénera dorastu Erika
Kudlatu začali dorastenci
s prípravou už 7. januára.
Príprava prebieha podľa plánu
a na chlapcoch je vidieť, že sa
zlepšujú a chcú na sebe
pracovať. Momentálne trénuje
15 chlapcov z toho sú šiesti
Krásňania. Tréner by rád privitál
nových nádejných futbalistov,
ktorí by na sebe chceli pracovať
a hrať za Krásnu. V príprave
sme prehrali s Janočko
Academy 1:5, s FC Košice 2:5,
ale potešili aj dve výhry a to
s Hrhovom 3:1 a s Čečejovcami
4:3. V poslednom prípravnom
zápase a generálke pred
začiatkom súťaže porazil náš
dorast Vyšnú Myšľu 7:0.

Tréner žiakov Mgr. Marek
Beregsászi oznámil, že s prípravou na jarnú časť sezóny
začali v prvý marcový utorok,
mesiac pred začiatkom súťaže.
Na tréningoch sa stretáva prakticky len základná zostava. Viac
chlapcov v družstve nie je.
Máme 13 chlapcov, z toho
dvaja z Krásnej. Chlapci trénujú
každý utorok a štvrtok na ihrisku, v stredu si tréningový proces môžu spestriť v telocvični
v rámci školského krúžku. Je
ťažké pritiahnuť ďalších chlapcov, pretože v blízkom okolí sú
hneď dva druholigové kluby,
z toho jeden priamo na našom
irisku. Lepších ťahajú hneď
k sebe.

Cieľom žiakov je vyhrať súťaž,
aj keď momentálne sú na treťom mieste. Jarnú časť začínajú
6. apríla doma so Ždaňou.

Ako s mužmi?
Vo februári sa uskutočnilo
stretnutie priateľov futbalu
v Krásnej, ktoré zvolal starosta
mestskej časti Ing. Peter Tomko.
Na stretnutí sa rozoberali
možnosti naštartovania a
opätovného oživenia mužov
v niektorej zo súťaži. Z rozpravy
vyplynulo, že Krásna má stále
množstvo registrovaných
hráčov pod našou hlavičkou.
Dorastenecké družstvo každým
rokom produkuje ďalších
hráčov, takže s hráčskou
základňou to nevyzerá až tak
zle. Otázkou ostáva akurát
aktuálna kvalita hráčov.Hráčska
základňa na rozbehnutie futbalu
by tu teda bola, ale ako ďalej?
Na fungovanie a naštartovanie
mužov, ale samozrejme aj na
fungovanie dorastu a žiakov je
potrebný prezident, aspoň dvaja
podpredsedovia, riadiaci výbor
a samozrejme ďalší nadšenci
pri organizovaní zápasov. Paľo
Hake, JUDr. Marek Kažimír
a Jaroslav Poloha sa vzdali

účinkovania v riadení futbalu ku
koncu roka 2018. Paľo Hake,
ako prezident ešte ostal vo
funkcii do konca marca, ale pre
pracovné povinosti ukončil
ďalšie pôsobenie. Ako teda
ďalej? Ako má fungovať klub,
keď na stretnutí neprejavil nikto
záujem pomôcť riadiť futbalový
klub? To nemá nikto záujem

pomocť s krásnianskym
futbalom a jeho bohatou
históriou? Dúfam, že sa podarí
zlomiť kliatbu mužského
futbalu v Krásnej a ako
mestská časť naštartujeme
nadšencov a priaznivcov tejto
krásnej hry k tomu, aby sme
nedeľné doobedia mohli opäť
tráviť a fandiť mužom Krásnej
na našom futbalovom
štadióne.
Ing. František Klik

Vianočný turnaj Krásňanskej šípky
Vianočného turnaja sa
zúčastnilo 37 súťažiacich.
Úroveň Krásňanskej ligy
neustále stúpa, začínajú tu
s pravidelnosťou prichádzať
aj najlepší hráči z Košíc. Tejto
súťažnej hre, ktorá maže
vekové limity, ale aj rozdiel
medzi mužom, či ženou sa
venuje stále viac ľudí.
Posledné kolo v minulom roku
vyhral jeden z najlepších
Slovákov medzi amatérmi
Košičan Milan Nagy, ktorý si
vo ﬁnále poradil s Rasťom
Pfeiferom a tretí skončil
Krásňanský reprezentant
Dušan Kysela. Ale prečo
písať, keď viac prezradia fotky.
Ing. František Klik
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Termíny rozmiestnenia kontajnerov na rok 2019
Mestská časť Košice- Krásna
v spolupráci s mestom Košice
zabezpečila pre potreby
obyvateľov Krásnej kontajner na
zber BIOODPADU.
Kontajner bude pristavený
pravidelne v prvú sobotu v
mesiaci na parkovisku pri
cintoríne (ul. Smutná) v čase od
08.00 do 15.00hod.
Te r m í n y k o n t a j n e r o v n a
bioodpad: 4. máj, 1. jún, 6. júl, 3.
august, 7. september, 5. október.

