
Milí obyvatelia Krásnej.

Končí sa pre väčšinu z nás 
obdobie príjemného slnečné-
ho počasia. Načerpali sme 
nové sily a tak potrebný vita-
mín D. Po dvoch - troch týž-
dňoch nepohody a obmedzo-
vania nás chodcov či motoris-
tov, sa nám podarilo v termíne 
ukončiť rekonštrukciu námes-
tia sv. Cyrila a Metoda a prvý 
kruhový objazd v Krásnej s pri-
ľahlými ulicami. Celú rekon-
štrukciu aj s okrasnou výsad-
bou sme stihli do 5. júla – Dňa 
Krásnej a odpustovej slávnos-
ti v našom kostole. Už druhý 
rok po sebe nám pandémia a s 
ňou spojené opatrenia nedo-
volili zorganizovať tradičné 
oslavy Dňa Krásnej.

 Nechýbali ale stánky, ktoré 
lemovali centrum Krásnej. 
Poobede sme pre mladších 
pripravili prekvapenie - jazdu 
na elektrických štvorkolkách a 
mrazené dobroty.

Skrášľovanie centra Krásnej 
pokračuje opravou fasády 
nášho kos to la ,  výmenou 
s t rechy  a  v  š i ršom oko l í 
zateplením a výmenou okien 
na zdravotnom stredisku, 
ktorú sa nám podarilo presadiť 
po dlhých rokovaniach na 
VÚC. Leto sa nieslo v znamení 
uvoľnenia pandemických opa-
trení, čo umožnilo zorganizo-
vať letný detský tábor, na ktorý 
bola už t radične výborná 
odozva. Ďakujeme vedúcim a 
animátorom za skvelú prácu.  

Pred kaštieľom sa v auguste aj 
napriek nie celkom priaznivé-
mu počasiu stretlo veľa nad-
šencov behu na akcii Spoznaj 
behom Košice - Krásna. Vítala 
ich výborná nálada aj bohatá 
tombola.  Od polovice augus-
ta úspešne začala aj futbalová 
liga.

Druhý september je začiat-
kom školského roka. S rados-
ťou detí a hlavne rodičov sa v 
tento deň začal školský rok aj v 
našej základnej škole a mater-
ských školách. Okrem prváči-
kov sme vítali aj novú pani ria-
diteľku v Materskej škole pod 
gaštanmi. Prajeme jej veľa 
úspechov a veľa spokojných 
detičiek. 

Na záver ešte niekoľko 

slov o plánoch na nasledujúce 
obdob ie .  Chce l i  by  sme 
dokončiť Prašnú ulicu a napo-
jiť ju na IBV Záhumnie a IBV 
Prašná. Plánujeme začať s 
rekonštrukciou verejného 
osvetlenia, čomu sa určite 
potešia obyvatelia na Hore a 
na Ukrajinskej ulici.

 Potrebujeme pripraviť 
komunálnu techniku a mate-
riál na zimu. Pokračujeme v 
prípravách projektovej doku-
mentácie na rekonštrukciu 
Domu nádeje, pavilónov ško-
ly, chodníkov a komunikácií. 
Plánujeme sa zapojiť do vypí-
saných výziev na čerpanie 
fondov.
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 Peter Tomko, starosta

M i e s t n e  n o v i n y  M e s t s k e j  č a s t i  K o š i c e  -  K r á s n a

Leto sa nieslo v znamení uvoľnenia
pandemických opatrení

Môj kruh je malý, pretože si zakladám hlavne na kvalite, nie na kvantite (priateľov)



● Účasť na verejnom pripo-
mienkovaní k urbanistickej 
štúdii Nové mestské parky v 
Košiciach –  Návrh v oblasti 
Vyšné Opátske- Krásna.

● Stretnutie so zástupcami 
Magistrátu mesta Košice ohľa-
dom Programu hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja mesta 
Košice na roky 2022-2027.

● Rokovanie so zástupcami 
LF Development o odovzdaní 
skolaudovaných  komunikácií 
na Hore.

● Opakované stretnutia so 
zástupcami lekární o zriadení 
pobočky  alebo výdajného 
miesta v našej mestskej časti.

● Stretnutie so zástupcami 
psychosociálneho centra o 
ukončení pôsobenia v našej 
nehnuteľnosti Oceľový dom.

● Účasť  na  zasadnu t í 
Regioná lneho združenia 
mesta Košice.

● Stretnutie s p. Černým, ria-
diteľom Slovenského historic-
kého ústavu v Ríme, vydanie 
knihy: Prof. Michal Lacko SJ 
Vybrané spisy.

● Rokovanie so zástupcom 
spoločnosti Virtuálny cintorín 
ohľadom pasportizácie hrobo-
vých miest.

● Stretnutie s Klubom senio-

rov.

● Stretnutie s riaditeľom zdru-
ženia FEMAN o návšteve 
Rozprávkového expresu v 
Krásnej.

● Účasť na pojednávaní na 
k ra j skom súde  oh ľadom 
nehnuteľnosti na Traťovej uli-
ci.

● Pravidelná účasť na mest-
skom  zastupiteľstve a stret-
nutia so starostami.

● Pracovné s t re tnu t ie s 
gene rá l nym r i ad i t e ľom 
Východoslovenská vodáren-
ská spoločnosť a.s.

● Rokovanie s riaditeľom 
D P M K  a  z á s t u p c a m i 
magistrátu o osadení autobu-
sových zastávok na Hore.

