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Miestne noviny Mestskej časti Košice - Krásna

Milí Krásňania, susedia!
Prvá polovica roku 2021 je
za nami. Niesla sa v znamení
pandemických opatrení, zákazov, ktoré sa našťastie postupne uvoľňujú a spoločenský
život sa vracia do normálu.
Prevádzky so službami, ako
sú holičstvá a kaderníctva, sa
nezastavia. Kaviarne, bary aj
krčmičky opätovne privítali
stálych aj nových zákazníkov.
Počasie nám síce v máji
neprialo, ale kávu, teplý čaj,
pivo či iný drink sme si mohli
vychutnať na terasách v
teplejšom oblečení či v deke.

štrukcia
nevyhnutná.
Výsledkom bude kruhový
objazd, ktorý spomalí autá.
Okrem toho pribudnú parkovacie miesta pre rodičov, ktorí
prinášajú deti do materskej
školy, návštevníkom bohoslužieb či účastníkom podujatí v
Kaštieli.
Dali sme vypracovať svetelno-technický audit v celej

Čoraz častejšie dostávam e p o d n e t y o d o b č a n o v,
prečo nemôžu kolaudovať
domy v novovzniknutých IBV.
Dochádza k prerušeniu kolaudačných konaní novostavieb
do doby vydania užívacieho
povolenia na prístupové komunikácie k novostavbám, čo
vyvolalo nespokojnosť stavebníkov a títo zo vzniknutej

povolené hromadné akcie,
nemohli sme ich organizovať v
tradičnom formáte.

situácie obviňujú MČ. Je
potrebné uviesť veci na pravú
mieru. MČ nevydáva stavebné povolenia, ani nie je informovaná o vydávaní kolaudačných rozhodnutí. MČ nie je
účastníkom konania, preto sa
k týmto povoleniam nevyjadruje. Iniciovala stretnutie s
dotknutými
referátmi
magistrátu, aby nedochádzalo k mylným informáciám.

(rozhlas, aplikácia, Facebook,
web).

Letný prímestský tábor má
dlhoročnú tradíciu a výbornú
odozvu od účastníkov. S animátormi sme pripravili program pre letný tábor. Bližšie
informácie k všetkým akciám
Vám poskytneme včas v informačných kanáloch Krásnej

„Studený máj, v stodole
raj.“ Prvá polovica tejto pranostiky sa naplnila takmer do
bodky. Trávnaté plochy sú
zelené, predzáhradky aj stromy nádherne zakvitli. Vďaka
komunálnej technike a našim
pracovníkom sme bez väčších
problémov zvládli aj prvú
kosbu a kontinuálne kosíme
ďalej. Svojpomocne v krátkom
čase sme opravili nerovnosti
na chodníku na Opátskej ulici,
čím sme zabránili hromadeniu
vody na chodníku počas najväčšieho úhrnu zrážok.
V plnom nasadení pokračujeme v projektoch revitalizácie školy a jej okolia. Podali
sme žiadosť o Envirofond na
zateplenie prvého a štvrtého
pavilónu a telocvične. V spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach sa vypracováva projektová dokumentácia
na zhotovenie zelenej strechy
a zateplenie pavilónu odborných učební a jedálne s riaditeľstvom. V mesiaci máj začala rekonštrukcia križovatky
Adamova-Lackova-Žiacka,
rekonštrukcia chodníka na
Adamovej ulici a cesty na
Smutnej ulici. Vzhľadom na
zahustenú premávku a nebezpečne umiestnené autobusové zastávky bola táto rekon-

mestskej časti. Po dohode s
poslancami miestneho zastupiteľstva navrhneme plán
postupnej obnovy osvetlenia.
V priebehu tohto roka by sme
mali vymeniť osvetlenie nielen
v starej časti Krásnej, ale aj v
novších lokalitách IBV.
Neustále, aj keď už skoro
rok neúspešne, presviedčame mesto o nevyhnutnosti
rekonštrukcie chodníkov na
Ukrajinskej a Mozartovej ulici.
Nevzdáme to. Čo sa nám však
podarilo? Zrekonštruovali
sme schody na cintorín, pribudli nové brány a obnovili
sme náter oplotenia.

Blíži sa začiatok leta a s
ním sa spájajú každoročné
podujatia. V čase rozhodovania o konaní Dňa detí a neskôr
aj Dňa Krásnej platil zákaz
zhromažďovania a neboli

Chceme aj touto cestou
zablahoželať k životnému jubileu našej umelkyni, sopranistk e Ta t i a n e P a ľ o v č í k o v e j Paladiovej.
Spolu
s
Jaroslavom Dvorským oslávili
svoje jubileá na javisku
Košického divadla.
A čo na záver? Nuž, len
Vám popriať krásne a teplé
leto. Oddýchnite si počas
dovoleniek, načerpajte psychické aj fyzické sily, ale nezabudnite pritom na zodpovednosť.
Peter Tomko, starosta

Z diára starostu

● Pravidelná účasť na stretnutiach starostov, stretnutí s
primátorom, aj účasť na mestskom zastupiteľstve
● Odovzdanie staveniska

pre výstavbu Centra komunitných sociálnych služieb, kontrolné dni
● Rokovanie s prodekankou
a zástupcami TUKE o príprave
projektovej dokumentácie pre
školské budovy - zelená strecha, zateplenie, úprava plôch
● Stretnutie s dodávateľmi
rekonštrukcie námestia a
chodníkov, odovzdanie staveniska, kontrolné dni
● Podpora a účasť na brigáde FK Krásna – rekultivácia
ihriska
● Predvolanie na políciu za
účelom výpovede a nahliadnutie do spisových materiálov
týkajúcich sa prebiehajúcich

konaní
● Stretnutie s riaditeľkou psychosociálneho centra mesta
Košice
● Účasť na rybárskej brigáde
● Stretnutie s riaditeľom
DPMK - autobusové zastávky
v MČ
● Rokovanie na VÚC s predsedom a podpredsedom ohľadom pozemkov na výstavbu
hokejovej haly.
● Účasť na zasadnutí stavebnej komisie
● Stretnutie so zástupcami
SyndiPharma, s.r.o. o zriadení
lekárne v Krásnej
● Účasť na pracovnom stretnutí zástupcov Regionálneho
združenia mesta Košice so
zástupcami ZMOS

● Stretnutie s primátorom,
riaditeľom Magistrátu mesta
Košice, vedúcimi referátov
stavebného úradu, špecializovaného stavebného úradu a
referátu dopravy
● Stretnutie s predsedom
predstavenstva TEKO – prevod pozemku parkoviska na
cintoríne
● Stretnutie s obyvateľmi
záhradkárskej lokality na ulici
1. mája
● Stretnutie
s
DFS
Krasňanka
● Stretnutie s občianským
združením Pimpollo
● Stretnutie s klubom
dôchodcov
● Odovzdávanie darčekov v
rodinnom centre v rámci MDD
– v spolupráci s OZ Pimpollo