Do kontajnera je možné
vhadzovať:
kvety, štiepky, pokosenú trávu,
malé kusy konárov, lístie, odpad z
ovocia a zeleniny, burinu.
Do kontajnera NEPATRÍ: odpad z
domácnosti živočíšneho pôvodu,
mliečne a mäsové výrobky,
stavebný odpad! Ďakujeme, že
do kontajnera budete vhadzovať
len povolený odpad!

Termín
02.05 - 09.05.2019
30.05 - 06.06.2019
27.06 - 04.07.2019
25.07 - 01.08.2019
22.08 - 29.08.2019
19.09 - 26.09.2019
17.10 - 24.10.2019
14.11 - 21.11.2019

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
na zabezpečenie celoročného upratovania pre potreby občanov,
určené na likvidáciu komunálneho odpadu:

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)

Koľko nás je?
Počet obyvateľov v našej
mestskej časti opäť vzrástol. V
mesiaci marec bol celkový
počet obyvateľov 5609. Od
začiatku roka sa do našej
mestskej časti prisťahovalo
75 obyvateľov.
Narodilo sa 15 detí a zomreli
traja občania. Jana Vargová

ZVOZOVÝ KALENDÁR 2019
www.kosit.sk
Bezplatná Zelená linka: 0800 156 748
ZA ČISTEJŠIE KOŠICE
KOSIT a.s.

Dôležité kontakty a
informácie:

MESTO KOŠICE
JUH, BARCA, ŠEBASTOVCE, KRÁSNA, V.OPÁTSKE
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PLASTY + KOV + VKM
Patrí sem: zošliapnuté plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obalov od aviváži, šampónov, čistiacich
prostriedkov, obalové fólie, kovové obaly od potravín, plechovky, tetrapacky.
NEPATRÍ SEM: znečistené plasty, obaly od sladkostí, celofán, sáčky, podlahové krytiny, guma, molitan,
hygienické potreby, autoplasty, polystyrén, fľaše od olejov a farieb.
SKLO
PATRÍ SEM:fľaše od nápojov, poháre, sklenené nádoby, obaly z potravín, zaváranín, tabuľové sklo.
NEPATRÍ SEM: uzávery z ﬂiaš, porcelán, keramika, zrkadla, autosklo, žiarivky, žiarovky, plexisklo, teplomery,
TV obrazovky.

DOBRE VEDIEŤ:
• Dodané vrecia sú na viacnásobné použitie.

PAPIER A LEPENKA
PATRÍ SEM: noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, knihy bez tvrdých obalov, katalógy, kartón, lepenka.

• Vrecia s triedeným zberom je potrebné vyložiť
pred bránu domu v deň zberu do 6:00 hod.

NEPATRÍ SEM: znečistený papier, hygienické potreby, obaly od sladkých a slaných potravín a VKM
(viacvrstvové kombinované obaly).

• Zber triedeného odpadu trvá až do
večerných hodín.

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Elektrina:
0800 123 333 (www.vse.sk)
Plyn:
0850 111 727 (www. spp.sk)
Voda (VVS):
055/ 7952 777 -call centrum,
055/7952420 -poruchy
KOSIT:
0800 156748 (www.kosit.sk),
dispečing -výjazd
0907 548620,
dispečing-expres
0902 904869
Bezplatná linka MČ KošiceKrásna:
0800 101777 ( poruchy
verejného osvetlenia, výtlky,
nelegálne skládky a pod. )
Kanalizácia:
055/6852 874
Mestská časť Košice-Krásna
má v správe kanalizačné
prípojky na uliciach:
Bezručova, Harčarova,
Edisonova, Štrková,
Mozartova, Baničova,
Pasienková, Piesočná,
Konopná, Orná, Keldišova,
Nová, Pri sídlisku, sv.
Gorazda, Goetheho, Za
mostom a časť prípojok na
uliciach: Beniakova, Pollova,
Urbárska, Na močidlách. V
ostatných prípadoch je pri
poruche potrebné volať
vodárenskú spoločnosť.
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