KSK zabezpečil očkovanie proti ochoreniu
COVID-19 a začal s dlho očakávanou 

rekonštrukciou zdravotného strediska 
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Košický samosprávny kraj 
v spolupráci s Mestskou čas-
ťou Košice-Krásna zabezpe-
čili pre obyvateľov Krásnej 
očkovanie proti ochoreniu 
COVID-19 prostredníctvom 
výjazdovej očkovacej služby. 
Očkovanie bolo  určené pre 
všetky dospelé osoby a osoby 
s vekom najmenej 16 rokov. 
Real izova lo  sa vakcínou 
výrobcu Pfizer/BioNTech. 
Konalo sa v priestoroch kaš-
tieľa 26. júla 2021, zaočkova-
ných bolo 17 ľudí. Očkovanie 
2. dávkou vakcíny sa konalo 
24. augusta 2021, zaočkova-
ných bolo 24 obyvateľov. Aj 
keď nejde o tisíce zaočkova-
ných, veríme, že aj toto číslo 
prispelo k zvýšeniu zaočkova-
nosti a získaniu kolektívnej  
imunity. Sme radi, že sme 

touto službou pomohli imobil-
ným občanom, ktorí majú prob-
lém cestovať, a váhavým, ktorí 
dospeli k rozhodnutiu zaočko-
vať  sa, pretože očkovanie 
predstavuje nielen osobnú 
ochranu jednotlivca, ale aj 
jeho blízkych, pr iateľov a 
ostatnej verejnosti.

V  le te  zača l  Koš ický 
samosprávny kraj s rekon-
štrukciou nášho zdravotného 
strediska. Hneď na začiatku 
prebehlo obkopanie celej 
budovy a jej odizolovanie. 
Následne sa pokračovalo so 
zateplením a výmenou okien. 
Prebehne ešte náter strechy, 
vymenia sa okapové rúry a 
zvody dažďovej vody. Dlhé 
roky sľubovaná a potrebná 
rekonštrukcia sa stala skutoč-
nosťou. Centrum Krásnej tak 

prešlo rekonštrukciou a esteti-
záciou križovatky, prebieha 
rekonštrukcia kostola a ukon-

čením je rekonštrukcia zdra-
votného strediska.

Miestny úrad

Z diára starostu



Ako obec sme chceli dať 
darček všetkým obyvateľom v 
podobe dokončeného kruho-
vého objazdu, ktorý sa nám 
vďaka šikovným stavbárom podarilo ukončiť načas. Na 

celé doobedie sme odstavili 
autobusovú dopravu a „naše“ 
námestie a „kruháč“ sme v 
tento sviatočný deň otvorili 
ako pešiu zónu, ktorú lemovali 
desiatky stánkov. Sme radi, že 
sa nám termín ukončenia 
kruhového objazdu, ale aj 
dokončenie priľahlých ulíc a 
chodníkov podarilo stihnúť. 
Obyvatelia a návštevníci Krás-
nej sa mohli cítiť ako v moder-
nej mestskej časti. Poobede 
sme chceli potešiť aj mladšie 

ročníky. Zabezpečili sme 
zdarma jazdu na elektrických 
štvorkolkách a každého 
odvážlivca sme potešili mra-
zenou dobrotou.

Žiaľ, už druhý rok po sebe 
neumožňovali pandemické 
opatrenia organizovanie kul-
túrnych akcií. Na zorganizo-
vanie akcie je potrebný približ-
ne mesiac. Je potrebné vyba-
viť zabezpečenie napájacieho 
bodu, zorganizovanie progra-

mu, objednanie účinkujúcich, 
zabezpečenie priestranstva a 
množstvo ďalších záležitostí. 
Do posledného týždňa pred 
„odpustom“ boli verejné akcie 
zakázané. V týždni počas 
sviatku síce pandemické 
opatrenia zvoľnili a dovoľovali 
organizác iu  podujat ia  v 
súhrne do 500 aktérov v exte-
riéri, ale čas na organizáciu 
bol nedostatočný a limit na 
Deň Krásnej bol absolútne 
nevyhovujúci.

Sviatok slovanských vie-
rozvestcov sv. Cyrila a Metoda 
je 5. júla už tradične štátnym, 
cirkevným, ale aj krásňan-
skym sviatkom. Zároveň je 
tento deň v obci aj Deň obce. 
V tieto dni sa organizovali 
okrem doobedňajších odpus-
tových slávností, ku ktorým 
patria aj stánky na našom 
námestí, aj kultúrne udalosti.

Sviatočný 5. júl je venova-
ný príchodu vierozvestcov, ale 
obrazne by sa dal prirovnať aj 
k príchodu slobody po mesia-
coch protiepidemiologických 
opatrení a v neposlednom 
rade ho od roku 2021 oficiálne 
berieme aj ako deň vzniku 
prvého kruhového objazdu v 
Krásnej.
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Na Deň Krásnej bola z kruhového objazdu pešia zóna

Aktivační pracovníci zís-
kavajú v obci pracovné návy-
ky a naša obec aj ich zásluhou 
vyzerá krajšie. Najčastejšie 
využívame ich služby pri 
natieračských prácach, keď 
máme vďaka nim vymaľované 
oplotenie cintorína a futbalo-
vého ihriska. Vymenili a natreli 
aj lavičky na ihrisku pri miest-

nom úrade. Aktuálne pokraču-
jú v maľovaní oplotenia našej 
školy, ktoré predtým zbavili 
roky rastúceho paviniča a 
náletových drevín. Tie s ich 
pomocou čistíme na viace-
rých miestach (napr. na vstu-
pe od Polianky), kde sa 
rozrástla dlhý čas neudržiava-
ná zeleň. Ohľadom kosby a 

mulčovania sme už písali. 
Vďaka našej technike a kosbe 
s aktivačnými  pracovníkmi 
sme to v obci stihli už 4 až 6-
krát v závislosti od lokalít. Na 
kosby v polovičnom rozsahu 
sme v minulosti objednávali 
firmu s trhovými cenami vo 
výške cca 16 000€ ročne. 
Teraz su tieto náklady štvrti-

nové za minimálne dvojná-
sobný rozsah prác pri rovnako 
vysokej frekvencii kosieb. To 
znamená úsporu finančných 
prostriedkov, vďaka čomu 
vieme urobiť a opraviť viac 
úsekov ciest či chodníkov.