Zvyšujeme bezpečnosť, dbáme na poriadok
Koncom minulého volebného obdobia iniciovala spoločnosť Antik Telecom s.r.o.,
na základe dlhodobej spolupráce s Mestskou políciou
Košice (MsP), projekt rozšírenia kamerového systému, do
ktorého sa mali zapojiť aj jednotlivé mestské časti Košíc.
Mesto cestou MsP a štátnej
polície oslovilo aj našu mestskú časť (MČ) s požiadavkou
na spoluprácu vo forme spolufinancovania projektu. Naša
MČ zabezpečí montáž a napojenie na elektrickú sieť.
Projektom sa začalo zaoberať
až nové vedenie mestskej časti. Projekt bol prehodnocovaný
v stavebnej komisii, neskôr aj
v ostatných príslušných komisiách, spolu s MsP a štátnou
políciou s cieľom určiť miesta

osadenia kamier, kde by boli
najvhodnejšie z pohľadu
potrieb MČ a efektivity vynaložených prostriedkov na tento
projekt.
Nielen naša, ale aj ostatné
MČ mali požiadavky na množstvo kamier (naša na 12
kamier). No projekt mal
obmedzenia technické (pripo-

jenie cez optický kábel, dostatočný dátový tok, zabezpečenie napájania elektrinou...) aj
kapacitné. Z kapacitných dôvodov systému boli schválené
MsP len 4 kamery, otočné, so
zoom-om (priblíženie obrazu)
na miestach ulíc Žiacka pred
kostolom, Na močidlách Ta t a r k o v a , Vy š n ý d v o r Minská a svetelná križovatka

Ukrajinská - Lackova Mozartova. Kamery budú pod
stálym dohľadom monitorovacieho centra Operačného strediska MsP, ktoré je na jednej
strane oprávnené vykonávať
monitorovanie verejných
priestranstiev, na druhej strane, ako poriadková polícia,
zabezpečuje dodržiavanie
poriadku.
Veríme, že rozbehnutý projekt bude pokračovať a MsP
spolu s Antik-om zvýšia počet
kamier v našej MČ s potrebou
zvyšovania nielen bezpečnosti a poriadku, ale aj zníženia tvorby nelegálnych skládok odpadu a rozširujúcich sa
skládok, napr. pokosenej trávy
a buriny na verejných
priestranstvách.
Peter Kováč

Pokyny pre používanie tlakovej kanalizácie
V poslednej dobe sa množia poruchy tlakovej kanalizácie, a preto prinášame pár faktov k jej správnemu používaniu.
Je zakázané:
● pripojenie vonkajších zdrojov odpadových vôd,
● vypúšťanie olejov, ropných
produktov, štrku, piesku, malty, betónu, žiletiek, klincov,
pančúch, túb, čriev, chemických a horľavých látok a ostatných predmetov, ktoré môžu
spôsobiť poruchu čerpadla,
● svojvoľné otváranie čerpacej šachty okrem preventívne2

ho prepláchnutia čerpadla a
nádrže,
● svojvoľné otváranie skrink y o v l á d a c e j a u t o m a t i k y,
okrem prípadu vypnutia hlavného vypínača v prípade
poruchy,
● parkovať nad čerpacou
šachtou, alebo nadmerne
zaťažovať poklop šachty,
● vstupovať do čerpacej
šachty (možnosť poranenia el.
prúdom, nákazy)
Užívateľ zabezpečí
opláchnutie čerpadla a čerpacej nádoby čistou vodou pod
tlakom, minimálne raz za 3

mesiace.
Ak používateľ zistí poruchu v tlakovom systéme (svieti
signalizácia červenej kontrolky alebo iná signalizácia
poruchy), osobne alebo telefonicky upozorní na túto skuto č n o s ť p r e v á d z k o v a te ľa
kanalizácie a vypne hlavný
vypínač v ovládacej skrinke. V
prípade zistenia neoprávnenej a neodbornej manipulácie
s elektrickým zariadením (tlakový systém) a následnej
poruchy hradí vzniknuté
náklady na opravu v plnom rozsahu užívateľ. V prípade
poruchy tlakovej kanalizácie,

ktorú má v správe Mestská
časť (na poslednej stránke
uvádzame zoznam ulíc, ktoré
máme v správe), volajte v pracovnej dobe na číslo 055/
6852 182, 055/ 6852 874,
mimo pracovnej doby volajte
na bezplatnú linku 0800 101
777.
V prípade, ak je kanalizácia v správe vodárenskej spoločnosti, kontakt na poruchy je
055/ 7652 420, ak je v súkromnom vlastníctve, vlastník si
realizátora opráv rieši svojou
cestou.
Miestny úrad

Investície a rekonštrukcia Ukrajinskej ulice

Najfrekventovanejšou
komunikáciou v našej mestskej časti je nesporne Ukrajinská ulica, cesta II/552.
Slúži na dopravu nielen obyvateľom priľahlých IBV lokalít
Krásnej, ale tvorí dopravný
vstup do mesta pre cezpoľných z juhovýchodného
Zemplína. Jej kapacitné
možnosti a bezpečnosť
všetkých účastníkov dopravy
predstavuje dlhodobo komunikovaný problém samosprávy. Mestská časť nepretržite
apeluje na Mesto Košice, aby
tento dopravne exponovaný
úsek, ktorý má vo svojej správe, konečne začalo riešiť.
Prísľub Mesta na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie Ukrajinskej ulice sa presúva z roka
na rok. Z roka na rok je však aj
poznateľný nárast osobnej a

nákladnej dopravy, o čom
svedčia kolóny tvoriace sa v
rannej dopravnej špičke von
z Krásnej od Nižnej Hutky.
V popoludňajších hodinách sa
všetci prepravujúci stretávajú
znova, v opačnom smere s
pozdravom „Dovidenia zajtra!“.
Na májovom stretnutí
Mestskej časti, referátu
dopravy a stavebných úradov
u primátora Mesta sme dostali
prísľub, že vzhľadom na zverejnenú výzvu bude tohto roku
spracovaná projektová dokumentácia. Aj tento rok nás
informácia potešila, no po
skúsenostiach uveríme, keď
uvidíme.
V košickom Korzári bol
zverejnený článok ohľadom
financovania rekonštrukcie 24
úsekov komunikácií na území
mesta Košice prostredníctvom bezúročného dodávateľského úveru s mesačnými
splátkami na desať rokov.
Úver nebude započítavaný do
celkového dlhu Mesta. Podľa
dôvodovej správy k zámeru
financovania rekonštrukcia
Ukrajinskej ulice v Košiciach -

Krásnej za necelé 2 milióny €
bude tretím najnákladnejším
zámerom. A my konštatujeme, že po toľkých rokoch by
už bolo načase.
Ako sme uviedli v minulom
čísle spravodaja Krasňančan,
za účelom zvýšenia bezpečnosti peších účastníkov
dopravy, mestská časť po
dohode s Mestom Košice
zadala vypracovanie projektovej dokumentácie na
Výstavbu chodníkov pri
komunikácii II/552 na Ukrajinskej ulici v štyroch úsekoch. V
súčasnosti prebieha konanie
na vydanie územného rozhodnutia k umiestneniu stavby, ktoré predchádza vydaniu
stavebného povolenia na
stavbu. S potešením konštatujeme, že SPP, a. s. prehodnotil svoj nesúhlas s umiestnením stavby v ich ochrannom pásme. Dúfame, že vydaniu územného rozhodnutia už
nič nebráni. S ochranným
pásmom sa ale budeme
musieť vysporiadať, podľa
platnej legislatívy a k spokojnosti oboch strán, pri získavaní stavebného povolenia.