Aktivační pracovníci naďalej skrášľujú obec

František Klik

František Klik
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Naďalej pokračujeme v investíciach

Na lokálne opravy ciest 
bolo vynaložených 50 000 €. 
Verím, že všetky investície do 
rozvoja infraštruktúry prispejú 
k zvýšeniu komfortu a bez-
pečnosti našich občanov.

V priebehu roka sme dodá-
vateľským spôsobom realizo-
vali aj lokálne opravy ciest a 
výtlkov na komunikáciách. 
Rozhodli sme sa pre opravu 
väčších rozmerov (rozumej 
nielen výtlk pol krát pol metra), 
od čoho si sľubujeme dlhšiu 
trvácnosť.

 Investície popísané vyššie 
predstavujú sumu 250 000 €.

Rekonštrukcia zahŕňa 
súvislú plochu od Smutnej 
ulice, celú Adamovu ulicu s 
odbočkami na Vyšný dvor a 
Hornú ulicu, časť ulice Lacko-
va pred vstupom do križovat-
ky, samotný kruhový objazd 
a Žiacku ulicu až po farský 
úrad. Spolu bolo teda inštalo-
vaných takmer 4500 m² krycej 
vrstvy asfaltového koberca, 
viac ako 400 bežných metrov 
obrubníkov a palisád, 105 
metrov betónového žľabu a 
cca 350 m² zámkovej dlažby – 
v tom je aj vymenená dlažba 
pre nevidiacich a na cintoríne. 
Vytvorili sme spolu 20 nových 
parkovacích miest. Do ulíc v 

Krásnej sme umiestnili 10 
kusov odpadkových košov.

Pôvodná križovatka pred 
kostolom je dnes okružnou. 
Na tomto úseku by sme už tiež 
nemali stúpiť do žiadnej kalu-
že, keďže aj tu sme dbali na 
usmernený odtok vody. Pri-
budlo množstvo parkovacích 
miest, osvetlenie kruhového 
objazdu. Z troch zastávok pre 
autobusy MHD sú dnes dve. 
Estetizáciou prešiel celý tento 
úsek, stred kruhového objaz-
du obsahuje automatické 
zavlažovanie. Na chodníkoch 
bola inštalovaná dlažba pre 

nevidiacich a zrakovo postih-
nutých.

Tento úsek bol zároveň 
začiatkom rekonštrukcie 
Smutnej ulice. V miestach 
sieťových rozpadov bolo 
vymenené podložie, na ostat-
ných miestach vyfrézovaný a 
inštalovaný nový asfaltový 
koberec. Zároveň sa podarilo 
upraviť sklon komunikácie a 
usmerniť tak odtok dažďovej 
vody do minulý rok vybudova-
ného trativodu. Podobnou 

inováciou si prešla aj Adamo-
va ulica, na ktorej sa dažďová 
voda sústreďuje do nového 
odvodňovacieho rigolu, kam 
je vyspádovaná cesta a chod-
ník.

Približne dva mesiace už 
používame zrekonštruované 
komunikácie v centre mest-
skej časti. Začali sme opravou 
schodov – vstupu pre peších 
na cintorín, obnovili náter 
oplotenia a zábradlia cintorí-
na, vymenili staré vstupné 
brány za nové.

Patrik Ivanišin, prednosta
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Aj posledný deň letného 
tábora sme kvôli nepriaznivé-
mu počasiu nemohli navštíviť 
lanový park Tarzánia na Alpin-
ke. Plánovaný výlet sme 
nahradili návštevou zábavno 
– športového strediska Steam 
Factory v Optime, kde mali 
deti k dispozícii lezeckú stenu 
a detské ihrisko so šmýkalka-
mi, preliezkami a trampolína-
mi. Niektorí odvážlivci si mohli 
vyskúšať aj laser game v 
tímoch proti sebe. Po návšte-
ve zábavno – športového 
strediska Steam factory sme 
sa kultúrne vyžili na filmovom 
predstavení Space Jam Nová 
legenda v CINEMAXE v Opti-
me.

Počas tábora nesmela 
chýbať ani tradičná túra vo 
Vysokých Tatrách, ktorej 
tohtoročná trasa smerovala 
na Sliezsky dom, ktorý je 
najvyššie položeným hor-
ským hotelom na Slovensku a 
leží priamo pod Gerlachov-
ským štítom.

Ďalšie dni letného tábora 
sme absolvovali rôzne zaují-
mavé výlety, kde sme navštívi-
li napríklad Ľubovniansky 
hrad spojený s predstavením 
sokoliarov, ZOO kontakt Lip-
tovský Mikuláš, či Športovo – 
zábavný areál Alejová.

Vaši animátori Sandra, 
Alex, Viki, Naty, Zuzka a Jurko 
si tri týždne s Vašimi ratolesťa-
mi veľmi užili a tešia sa na 
ďalšie spoločné zážitky. 
Deťom prajeme veľa úspe-
chov v novom školskom roku.

 

V prvom a v treťom týždni 
letného tábora sme mali dvoj-
dňový výlet, a to vo Vihorlat-
ských vrchoch a v Sloven-
skom Krase. Na týchto výle-
toch nechýbala nočná hra, 
večer talentov a diskotéka, 
kde sme sa všetci zabavili a 
unavili.

Každý týždeň sme jeden 
deň vyhradili kúpalisku, aby 
sme sa počas horúcich letných 
dní trochu schladili. Navštívili 
sme Aquacity Poprad, kúpalis-

ko Číž, aj kúpalisko Červená 
hviezda.

Počasie nám zo začiatku 
veľmi neprialo a hneď prvý 
plánovaný výlet na Popradské 
pleso sme museli nahradiť 
výletom v galérii Tricklandia, 
ktorá sa nachádza v Starom 
Smokovci. Tohto výletu sa 
zúčastnilo až 43 detí, čo bolo 
najviac počas tábora.

Tohtoročný trojtýždňový 
prímestský letný tábor pre 
naše ratolesti začal 19. júla 
2021 a trval do 6. augusta 
2021. Zraz sme mali každé 
ráno pred kaštieľom v Krás-
nej, odkiaľ sme cestovali do 
rôznych kútov Slovenska.

Leto si deti užili

Sandra Geschwandtnerová 

Ružena Hrinková
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cesta do Tatier

Červená hviezda

areál Alejová Dvojdňový výlet Slovenský Kras



Sliezsky dom

Tricklandia

Folkmárska skala

ZOO kontakt Liptovský Mikuláš

Ľubovniansky hrad

ZOO kontakt Liptovský Mikuláš
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Počas pracovnej návštevy 
ministra dopravy Andreja 
Doležala dňa 24. augusta 
2021 v Košiciach bol ohlásený 
začiatok výstavby viac ako 14 
km obchvatu Košíc. Na túto, 
pre Košice významnú doprav-
nú investíciu, čakali Košičania 
mnoho rokov. Celkové nákla-
dy na výstavbu budú 202 
miliónov eur. Výstavba potrvá 
od jesene 2021 do jesene 
2024. Stavbu bude realizovať 
v Košiciach sídliaca stavebná 
firma Eurovia SK v spolupráci 
s ďalšími členmi stavebného 
konzorcia, ktoré vysúťažilo 
túto zákazku s ponukovou 
cenou výstavby 165 miliónov 
eur.Výstavba R2 prepojí pre-
šovský a košický región cez 
už postavený úsek rýchlostnej 
cesty R4 a diaľnicu M30 (Mil-
hosť - Miškovec) s Bratislavou 
a diaľničnou sieťou Európy. 
Naš i  maďarsk í  sused ia 
nedávno zverejnili, že 57 km 
úsek diaľnice M30 od sloven-
skej hranice po Miškovec 
sprevádzkujú v októbri 2021.

Výstavba obchvatu Košíc 

na jednej strane vyvoláva 
radosť Košičanov, ale na dru-
hej strane spôsobuje starosti 
obyvateľom v MČ Košice-
Krásna a samospráve kvôli 
nedoriešenej dopravnej situá-
cií v našej mestskej časti. 
Zložitá dopravná situácia bola 
odprezentovaná v posled-
ných mesiacoch v médiách 
(Korzár, TA3, Krasňančan) 
starostom Petrom Tomkom.

Onedlho bude nevyhnutné   
zo strany zodpovedných 
samosprávnych orgánov a 
štátu riešiť dvadsať rokov 
naplánované dopravné inves-
tície, najmä obchvat Krásnej s 
prepojením na rýchlostnú 
cestu R2. Tento obchvat 
napriek tomu, že bol zahrnutý 
a plánovaný v Integrovanej 
územnej stratégií udržateľné-
ho rozvoja funkčnej oblasti 
mesta Košice - IROP 2014-
2020 (2023), zatiaľ nie je pro-
jektovo ani len pripravený.

Z týchto plánov sa má 
zrealizovať rekonštrukcia 
Slaneckej cesty do konca 
roku 2023, ale to nevyrieši 

dopravnú situáciu v Krásnej.

V ďalšom období čaká 
zástupcov samosprávy MČ 
Košice-Krásna, Mesta Koši-
ce, Košického samosprávne-

ho kraja a štátu neľahká úloha 
vyriešiť túto dopravnú situáciu 
v našej mestskej časti.

Juhovýchodný obchvat Košíc R2 sa konečne začne stavať

Pavol Barňák, 

predseda DR Urbariátu

Leto plné seniorských výletov

Alžbeta Bugošová
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Činnosť Klubu seniorov 
Krásna bola prerušená od 
októbra 2020 do júna 2021 pre 
druhú vlnu pandémie korona-
vírusu. Vakcínou zaočkovaní 
členovia klubu sa začali stre-
távať raz týždenne vo štvrtok v 
neútulnom prostredí altánku 
za Miestnym úradom v Krás-
nej. Dodržiavaním hygienic-
kých predpisov aj v sťažených 
podmienkach sme dokázali 
pre našich členov pripraviť 
zaujímavé letné akcie.

Jedenásti seniori absol-
vovali trojdňový výlet návšte-
vou Vysokých Tatier. Obľúbe-
nej júnovej opekačky v altán-
ku za Miestnym úradom v 
Krásnej sa zúčastnili 30-ti 
členovia. Nezabudli sme ani 
na 27 jubilantov z roku 2020. 
Pre obmedzený počet hostí 
sa posedenie s občerstvením 
a darčekom pre jubilantov 
uskutočnilo v Bistre Včielka v 
Krásnej. Od konca júna do 
polovice augusta sme zorga-

nizovali štyri výlety autobu-
som. Seniori so sprievodcom 
si prezreli sedem divov histo-
rického mesta Spišská Nová 
Ves. Počas  horúcich letných 
dní sme zorganizovali dva 
seniorské výlety autobusom 
do Aquaparku Poprad. Trikrát 
si seniorky zacvičili aqua 
ae rob ic  v  bazéne Ca fé 
Lavanda v Krásnej.