Kapacitu jestvujúcej komunikácie v zastavanom území
nevieme navýšiť. Vieme len
znížiť množstvo dopravných
prostriedkov prechádzajúcich
cez Krásnu. Dopravu by mala
odľahčiť rýchlostná komunikácia a obchvat Krásnej. Na
rýchlostnú komunikáciu R2 v
úseku „Šaca – Košické
Oľšany“ je už vydané právoplatné stavebné povolenie.
Výstavba tohto úseku patrí
medzi prioritné stavby súčasného ministerstva dopravy.
Ortomapu úseku sme zverejnili v čísle 1/2019 spravodaja
Krasňančan. O „malom“
obchvate Krásnej sa už dlho
hovorí, zatiaľ je zahrnutý len v
územnom pláne Mesta Košice zóny Krásna nad Hornádom v stupni rezerva. Trasovanie obchvatu hlavne v
úseku napojenia na Slaneckú
cestu mestskej časti Nad
jazerom nie je presne stanovené. Majetkové vysporiadanie pozemkov pod budúcou
stavbou ešte nezačalo. Čaká
nás ešte dlhá cesta.
Ľudmila Senderáková
Referát výstavby a CO

Začala výstavba centra komunitných sociálnych služieb
V mestskej časti Krásna
vznikne moderné Centrum
komunitných sociálnych služieb s kapacitou 46 miest.
Jeho základný kameň 19.
marca 2021 slávnostne poklepali predstavitelia vedenia
mesta spolu so zástupcami
zhotoviteľa. Výstavba centra
za 1,86 milióna € potrvá podľa
zmluvy s bratislavskou spoločnosťou Sytiq 18 mesiacov.
Prví klienti by jeho služby
mohli využiť koncom budúceho roka. Oproti pôvodnej
verejnej súťaži sa vedeniu
mesta podarilo ušetriť 1 milión €.
Nové Centrum komunitných sociálnych služieb má
stáť v severovýchodnej časti
Krásnej na ulici K majeru, na
pozemku s rozlohou 4000 m2,
ktorý patrí mestu Košice.
Oproti jeho vchodu sa presunie aj zastávka MHD linky č.
28.
Novostavba bude pozostávať zo zariadenia pre seni-

prostredie, ktoré sa bude
podobať životu v bežnej rodine.

orov, zariadenia pre opatrovateľskú službu, útulku pre rodiny s deťmi a objektu pre služby a spoločné činnosti. V centre bude pre klientov k dispozícii denný stacionár, kuchyňa, jedáleň, spoločenská

miestnosť. Hlavným cieľom
centra je zlepšenie kvality
života pre tých obyvateľov,
ktorí sú z rôznych dôvodov
odkázaní na pomoc spoločnosti. V Krásnej na nich bude
čakať prirodzené sociálne

Okrem pobytových služieb
bude centrum poskytovať aj
stravovacie, opatrovateľské a
prepravné služby. Keďže
kuchyňa je naprojektovaná na
sto obedov denne, plánuje sa
aj ich rozvoz nielen pre seniorov v Krásnej, ale aj do ďalších
mestských častí. V objekte sa
chystá aj zriadenie práčovne
ako sociálnej služby. V pláne
je aj poskytovanie opatrovateľskej a prepravnej služby, či
zriadenie požičovne zdravotníckych pomôcok.
Vladimír Fabian
3

Naďalej pokračujeme v skrášľovaní obce
Verím, že pri čítaní týchto
riadkov môžeme konštatovať,
že s prácami v centre Krásnej
pri kostole už finišujeme. V
čase koncipovania tohto článku to však ešte tak nevyzerá.
Rozpracované sú trativody,
preložená autobusová
zastávka. Vyfrézované otvory
do cesty predpovedajú konečný výzor a usporiadanie.
Pomaly sa formuje aj chodník
na Adamovej ulici. Vnútro
kruhového objazdu ohraničujú palisády a inštalujú sa stĺpy
na jeho osvetlenie. Pribudli
parkovacie miesta.
Zapojili sme sa do súťaže

4

v oblasti rekonštrukcie
parkov, dvorov, ihrísk, športovísk a revitalizácie zelených plôch, na ktorú Raiffeisen banka prispeje sumou
2 000 €. Keďže sme boli
vybraní do ďalšieho kola,
stále – do 30. júna 2021 vrátane - môžete hlasovať na stránke mestskej časti za Estetizáciu kruhového objazdu v Krásnej.
Táto stavebná úprava má
v prvom rade zvýšiť bezpečnosť chodcov a cestnej premávky a odvodniť celú križovatku. Rekonštrukcia vozovky
bude zahŕňať podstatnú časť

Smutnej ulice, celú Adamovu,
samotnú kruhovú križovatku s
výstupmi na Žiacku a Lackovu
ulicu.
Priložené fotografie dokumentujú stav pred a po renovácii altánku na sútoku
Torysy a Hornádu. Iniciatívou pána starostu za spolupráce s pánom Longauerom
sa podarilo zrealizovať pekné
dielo vo veľmi často navštevovanej oddychovej zóne.
Nový šat dostávajú aj
lavičky pri športovom ihrisku za miestnym úradom.
Materiálové náklady boli

850 €. Demontáž starých
lavíc, odstránenie starých
náterov, povrchovú úpravu
kovových a drevených častí
sme vykonali svojpomocne.
Zmiernenie opatrení spojených s ochorením COVID –
19 nám vrátilo VPP pracovníkov, ktorými miestny úrad
môže disponovať pri odpracovaní aktivačných prác. A
keďže je letné obdobie, naplánovaných máme množstvo
prác, ktoré s ich pomocou
budeme postupne realizovať.
Ale o tom nabudúce.
Patrik Ivanišin, prednosta

Obytná zóna nie je pretekárska dráha

Naša mestská časť sa v
posledných rokoch intenzívne
rozrastá. Väčšina nových
obyvateľov je v produktívnom
veku a sťahuje sa k nám už aj
s deťmi. Viacej ľudí, viacej áut.
Každá rodina minimálne jedno, najlepšie aspoň dve.
Komunikácie v obci neboli
projektované na takúto
zahustenú premávku a množstvo odparkovaných áut.
Kolíznych situácií je viac než
dosť.
Obec pomaly pracuje na
lokálnych úpravách, ako je
napríklad kruhový objazd
pred kostolom, chodníky pre
chodcov. Ale stačí to?
Načo sú nám široké cesty
bez dier? Aby sme mohli jazdiť
rýchlejšie? Aby sme mohli
predbiehať vozidlo pred nami
idúce podľa predpisov, lebo
sa ponáhľame? A kde sa
vlastne stále ponáhľame? Do
práce? Z práce domov?
Vezieme deti do školy? Či len
ideme do obchodu?

Základný inštinkt každého
človeka je chrániť svoju rodinu, svoje deti. Deti vozíme do
školy, po škole na tréning a
domov, len aby ich náhodou
nejaký bezohľadný vodič
cestou nezrazil. Ale čo ak sme
tými bezohľadnými vodičmi
my? Veď aj my rýchlou jazdou, keď vezieme naše deti,
predsa ohrozujeme všetkých
chodcov a ostatné vozidlá. A
čo je to vlastne rýchla jazda?
Je 40km/h rýchla jazda?
Alebo 60km/h? Alebo je to až
100km/h?
Je to, samozrejme, vec
pohľadu. Ak v obytnej zóne,
kde zákon obmedzuje
rýchlosť na 20km/h, ideme 40
alebo 60km/h, tak porušujeme predpisy. Samozrejme, v
našich veľkých autách sme
hrdinovia a máme pocit, že sa
vlečieme. Ale čo ak nám zrazu
spoza zaparkovaného auta v
obytnej zóne vyskočí do cesty
4-ročné dieťa bežiace za
loptou? Kto zabrzdí skôr? Ten,

čo ide 20 km/h alebo ten, čo
ide 40, prípadne 60km/h? A čo
ak to bude práve vaše dieťa,
čo vbehne pred susedove
auto? Veď išiel len 40km/h,
presne tak, ako chodíte vy
každý deň. Je on vinný a vy
nie?

●
smie vodič v obytnej
zóne jazdiť rýchlosťou najviac
20 km/h. Pritom je povinný
dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých
nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný
zastaviť vozidlo.

Rýchlou jazdou ušetríme
pár sekúnd, možno minút,
ktoré následne aj tak trávime
čakaním na zelenú na najbližšom semafore. Prípadne
prídeme domov o 2 minúty
skôr a ten čas potom aj tak
trávime surfovaním po nete
na mobile. Stojí to za zdravie
našich/ vašich detí?

●
chodci v obytných
zónach majú výnimku a nemusia dodržiavať § 52 cestného
zákona. V obytnej zóne môžu
chodci používať nielen chodník, ale aj celú šírku vozovky,
pričom pred motorovým
vozidlami majú chodci vždy
prednosť. Na celej šírke

Že jazdím rýchlo, lebo tak
jazdia aj ostatní, nie je ospravedlnenie. Kto s tým má začať, keď nie ja? Bojíme sa
upozorniť suseda, že jazdí
rýchlo len preto, lebo je náš
kamarát, aby sa na nás potom
nepozeral krivo? To nie my, čo
upozorňujeme druhých, sme
zlí! To oni nás ohrozujú a my
sa pred nimi len chránime.
Podľa Zákona o cestnej
premávke

km

ZÁKAZ STÁTIA
vozovky môžu osoby tlačiť
detský kočík, hrať sa a vôbec
sa voľne pohybovať.
●
Státie motorových
vozidiel je zakázané. To znamená, že autá, dodávky a
motorky sa v obytných zónach
pohybovať môžu, môžu
zastaviť (napríklad pre vykládku nákladu či nástup osôb),
ale nemôžu tu stáť (parkovať).
Teda odpoveď na otázku, či
môžem parkovať v obytnej
zóne na ceste pred vlastným
domom, je nie.
Roman Bognár

Cintorín dostáva nový šat
ľovania areálu miestneho
cintorína, ktoré sme začali
ešte v minulom roku.

Cintorín je miestom piety a
odpočinku našich zosnulých.
Často býva i miestom oddychu a zastavenia sa v dnešnom uponáhľanom čase. Na
krásňanskom cintoríne ste

však v apríli výnimočne nenašli pokoj a ticho. Aspoň teda
nie v pracovných dňoch, kedy
ste mohli zaznamenať čulý
pracovný ruch. Jeho dôvodom bolo pokračovanie skráš-

Tentokrát sme sa zamerali
na vstupný priestor, kde došlo
k výmene vchodových brán zo
Smutnej ulice a pri Dome
nádeje. Brána v časti cintorína
Reformovanej kresťanskej
cirkvi vrátane celého oplotenia dostala nový šat vo forme
náteru. Vo vstupnej časti zo
Smutnej ulice bola realizovaná aj kompletná oprava vstupného schodiska vrátane výmeny dlažby. Dlhoročná vynikajúca spolupráca so Záhradníctvom Atrium v Krásnej nám
umožňuje priebežne skrášľo-

vať verejnú zeleň. Tentokrát
nám záhradníctvo darovalo
10 ks okrasných drevín, ktoré
sme vysadili na priestranstve
pred vstupom na cintorín pri
dome smútku a v areáli multifunkčného ihriska v lokalite
Na Hore. Nové brány, rekonštrukcia vstupného schodiska
a náter oplotenia si vyžiadali
investíciu vo výške 7800 €. Na
maľovaní sa podieľali pracovníci VPP pod vedením pani
Daniely Bugošovej, ktorým
ďakujeme za dobre odvedenú
prácu. Formu pomoci Záhradníctva Atrium si veľmi vážime
a za darované stromčeky
vyslovujeme veľké poďakovanie.
Marta Petrušová
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Ulice Krásnej a ich názvy
(2. časť)
V predchádzajúcom čísle
Krasňančana sme sa venovali
názvom pôvodných ulíc Krásnej do začiatku 90. rokov. V
priebehu desiatich rokov
vtedy došlo dvakrát k premenovaniu väčšiny týchto ulíc
kvôli územno-správnym zmenám (pričlenenie Krásnej ku
Košiciam) a politickým zmenám (Nežná revolúcia).
Necelých desať rokov po
Nežnej revolúcii začal intenzívny územný rozvoj Krásnej
a pribúdali nielen jednotlivé
ulice, ale celé novovybudované lokality. Iniciátorom návrhu
názvu v prípade novovzniknutých ulíc je miestne zastupiteľstvo mestskej časti (prípadne
v spolupráci s developerom),
ktoré tento návrh predkladá
Magistrátu mesta Košice.
Návrh spolu s technickou
dokumentáciou posudzuje
Názvoslovná komisia zložená
z jazykovedcov, historikov a

pod. Po jej súhlasnom stanovisku je návrh legislatívne
spracovaný a predložený na
schválenie mestskému zastupiteľstva vo forme všeobecne
záväzného nariadenia (VZN).
V zmysle zákona sa názvy
ulíc a iných verejných
priestranstiev určujú s
prihliadnutím na históriu obce,
nežijúce osobnosti, veci a
pod. Neprípustné sú názvy po
žijúcich osobách, názvy dlhé,
duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo
národnostné cítenie, jazykovo
nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.
Takto bolo v Krásnej za
posledných 23 rokov pomenovaných 44 novovzniknutých ulíc.
V rokoch 1998 - 2008 boli
nové ulice pomenované prevažne po osobnostiach spätých s novodobou históriou
Krásnej, prípadne iných