Na koniec leta 2021 sme 
dopriali našim členom príjem-

ný zážitok: splav na dreve-
ných pltiach po rieke Dunajec. 
Splav je jednou z najpopulár-
nejších turistických atrakcií na 
severnom Slovensku v úžas-
nej scenérii Národného parku 
Pieniny. Výlet sme ukončili 
prehliadkou Múzea Červený 
Kláštor. Kláštor kartuziánov 
preslávil fráter Cyprián a jeho 
herbár.



Pre mnohých z nás je 
september synonymom kon-
čiaceho sa leta, prázdnin, 
dovoleniek a začiatkom škol-
ského roka a plnenia si škol-
ských povinností. Je to jeden 

z dôvodov na to, aby sme 
spoločne začali prácu, ktorá 
má zmysel a ktorá našu spo-
ločnosť posúva dopredu. Je 
čas na objavovanie a spozná-
vanie nového, získavanie 
nových poznatkov, skúsenos-
tí, upevňovanie kamarátskych 
vzťahov, vzájomného rešpek-
tu.

Rodičia nám zverujú to 
najcennejšie - svoje deti. Od 
učiteliek očakávajú maximál-
ny profesionálny prístup k 
práci a od školy kvalitnú 
výchovno-vzdelávaciu čin-
nosť. My zamestnanci školy 
sme presvedčení o tom, že 
máme rovnaký zámer, ktorý je 
možné  docieliť cestou kvalit-
nej komunikácie a vzájomnej 
spolupráce, na ktorú sa všetci 

tešíme. Aj tento školský rok 
otvárame tri triedy s plne kvali-
fikovanými učiteľkami pre deti 
s vekovým zložením 3-4, 4-5 a 
5-6 rokov. Ponúkame dosta-
tok učebného materiálu, učeb-
ných pomôcok, didaktickej 
techniky či rôznorodých hra-
čiek. Obrovskou devízou je 
určite okrem interiéru našej 
MŠ aj nádherný exteriér, ktorý 
ponúka bezpečie, súkromie  a 
množstvo možností na špor-
tové a kultúrne vyžitie. Pripra-
vených je množstvo podujatí, 
ktoré budú spestrením a záro-
veň poslúžia na skvalitnenie 
spolupráce školy s rodičmi a 
utužia tak vzájomné vzťahy.

Snažme sa teda spoločne 
hľadať všetky možnosti a 
spôsoby, ktoré by prirodzene 

pomáhali deťom pri vnímaní 
sveta, ktorý ich obklopuje, pri 
jeho zobrazovaní, ale i vnútor-
ného detského sveta vytvore-
ného z ich snov, nápadov, 
predstáv a fantázie. Učme 
spoločne deti nachádzať  
krásu okolo seba v každoden-
nom živote, v ľudskej tvorivej 
práci a radujme sa aj z malič-
kostí, ktoré nám život každý 
deň prináša. Nech pochope-
nie, porozumenie a tolerancia 
sú našimi najmocnejšími 
spojencami na spoločnej 
ceste za vzdelaním. Nezabú-
dajme pri tom na výrok zná-
mej spisovateľky B. Nemcovej 
- " Najčistejšia láska je láska k 
deťom."

MŠ pod gaštanmi, začína školský rok s novou riaditeľkou 

Tvorivé a inovatívne metódy na našej škole

Úlohou školy je reagovať 
na dnešnú modernú a rýchlo 
sa meniacu dobu, ktorá priná-
ša rozvoj technológií  i nové 
situácie, v ktorých je potrebné 
naučiť sa orientovať. Do 
popredia záujmu mnohých 
škôl sa tak dostalo nielen 
získavanie vedomostí, ale 
hlavne budovanie gramotnos-
ti ako schopnosti spracovávať 
získané informácie, analyzo-
vať ich, hodnotiť, či tvorivo 
použiť v riešení problémov v 
každej oblasti života. Práve 
na túto oblasť je zameraný 
projekt “Modernými metódami 
k zvyšovaniu gramotnosti 
žiakov Základnej školy s 
materskou školou sv. Marka 
Križina”, ktorý aktuálne na 
našej škole prebieha.

Učitelia rozdelení do klu-
bov (čitateľský, matematický 
a prírodovedný) sa pravidelne 
stretávajú a diskutujú o  mož-
nostiach budovania gramot-
nosti žiakov vo svojej oblasti. 
Aj keď táto problematika nie je 
pre pedagógov nová, z hľadis-
ka projektu ich núti overiť si 
doterajšie vedomosti a postu-
py. Aktívne teda diskutujú a 
hľadajú aj iné efektívne metó-
dy a formy práce. To im pomá-
ha rozšíriť svoje vedomosti a 
konfrontovať ich s modernej-
šími názormi a pohľadmi na 
túto problematiku. Okrem 
pravidelných stretnutí na 
pedagogických kluboch učite-
lia absolvovali aj rad školení 
zameraných na nové trendy v 
rozvíjaní gramotnosti žiakov s 

využitím moderných techno-
lógií. Všetky nové  zručnosti 
získané na školeniach využí-
vajú vo vyučovacom procese. 
A keďže gramotnosť zasahuje 
do každej oblasti ľudského 
života, jej formovanie má 
medzipredmetový charakter. 
Preto prebieha nielen na hodi-
nách slovenského jazyka a 
literatúry, ale aj na hodinách 
matematiky, v prírodovedných 
predmetoch, no bohatý pries-
tor ponúkajú aj ostatné pred-
mety.