významných osobnostiach,
ktoré si v rámci Košíc
„zaslúžili mať svoju ulicu“ (viď
tabuľka). Ide najmä o ulice v
lokalite Pri mlyne a nové ulice
na ľavom brehu Hornádu. Po
roku 2008 začala intenzívna
výstavba ďalších lokalít, v
ktorých väčšina názvov
vychádza z charakteristiky
danej lokality alebo zaužívaných pôvodných názvov. Ulice
Na Hore, kde sa kedysi rozprestierali vinice, nesú prevažne názvy vinohradníckych
oblastí, a tiež názvy vyplývajúce z histórie daného miesta.
Príznačné názvy majú ulice
IBV Krásna pri jazere, súvisiace so susednými obcami a s
charakteristikou samotnej
oblasti (kedysi nazývanej
Baniseg) pri štrkovisku.
Podobne boli vytvorené názvy
ulíc v lokalite Záhumnie.
Najnovšie pomenovanou
je Ulica Alexandra Dubčeka
(od 2018). Ide o spoločné
označenie viacerých krátkych
ulíc najnovšej obytnej štvrte
Kolónia v juhovýchodnej časti
Krásnej.

Za zmienku stojí „história“
Ulice sv. Gorazda. Prvé domy
tam boli postavené uprostred
záhrad už v roku 1983 a zároveň bola vytýčená plánovaná
cesta. V roku 1998 dostal rad
domov (stále uprostred
záhrad oddelených plotmi)
názov Ulica sv. Gorazda,
avšak stále bez cesty. Ulica
bola otvorená až po majetkovom vysporiadaní v roku 2008
a po mnohých ďalších rokoch
sa vlani dočkala asfaltového
koberca.
Okrem ulíc má Krásna aj
jedno námestie - Námestie sv.
Cyrila a Metoda. Ide o verejné
priestranstvo v centrálnej
časti Krásnej s kostolom,
kaštieľom a parkom.
V tabuľkách sú ulice zoradené postupne ako boli pomenované, čo zároveň odráža
územný rozvoj Krásnej. Na
rozdiel od ulíc spred roka
1989 sa tieto názvy od svojho
vzniku nemenili a čas prijatia
názvu korešponduje s časom
výstavby samotnej ulice.
Eva Timková

Od roku Osobnosť

Ulica
Beniakova

1998

Valentín Beniak (1894-1973) - slovenský básnik a prekladateľ, predstaviteľ symbolizmu; s
Košicami ho spája ročný pobyt na notárskom kurze

Sv. Gorazda

1998

Svätý Gorazd (9.-10. stor.) - veľkomoravský biskup, nástupca sv. Metoda, pochádzal z okolia
Nitry, prvý svätec pôvodom z nášho územia

Harčarova

1999

Ján Harčar (1913 - 1988) - kňaz pôsobiaci v Krásnej v rokoch 1960-1978, zaslúžil sa o
výstavbu novej farskej budovy

Pollova

2005

Belo Polla (1917-2000) - historik, archeológ a archivár; v rokoch 1971-1981 realizoval
archeologický výskum v Krásnej v lokalite „Breh“, v roku 1986 vydal publikáciu Košice - Krásna
K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom

Tatarkova

2005

Dominik Tatarka (1913-1989) - slovenský prozaik, esejista a publicista

Urbárska, Na močidlách

2005

Šuhajova

2007

Vojtech Šuhaj (1902 - 1972) - kňaz, ktorý pôsobil v Krásnej v rokoch 1939 - 1952. Za jeho
pôsobenia bol dobudovaný interiér novopostaveného kostola (bočné oltáre, organ, krížová
cesta)

Meškova

2008

rod Meškovcov ako pôvodný vlastník kaštieľa a majetkov v Krásnej, Jozef I. Meško(+1789) a
jeho syn Anton (+1818) sú pochovaní v hrobke rodiny Meško na miestnom cintoríne

Harmincova

2008

Milan Michal Harminc (1869-1964) - jeden z najvýznamnejších slovenských architektov, autor
projektu krásňanského kostola. Spolu naprojektoval vyše 300 budov (171 na Slovensku).
Postavil 108 chrámov pre všetky konfesie.

Od roku

Ulice

Lokalita

2008

Polesná, Benediktínska, Nad Belogradom

Na Hore I

2010

K lesu, Na Brehu, Staroslovanská, Vínna, Tibavská, Tokajská, Pri Teleku

Na Hore II

2012

Rulandská, Modranská, Račianska, Pezinská, Tramínova

Na Hore II

2013

Nám. Sv. Cyrila a Metoda

2014

Východná

2015

Na Banisegu, Valalická, Bernátovská, Ku Štrkovisku, Rybárska, Nábrežná

2016

Ulica Sajkov

2017

Zelená, Na prednom záhumní, Na Polianku, Na zadnom záhumní, Ulica k Hutke, Pri
studničke

Záhumnie

2017

Skalická, Svätovavrinecká, Malokarpatská

Na Hore III

2018

Ulica Alexandra Dubčeka - A. Dubček (1921-1992) slov. politik a štátnik, vrcholný predstaviteľ
tzv. Pražskej jari v roku 1968, po Nežnej revolúcii predseda Federálneho zhromaždenia.

Kolónia
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Krásna pri jazere

Poďme späť do chrámu
V posledných mesiacoch
sme tak často v spoločnosti
počúvali o takzvanej
„mimoriadnej situácií“, ktorá
bola vždy spájaná so šírením
nebezpečnej choroby COVID
19. A tak aj napriek mnohým
obmedzeniam sa medzi ľuďmi
za posledný čas mimoriadnymi spôsobmi šírila viera. Boli
to spôsoby a cesty, ktoré si
počas celého „lockdownu“
nachádzala Cirkev k všetkým
ľuďom, aby cítili, že je s nimi v
ich trápení – že ich neopúšťa.
Takto sa naplnila stará známa
múdrosť: „Kto chce, hľadá
spôsoby. Kto nechce, hľadá
dôvody.“ A dnes si už Cirkev
hľadá spôsoby, ako by mohla
ľudí priviesť naspäť do svojho
náručia, pretože sám Boh
hľadá každého človeka od
počiatočného pádu do hrie-

Ani my kňazi sme to v
poslednom období iste nemali
ľahké a veľa ráz sme slúžili sv.
omšu v kostoloch, ktoré museli byť prázdne. Dnes túžime,
aby sa naši veriaci vrátili do
chrámu, kde Boh bude môcť
zaplniť každú prázdnotu ich
srdca. Takto je aj v dnešných
dňoch odkaz sv. Cyrila a Metoda o zachovaní a šírení viery
veľmi aktuálny! Preto ako si
Boh skrze Cirkev hľadá cestu
k tebe, hľadaj spôsob, ako by
si ho mohol nájsť a opäť spoznať.

chu a volá: „Kde si?“ Aj mňa i
teba dnes hľadá Boh a pýta sa
ako pred vekmi Adama: „Kde
si? Kde sa nachádzaš? Ako
ďaleko si sa odo mňa vzdialil?
Čo prežívaš? Čím sa trá-

piš?...” A pozýva naspäť do
lona Matky Cirkvi, kde sám
Boh ponúka ozajstnú vakcínu
na tvorbu duchovných protilátok v boji s akoukoľvek formou
zla v našom živote.

Vráťme sa k Bohu, vráťme
sa k sviatostiam, vráťme sa k
modlitbe, vráťme sa do chrámu. Boh nás tu bude s radosťou čakať! On nikoho nenúti,
ale pozýva! Prijmeš Jeho
pozvanie?
Dominik Plavnický, kaplán

Nové situácie vyžadujú nové riešenia
Prežívanie veľkonočných
sviatkov bolo aj tento rok
ovplyvnené pandémiou.
Najmä na východnom Slovensku k týmto sviatkom neodmysliteľne patrí požehnávanie tradičných pokrmov, ktoré
je vyvrcholením pôstneho
obdobia. V minulosti aj dnes
sa do prútených košíkov dávali pokrmy ako napríklad šunka, vajíčka, koláč, klobása a
iné. Posvätenie pokrmov
pripomína, že spoločenstvo
so zmŕtvychvstalým Kristom
pri eucharistickom stole má

pokračovať doma v hostine
lásky – agapé. Tento obrad sa
nemohol uskutočniť v priestoroch kostola, a preto prišli naši
duchovní otcovia so zaujímavým nápadom. Po uliciach
Krásnej prechádzali kňazi
autom a veriaci čakali pred
svojimi domami s pripravenými košíkmi. Ďakujeme im za
tento spôsob, ktorý mnohí z
nás ocenili. Pevne veríme, že
budúcoročné veľkonočné
sviatky prežijeme spoločne v
našom chráme.
Zlatica Tomková

E-olympiáda 2021
Mnohým seniorom je
práca s počítačom zábavou a
často bol počítač aj jediným
spoločníkom počas pandémie
koronavirusu. Pre košických
seniorov sa od 23. januára do
14. apríla 2021 realizovala
vedomostná súťaž pre jednotlivcov pod názvom eolympiáda 2021 s pripojením
cez počítač.
E-olympiádu pripravila
Rada seniorov mesta Košice
n. o. pod záštitou primátora
Mesta Košice a finančnou
podporou Mesta Košice, v
spolupráci s Odborom prevencie kriminality kancelárie
MV SR a Informačnou kance-

láriou pre obete Košice.
Svoje vedomosti si 73
košických seniorov otestovalo
v 10 kolách z oblastí: umenie,
veda, technika, zemepis,
turistika, šport, príroda, zdravoveda, seniori a zákonitosti,
všeličo a Veľká noc. Za správne odpovede v každom kole
bol maximálny počet 10 bodov. Plný počet 100 bodov získali 12 súťažiaci, čo ukazuje na
výbornú úroveň vedomostí
košických seniorov.
Za Klub seniorov Krásna
sa zaregistrovali dve členky:
Ružena Hrinková získala
99 bodov a Magdaléna Sza-

Ružena Hrinková
bóová 95 bodov, čo svedčí o
ich vysokej úrovni vedomostí
a technickej zručnosti pri práci
s počítačom.

ďakuje Ružene Hrinkovej a
Magdaléne Szaboóvej za
úspešné reprezentovanie v eolympiáde 2021.

Klub seniorov Krásna

Alžbeta Bugošová
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Škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina
je zaradená počtom žiakom
do skupiny do 250 žiakov. V
ostatných rokoch sa počet
žiakov neustále zvyšuje a v
školskom roku 2021/2022
prekročíme túto hranicu a
zaradíme sa do skupiny nad
250 žiakov. Veľkým kreditom
našej školy je predovšetkým
kvalifikovaný tím učiteľov,
ktorý využíva tradičné a
moderné formy a metódy
práce s individuálnym prístu-
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pom ku každému dieťaťu.
Teší nás, že aj v celoslovenskom hodnotení základných škôl, ktoré realizuje inštitút INEKO sa hodnotenie
našej školy každoročne zvyš u j e . ( h t t p s : / / s k o l y. i n eko.sk/skola/?ID=3625) V školskom roku 2019/2020 sme sa
zaradili medzi školy s veľmi
dobrými výsledkami, čím
sme dosiahli úroveň porovnateľnú a aj lepšiu ako dosiahli
základné školy v susednej
mestskej časti. Je to výsledok

tímovej práce vedenia školy,
učiteľov a žiakov, ktorým
umožňujeme prístup k moderným metódam práce, ale
zároveň kladieme dôraz na
tradičnú formu práce v duchu
kresťanských princípov.
V čase mimo vyučovania
majú žiaci možnosť navštevovať školský klub detí a centrum voľného času. Už
druhý rok pôsobí na našej
škole ZUŠ hudobný a výtvarný odbor ako elokované pracovisko ZUŠ Spojenej školy

na Čordákovej ulici. V budúcom školskom roku v prípade
záujmu žiakov plánujeme
rozšírenie hudobného odboru
o flautu a gitaru.
Aj v oblasti materiálnotechnického zabezpečenia
školy došlo k výraznému zlepšeniu. Je to výsledok spolupráce školy, mestskej časti a
farnosti s veľkou podporou
rodičov. Čaká nás ešte veľa
práce, ale povzbudených
dobrými výsledkami nás naša
práca teší.
Veronika Becová, riaditeľka

Vedúci tábora:
Mgr. Sandra Geschwandtnerová 0918 770 462,
Bc. Alexander Fedor 0908 030 841
Zdravotníci: Bc. Natália Dadejová, Viktória Siheľská
Animatóri:
Zuzana Köverová, Juraj Fecko

Na výlety, kde je potrebné deti nahlásiť, sa účasť nahlasuje
na e-mailovej adrese taborkrasna2021@gmail.com
Bližšie informácie o letnom tábore nájdete na stránke
www.kosicekrasna.sk a na facebookovej stránke
Mestskej časti Košice-Krásna
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Muž, ktorý sa vedel biť – Joe Baksi

Krásna sa môže pýšiť
množstvom šikovných a
talentovaných ľudí, avšak
ešte stále o niektorých vieme
len veľmi málo. Že vám meno
Joe Baksi veľa nehovorí? To
vôbec neprekáža, v nasledujúcich riadkoch vás prenesiem v čase do 40-tych rokoch
minulého storočia a vyrozprávam vám príbeh o mužovi, za
ktorého rozprávali jeho päste.
Písal sa 14. január 1922,
keď sa v Pensylvánii narodil
malý chlapček, Joe. V tom
čase ešte netušil, že o 18
rokov neskôr sa úplne zmení
jeho život. Ako rástol v rodine
slovenských emigrantov,
matky pôvodom z Krásnej nad
Hornádom a otca z Buzice,
ktorí pracovali v uhoľných
baniach, pomaly si uvedomoval, že takáto náročná práca
je aj jeho budúcnosťou. Preto
keď sa mu v 18-tich rokoch
naskytla príležitosť profesionálne vykonávať box, súhlasil.
Nikdy predtým o tom neuva-
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žoval, ale ako sám priznal,
box bral ako vstupenku pre
lepší život. Ako jednému z
mála sa mu už v prvom roku

kariéry sa v ringu ocitol spolu
72-krát, z čoho 59 zápasov
vyhral, prehral iba deväť a
remízoval 4-krát, z čoho knockoutovaný bol jediný raz.
Podarilo sa mu poraziť špičkových boxerov, akými boli Tami
Mauriello, Lee Savold, Lou
Nova a Freddie Mills. V ringu
sa stretol aj s vtedajším britským šampiónom Brucom
Woodcockom, nad ktorým v
siedmom kole zvíťazil a Woodcock s prehrou a rozbitou
sánkou musel odísť do
nemocnice. Pre Baksiho sa
naskytla neuveriteľná príležitosť, zmerať si svoje sily s
majstrom sveta v ťažkej váhe
Joe Louisom. Každý by o
takejto príležitosti sníval, ale
Joe ju nakoniec odmietol s
odôvodnením, že na ten čas si

spoza veľkej mláky asi ani
nedozvedeli.
Na Slovensko, konkrétne
do Košíc, priletel Joe aj so
svojou manželkou Annou v
piatok večer 25. 4. 1947 a
slávnostnú návštevu rodiska
jeho matky, Krásnu, absolvovali nasledujúci deň. Ako sa
píše vo Východoslovenskej
pravde:
„Slávnostné privítanie
pripravili v sobotu predpoludním Baksimu občania v Krásnej nad Hornádom. Na
námestí pred školou privítal
Baksiho a jeho manželku
miestny farár Dr. Šuhaj a za
obyvateľstvo obce a športový
klub predseda národného
výboru Ján Bodnár. Potom sa
Baksi odobral v sprievode
hudby do domu brata jeho
matky, Pavla Bodu. Pred
domom ho privítala rodina a
žiačka II. triedy ľudovej školy
Králová predniesla potom
báseň Pozdrav z cudziny.“
Z dostupných zdrojov
vieme, že v Krásnej, ako aj v
celých Košiciach, sa Baksimu
a aj jeho žene veľmi páčilo a
obaja boli hrdí na svoj slovenský pôvod. Je veľmi krásne
zisťovať, koľko talentov Krásna svetu už ponúkla, koľko ich
ponúka a koľko ešte len
ponúkne
Gabriela Jobbágyová

podarilo poraziť deväť skúsenejších a slávnejších boxerov.
To bol len začiatok, ktorý predpovedal jeho úspešnú kariéru.
Počas svojej 14-ročnej

už naplánoval cestu do rodiska svojich rodičov a krajanov
nechcel sklamať. Tu sa začína
jeho cesta k nám, bez ktorej
by sme sa o tomto hrdinovi

zdroje:
The New York Times, August
8, 1977
Východoslovenská pravda,
roč. 3, č. 98, 27. 4. 1947, s.8
Sloboda, roč. 2, č. 98, 27. 4.
1947, s. 3

Rekonštrukcia futbalového areálu
Zlepšovaním pandemickej
situácie začala mestská časť
uvažovať o postupnom návrate do normálu. Jedným z
„normálov“ je aj fungovanie
športovej oblasti. Môžeme ju
rozdeliť na oblasť športovej
aktivity vo vytváraní podmienok pre šport obyvateľov,
hlavne mládeže, a na oblasť
vo vytváraní podmienok pre
fanúšikov - priaznivcov športu.
Prvá časť ohľadom vylepšovania športových podmienok na futbalovom ihrisku FK
Krásna smerovala ku skvalitneniu trávnika a celého štadióna. Ako každý majiteľ trávnika, aj naša mestská časť v
spolupráci s FK Krásna potrebovala trávnik po zime

„naštartovať“ a pripraviť na
novú sezónu. V polovici apríla
dovoľovali teplotné podmienky vykonanie prvej kosby,
vertikutácie a aerifikácie trávnika. Po tejto príprave zorganizovala MČ brigádu, ktorej sa
zúčastnilo takmer 20 hráčov a
nadšencov futbalu. Pri pies-

kovaní a dosadbe trávnika
boli najdôležitejší brigádnici.
Vďaka nim sa podarilo vypieskovať ihrisko 30-timi tonami
piesku a dosadilo sa viac ako
120 kg trávy. Okrem toho
prebehol aj náter tribúny, ktorá
už potrebovala nový šat.
Všetci účastníci boli pohoste-

ní kvalitným gulášom, pri
ktorom sa zabudlo na končiace sa ťažké obdobie bez športu a stretávania sa. V letných
mesiacoch má MČ v pláne
maľovať oplotenie ihriska.
Pevne veríme, že nášmu
mužstvu FK Krásna vytvorené
podmienky pomôžu ku kvalitným výkonom a budú robiť
našim fanúšikom radosť. Aj v
tejto sezóne bude náš štadión
využívať FC Košice v kategórií staršieho dorastu. Dorastu
FC Košice sa podarilo postúpiť do prvej ligy. V Krásnej tak
privítame slovenské futbalové
talenty značiek ako Slovan či
Trnava, ale aj ďalšie nádeje
najvyššej slovenskej dorasteneckej ligy.
František Klik

Futbalisti po dlhých mesiacoch opäť v hre
Neočakávane dlhú zimnú
prestávku museli absolvovať
hráči FK KRÁSNA. Po predčasnom ukončení jesennej
časti sa nevedelo, či sa vôbec
tá jarná odohrá. Napokon sa,
našťastie, nezopakoval sce-

domácom trávniku Kecerovce. Poďme ale po poriadku.
Tréningový proces začali
hráči nášho tímu už koncom
apríla. Kondíciu po dlhej zime
naberali postupne, no a rovnako postupne navyšujúci sa

Bodvou. V súboji s ašpirantom na postup do piatej ligy
sme hrali viac ako vyrovnanú
partiu, po polčase bol stav
nerozhodný 1:1. V druhom
dejstve sme sa dostali do
vedenia gólom Človečka, no a

bol aj počet hráčov na tréningoch. Popri tom všetci netrpezlivo čakali, kedy ukážu
svoje futbalové zručnosti v
majstrovskom zápase. Táto
možnosť sa im konečne
naskytla 30. mája, kedy sa
hralo osemfinále Pohára
Oblastného futbalového
zväzu Košice-okolie. Na
našom štadióne sme privítali
TJ Cementár Turňa nad

po následnom vylúčení hráča
hostí spečatil triumf Krásnej
3:1 v závere zápasu Kompuš.
Vybojovali sme si teda postup
do štvrťfinále, kde bude našim
súperom FK FC Valaliky.
Derby zápas by sa mal odohrať na našom trávniku 27.
júna o 17:00 hod.
Víťaznú náladu chceli
preniesť hráči aj do ligových
duelov. Do uzávierky nášho

Krásna - Kecerovce 4:0
nár z minulého roka, kedy
kvôli pandémií zrušili všetky
regionálne súťaže vrátane
našej Mestskej futbalovej ligy.
Aj keď prvé návrhy hovorili o
odohratí 8 jarných kôl, nakoniec sa vedenie súťaže
dohodlo na ukončení sezóny
v 3 kolách. Po viacerých posunoch sa jarná časť teda začala
prakticky až v lete, a to v nedeľu 6. júna, kedy sme hostili na

občasníka sa odohrali dva
duely. Proti vyššie spomenutým Kecerovciam mal zápas
do polovice prvého polčasu
podobný priebeh ako ten
spred týždňa s Turňou. Potom
sa však prejavila kvalita
nášho mužstva a Kecerovce
sa dostali pod tlak. V prvom
polčase otvoril skóre Matúš
Gordoň. Druhé dejstvo prinieslo červenú kartu hostí, no
a následnú prevahu pretavili
do gólov Bajus a dvakrát kapitán Boda. Po výsledku 4:0
teda mohli byť naši hráči spokojní.
V ďalšom kole 13. júna
sme nastúpili v Nižnej Myšli,
kde má domovský stánok
Geča B. Od začiatku zápasu
sme mali územnú prevahu,
ktorú sme v druhom polčase
pretavili do gólov a dvoma
zásahmi Denisa Bajusa sme
zvíťazili 0:2.
Po doterajšom priebehu
patrí nášmu tímu druhé miesto v tabuľke, so šesť bodovou
stratou na suverénne vedúcu
Šacu, ktorá v súťaži nestratila
ani bod a stala sa víťazom
skráteného ročníka mestskej
ligy. Veríme, že chlapci budú
bojovať do záverečného hvizdu o čo najlepší výsledok pre
seba a pre našu mestskú
časť. My, ako fanúšikovia, ich
v tomto boji budeme podporovať.
Marek Takáč
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Rybárska brigáda
Dňa 08.05.2021 Mestská
časť Košice-Krásna v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom, Mestská organizácia Košice a firmou Kosit
organizovala už tradičnú
rybársku brigádu. Na programe bolo čistenie brehov Hornádu a východného brehu
štrkoviska Krásna. Brigáda sa
pôvodne mala konať v mesiaci marec, ale z dôvodu vývoja
pandemickej situácie na Slo-

vensku bola preložená na
mesiac máj. Tejto akcie sa
zúčastnilo 41 rybárov, vyzbieral sa odpad, ktorý zaplnil
veľký kontajner. Akcie sa
zúčastnilo aj viacero dobrovoľníkov, ktorým záleží na
čistejšej Krásnej. Na záver,
tak ako každý rok, si rybári a
dobrovoľníci posedeli v Bistre
Včielka pri dobrom guláši a
pive.
Tomáš Olšavský

Máte už svoj kompostér od mesta?
odpad. Formulár žiadosti je
možné zaslať i elektronicky.
Nájdete ho na odkaze:
https://www.kosit.sk/komposter-zdarma-prekosicanov/

Pre všetkých obyvateľov
rodinných domov so záhradou v meste Košice naďalej
platí možnosť pridelenia kompostéra zadarmo. Podmienky
sú jednoduché. Nárok na
kompostér má obyvateľ s
trvalým pobytom v meste
Košice, ktorý býva v dome
so záhradou a je platcom
poplatku za komunálny

DO KOMPOSTÉRA PATRÍ:
Záhradný odpad: pokosená tráva, lístie, burina, slama, trsy, seno, odrezky z viniča, zvädnuté kvety, piliny,
hlina bez kameňov, štiepka z
dreva, hobliny, kôra, vychladnutý popol z dreva.
Kuchynský odpad: bioodpad z kuchyne (napr. šupky
z ovocia a zeleniny), čajové
vrecká, kávová usadenina,

staré pečivo, podrvené škrupiny z vajec, podrvené škrupiny z orechov, zvyšky vareného jedla v malých množstvách
zmiešané s väčším množstvom suchého materiálu.
Ak vo vašej záhradke
vzniká zelený odpad a nemáte vlastný kompostér, máte
možnosť tento odpad bezplatne odovzdať v zbernom
dvore. Z našej mestskej časti
to máte najbližšie do zberného dvora KOSIT na ulici Napájadlá 17/A (za OC Idea, zo
Slaneckej odbočka doľava na
ulicu Lubina oproti predajni
Billa).
Slavomíra Brzová

Termíny pristavenia kontajnerov
Na BIOODPAD – 2021
31.07. 2021
28.08. 2021
25.09. 2021
30.10. 2021
Mestská časť Košice Krásna v spolupráci s mestom
Košice zabezpečila pre potreby obyvateľov Krásnej kontajner na zber BIOODPADU.
Kontajner bude pristavený
pravidelne podľa rozpisu
termínov na parkovisku pri
cintoríne (ul. Smutná) v čase
od 08.00 do 15.00 hod.
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!

Veľkokapacitné
kontajnery - 2021
02.07. - 09.07. 2021
30.07. - 06.08. 2021
27.08. - 03.09. 2021
24.09. - 01.10. 2021
22.10. - 29.10. 2021
19.11. - 26.11. 2021
Na zabezpečenie celoročného upratovania budú pre

potreby občanov pristavené
podľa rozpisu veľkokapacitné
kontajnery, určené na likvidáciu bežného komunálneho
odpadu. VOK budú umiestnené vo dvore za miestnym
úradom, ktorý bude obyvateľom prístupný v čase do 8.00
do 19.00 hod. Dôvodom
zmeny stanoviska je nedisciplinovanosť niektorých občanov pri umiestňovaní odpadu
mimo zberných nádob, v niektorých prípadoch zneužívanie
zberu právnickými subjektami. Zber odpadu bude kontrolovaný a časovo regulovaný
pracovníkmi MČ.
Priestor je monitorovaný
kamerovým systémom!
Miestny úrad

Koľko nás je?
V mesiaci máj bol celkový
počet obyvateľov 6132.
Od začiatku roka sa do našej
mestskej časti prisťahovalo 59
obyvateľov.
Narodilo sa 28 detí a zomrelo
25 občanov.
Jana Vargová

Dôležité kontakty
a informácie:
Elektrina:
0800 123 333 (www.vse.sk)
Plyn:
0850 111 727 (www. spp.sk)
Voda (VVS):
055 / 7952 777 - call centrum,
055 / 7952 420 - poruchy
KOSIT:
0800 156 748 (www.kosit.sk),
dispečing - výjazd
0907 548 620,
dispečing - expres
0902 904 869
Bezplatná linka MČ Košice Krásna:
0800 101 777 (poruchy
verejného osvetlenia, výtlky,
nelegálne skládky a pod.)
Kanalizácia:
055 / 68 52 874
Mestská časť Košice-Krásna
má v správe kanalizačné
prípojky na uliciach:
Bezručova, Harčarova,
Edisonova, Štrková,
Mozartova, Baničova,
Pasienková, Piesočná,
Konopná, Orná, Keldišova,
Nová, Pri sídlisku, Sv.
Gorazda, Goetheho, Za
mostom a časť prípojok na
uliciach: Beniakova, Pollova,
Urbárska, Na močidlách.
V ostatných prípadoch je pri
poruche potrebné volať
vodárenskú spoločnosť.
Asanačná služba:
0903 350 372 ak je niekde
uhynuté zviera.
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