Veľkým prínosom pre 
školu v rámci realizácie pro-
jektu  bolo zakúpenie kníh do 
školskej knižnice. Jedná sa o 
množstvo  titulov pre deti a 
mládež pre všetky ročníky 
základnej školy. Do projektu 
sú zapojení aj tohtoroční prvá-

ci. Knihy sme zabezpečili v 
takom počte, aby s nimi mohla 
naraz pracovať celá trieda. 
Ďalším benefitom bolo aj 
zakúpenie novej didaktickej 
techniky a učebných pomôco-
k. Pri ich výbere sme sa zame-
rali najmä na to, aby žiakom 
ponúkali moderný, aktívny a 
tvorivý prístup k získavaniu 
vedomostí. Veríme, že našou 
spoločnou snahou, novými 
metódami, pomôckami i pomo-
cou novej didaktickej techniky 
sa nám podarí našich žiakov 
vyzbrojiť nielen vedomosťa-
mi, ale hlavne schopnosťami 
poradiť si v rôznych životných 
situáciách, a tak ich kvalitne 
pripraviť na praktický život.

 Františka Fecková,
učiteľka ZŠ
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Renáta Bačová,
riaditeľka MŠ



Tesne pred prázdninami 
zorganizovalo vedenie  našej 
mestskej časti v spolupráci s 
našou školou a FK Krásna 
športový deň pre školákov na 
prvom stupni. Našou snahou 
bolo nasmerovať deti od počí-
tačov k športu, konkrétne k 
futbalu. Akcia zaznamenala 
obrovský úspech, medzi 
deťmi sme videli množstvo 
talentov, a preto sme vedeli, 
že naše plány s vytvorením 

kategórie do jedenásť rokov 
(U11) naberajú reálne kontú-
ry.

 Pomocou stránky na Face-
booku sme začali s propagá-
ciou mládežníckej kategórie 
U11. V tejto kategórií môžu 
hrať chlapci a dievčatá. 
Dievčatá môžu hrať až do 
dorasteneckého veku spoloč-
ne s chlapcami, majú však 
mierne upravené pravidlá, 
keď v existujúcich kategóriách 

môžu hrať staršie o dva roky 
ako je to u chlapcov. Zorgani-
zovali sme plán tréningov, 
dresy a potrebné vybavenie a 
dohodli trénera, ktorý je záro-
veň učiteľom v našej škole, 
Mareka Beregsásziho. Má tak 
prehľad, či sa žiaci venujú 
nielen futbalu, ale aj učeniu.

Postupnými krokmi sa 
nám podarilo zaregistrovať už 
24 detí a ďalšie deti sa hlásia. 
Preto uvažujeme, že v ďalšom 

ročníku vytvoríme B družstvo 
U11 a neskôr aj kategóriu 
U13, aby sme zabezpečili 
plynulý prechod detí do star-
ších kategórií. Pri deťoch, z 
ktorých viaceré nikdy futbal 
nehral i ,  v id ieť  obrovský 
progres. Hneď v prvom zápa-
se proti Ploskému, ktoré má 
skúsené družstvo, remizovala 
FK Krásna U11 5:5, keď sme 
po polčase prehrávali 0:3.
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Deti futbal milujú

František Klik

Bežci odohnali mraky

Štvrtok 5. augusta 2021 
vyzeral na upršaný letný deň. 
Predpovede počasia hlásili na 
večer búrku aj dážď. V Krás-
nej pred kaštieľom si aj 
napriek nepriaznivým predpo-
vediam počasia rozložil stany 
Active life. S presvedčením, 
že neexistuje zlé počasie, len 
nesprávne oblečený a nala-
dený bežec, vítal bežcov na 
ďalšom podujatí zo série 
“Spoznaj behom Košice”.

 Po tradične bohatej tom-
bole a privítaní bežcov sme pri 
rozcvičke rozohnali mraky a 
hroziaci dážď sa dal na ústup. 
V Krásnej sa bežalo už po 
piatykrát. Trať behu viedla od 
kaštieľa cez obytné lokality Na 
záhumní a Na hore až do 
nášho lesa (smer Heringeš). 
Vyznačenú trať si zabehlo 
vyše 120 registrovaných bež-
cov, čo bola vzhľadom na 
stále platné opatrenia veľmi 

pekná účasť.
Ohlasy na tento beh boli 

opätovne veľmi priaznivé a 
verím, že bežci a priaznivci 

behu sa k nám do Krásnej 
budú radi vracať.

Zuzana Zábojová



Mužstvo dospelých FK 
Krásna vstúpilo do ročníka 
2021/2022. Zo 6. ligy pod 
hlavičkou Mestského futbalo-
vého zväzu Košice, kde náš 
tím pôsobil minulú sezónu, sa 
presunul o súťaž vyššie do 5. 
ligy košicko-gemerskej, ktorú 
riadi Východoslovenský futba-
lový zväz. Vyššia súťaž zna-
mená aj silnejších súperov, 
preto počas leta nastalo nie-
koľko posilnení v našom kádri. 
Prišli napríklad niekoľkoná-
sobný reprezentant Sloven-
ska, futbalista roka 2002 a 
stále vynikajúci hráč Vladimír 
Janočko, náš bývalý hráč z 
časov pôsobenia v tretej lige 
Patrik Horňák, odchovanci 
nášho klubu Ľubomír Bereg-
sási a brankár Dávid Perun, či 
hráč Košíc v mládežníckych 
kategóriách Erik Micovčák. V 
tíme stále pôsobí mnoho 
odchovancov alebo hráčov 
žijúcich v Krásnej, čo je aj 
cieľom vedenia klubu.

Ročník odštartoval náš tím 
8. augusta zápasom proti 
Ruskovu na súperovom ihris-
ku. Proti domácim sme týždeň 
predtým odohrali neúspešný 
finálový pohárový zápas, no a 
za kratší koniec ťahal náš tím 
aj tentokrát, keď prehral 2:0. 
Naša základná jedenástka 
ešte nebola v plnej sile, chlap-

ci ale podali sympatický 
výkon. Prvé víťazstvo po 
postupe prišlo hneď v druhom 
kole, a to doma proti Perínu, 
ktorý obsadzoval v minulých 

sezónach popredné priečky 
tabuľky.  Zápas môžeme 
pokojne označiť reklamou na 
futbal, padlo množstvo krás-
nych gólov a po výbornom 
predstavení našich hráčov 
sme hostí zdolali 7:4. Skvelý 
výkon podala Krásna aj v 
prvom polčase ďalšieho maj-
strovského zápasu proti Loko-
motíve Košice. Dlhoročný 
účastník druhej slovenskej 
súťaže hrá momentálne v 

Barci, kde bolo podľa oficiál-
neho zápisu až 250 divákov. 
Tí videli v úvodnom dejstve 
pomerne vyrovnaný prvý 
polčas, kde si po jednej dobrej 

príležitosti vypracovali obe 
mužstvá. Hneď v úvode dru-
hého polčasu prišiel nešťast-
ný vlastenec Horizrala, po 
ktorom už prebrali opraty 
zápasu domáci. Zranil sa aj 
brankár Perun, ktorého v 
priebehu druhého polčasu 
vystriedal hráč z poľa Filip 
Gordoň. Zápas napokon skon-
či l  jednoznačnou výhrou 
„Loky“ 5:0. Napraviť renomé si 
chcel náš tím v ďalšom stret-

nutí proti Ždani. Príležitosť k 
tomu futbalisti nedostali, 
keďže hostia na zápas nepri-
cestovali a zápas sme preto 
vyhrali „za zeleným stolom“, 
teda kontumačne 3:0. Posled-
né kolo pred uzávierkou sa 
odohralo 5. septembra na 
ihrisku Sene. Pred týmto zápa-
som bol náš tím už dva týždne 
bez tréningu, čo sa prejavilo v 
hre, pri premieňaní vylože-
ných šancí, ale hlavne v 
konečnom výsledku. Seňa v 
tomto stretnutí vyhrala jedno-
značne 6:1. Náš jediný gól 
vsietil Patrik Horňák.

Po piatich kolách patrí 
našim futbalistom 9. miesto z 
celkového počtu 14 účastní-
kov súťaže. Dojem z perfekt-
ného výkonu proti Perínu 
kazia najmä posledné dva 
výprasky na ihriskách súpe-
rov. Veríme, že zvýšenou 
účasťou na tréningoch sa 
podarí našim hráčom zohrať, 
čo pretavia do zlepšenia výko-
nov na ihrisku, ktorými pote-
šia fanúšikov futbalu v Krás-
nej. Na záver len dodám pria-
nie, aby sa podarilo tento 
ročník dohrať bez rôznych 
obmedzení a aby sme koneč-
ne videli plnohodnotnú sezó-
nu regionálneho futbalu.   

Futbalisti s rozpačitým štartom

Marek Takáč

Pohár nám tesne unikol

Minulý ročník pôsobil FK 
Krásna v šiestej lige, kde skon-
čil druhý, a to mu zabezpečilo 
postup do piatej ligy. Mužstva 
v šiestych ligách a nižších 
mali popri účinkovaniu vo 
svojich súťažiach možnosť 
hrať a súťažiť aj pomimo v 
pohárovej súťaži o Pohár 
predsedu ObFZ Košice - 
okolie.

V prvom kole sme narazili 

na TJ Roma Moldava nad 
Bodvou. Zápas sme zvládli a 
vyhrali 7:4 hlavne vďaka hetri-
ku útočníka Šustera. V ďal-
šom kole nás čakala Turňa 
nad Bodvou, v tom čase vedú-
ce mužstvo šiestej ligy. Po 
polčasovej remíze sme v 
druhom polčase strelili dva 
góly a víťazstvom 3:1 sme 
postúpili do štvrťfinále, kde 
nás čakali Valaliky. Aj v tomto 
zápase sme mali prevahu, 
lenže nevyužité šance dávali 
šancu na vyrovnanie hosťom. 
Záverečný nápor sme ustáli a 
uhájili polčasový výsledok 2:1 
až do konca. V semifinále nás 
čakal víťaz našej ligy Šaca. 
Hostia však v tento deň hrali aj 
v Slovenskom pohári, a tak na 
zápas s nami nenastúpili a do 
finále s Ruskovom sme postú-
pili kontumačne 3:0.

Finále sa hralo v Košic-
kých Olšanoch 31. júla, teda 

tesne pred začiatkom piatej 
ligy. Ruskov a Krásna boli 
postupujúci do piatej ligy, čiže 
aj z toho bolo jasné, že sa 
stretli najlepšie mužstva v 
súťažiach. Zápas bol kvalitný. 
Inkasovali sme po chybe prvý 
gól od Sarvaša, ktorý bol v 
polčasovej prestávke vyhlá-
sený za najlepšieho hráča 
sezóny. Už o pár minút sme 
vyrovnali Janočkom. Zápas 
začal byť nervózny, naši hráči 
nespokojní, po kontroverz-
ných rozhodnutiach postupne 
dostávali karty. Tesne pred 
prestávkou sme však opäť 
inkasovali a do kabín sme išli 
s mankom 1:2. Druhý polčas 
začal našim náporom. Kontro-
verzné rozhodnutia pokračo-
vali a po odpískaní faulu, ktorý 
ani nebol, dostal žltú kartu 
Micovčák.  Po vy jadrení 
nespokojnosti dostal aj druhú 
žltú, a tým pádom sme hrali 

oslabení. Pocit nespravodli-
vosti však našich hráčov zom-
kol a bojovali ešte viac. Odme-
nou im boli góly, ktoré strelili 
Toporčák a Bajus. V nadsta-
venom čase sme však faulo-
vali v šestnástke a nasledova-
la penalta. Perfektným zákro-
kom brankár Vereb penaltu 
zneškodnil. Rozhodcovia sa 
však rozhodli penaltu opako-
vať pre údajný pohyb branká-
ra. Nepomohli protesty. Práve 
naopak, po nich dostal Šuster 
červenú kartu. Opakovanú 
penaltu v 97. minúte Ruskov 
premenil, vyrovnal na 3:3 a 
vynútil si jedenástkový roz-
strel. V jedenástkovej lotérií 
neuspel v poslednej sérií náš 
brankár, keďže nepremenil 
svoj pokus, a Ruskov sa tak 
stal víťazom pohára.

František Klik

11



Jedno múdre slovenské 

príslovie hovorí, že ten, kto do 

vody nevojde, plávať sa 

nenaučí. Niekto by si povedal, 

ako sa môže niekto stať 

námorníkom, keď je zo Slo-

venska, veď tam ani len more 

nemajú? Na to, aby sa stal 

človek námorníkom, nepotre-

buje more, aby ho naučilo 

pokore a tvrdej práci, ktorú 

neskôr na šírom oceáne zúro-

čí. Potrebuje pevnú skalu, kde 

v búrke nájde svoje útočisko. 

Pre mňa ňou je a vždy bola 

rodina, ona je majákom v 

šírom mori. Moji rodičia ma 

"vhodili" do vody a aj keď som 

veľakrát plávala proti prúdu, 

nikdy mi nebránili zdolať ho. 

Vďaka im patrí za to, kde som 

až doplávala a kým som sa 

stala. Aj človek z malého 

mesta môže dokázať veľké 

veci, precestovať svet, objaviť 

miesta, ktoré už na mape 

sveta nahlodal zub času. 

Dokonca o tom prednášať na 

palube dobrodružstva chti-

vým pasažierom. O sopke 

HALEAKALA na Havaji, o 

bezbrehej rieke MEKONG či 

na  konci sveta stojacej 

OHŇOVEJ  ZEMI .  Zaž i ť 

migráciu veľrýb na Aljaške, 

alebo vidieť čiernych lemurov 

z Madagaskaru. Svet je veľký 

a divotvorný, chce to len odva-

hu ponoriť sa do jeho tajov.
Ako som sa k tejto práci 

dostala, pýtajú sa mnohí. Nuž, 

nie za všetkým je len škola, 

ale hlavne jazyky, lebo je tomu 

naozaj tak, že so slovenčinou 

dieru do sveta nespravíte. 

Moja cesta viedla do Londý-

na, kde som študovala anglič-

tinu. Odišla som tam vyzbroje-

ná nemčinou a taliančinou, 

ktorá sa stala neskôr mojim 

druhým pracovným jazykom. 

Môj prvý kontrakt na mori trval 

8 mesiacov, a na to vás nikto 

nepripraví. V kajute s rozmer-

mi špajze a spolubývajúcou z 

Malajzie, s výcvikmi a 7 pra-

covnými dňami to nie je dovo-

lenka. A more býva búrlivé, 

niekedy sa zobudíte na zemi, 

ak spadnete z postele, otra-

siete sa a ide sa ďalej. Za 

všetky odreniny je vám odme-

nou východ slnka nad Polyné-

ziou alebo západ slnka topiaci 

sa v nekonečnom Atlantiku. 

Je len jedna cesta, ako zotrvať 

14 rokov na mori, tak ako je tá 

moja. Nie všetci vedia prijať 

oceán, nie každý chce žiť ako 

nomád, každý deň sa budiť v 

novom prístave. More vás 

musí prijať, no my hovoríme, 

ak sa ti raz soľ vmieša do žíl, 

už tam navždy zostane. So 

mnou to bolo podobne. Z 

veľkých výletných lodí som sa 

za pár rokov dostala do malej 

flotily, ktorá organizuje cesty 

okolo sveta. U mňa prebehla 

chémia okamžite, čím búrli-

vejšie výšiny, tým ma to viac 

lákalo zdolávať námorné míle. 

Pokojne plavby cez Atlantický 

oceán vystriedalo namosúre-

né Tasmánske more a vlny 

udierajúce do výšky 5 metrov. 

Samozrejme, záleží na veľko-

sti plavidla, ako veľmi na vás 

doľahne morská choroba. 

Každá práca má svoje riziká, 

nie sú to len búrky a točivé 

hurikány, ale aj piráti a teraz 

už aj pandémia. No človek je 

tvor prispôsobivý a tak, ako sa 

darí rybe vo vode a nie na 

suchu, je to aj s námorníkmi. 
No raz darmo, tie najkraj-

šie obzory sú doma, pre mňa 

je to v Krásnej. Vtedy na chví-

ľu zapustím kotvu a sadnem si 

doma pod strom. A ktorá kraji-

na ma najviac očarila? Nuž na 

to sa nedá odpovedať, svet je 

príliš krásny, aby bol limitova-

ný. Aj keď jedno mi predsa len 

utkvelo v pamäti, Cusco v 

Peru. Podľa legendy je Cusco 

postavené v strede sveta a 

preklad jeho názvu doslova 

znamená “Pupok sveta“. No i 

vy môžete mať ten svoj „kus 

sveta“ kdekoľvek, kde sa cítite 

doma. Všetci budúci námorní-

ci, nebojte sa vyraziť na more, 

je to tá najlepšia škola života.

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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Jana  Vargová

V mesiaci september bol 
celkový počet obyvateľov 
6213.
Od začiatku roka sa do našej 
mestskej časti prisťahovalo 
151 obyvateľov.
Narodilo sa 51 detí a zomrelo 
35 občanov.

Silvia Kulichová

Z Krásnej do sveta

Koľko nás je?

Dôležité kontakty
a informácie:


