
Vážení  občan ia ,  mi l í 
Krásňania.

Opäť sa o slovo hlási obdo-
bie teplejších a predlžujúcich 
sa dní. To nás všetkých napĺňa 
energiou do ďalšej práce. V 
našej mestskej časti pokraču-
jeme v rekonštrukcii ulíc, chod-
níkov a verejných priestran-
stiev. Pod dohľadom pána fará-
ra sa dokončuje okolie nášho 
kostola. Výsledok je viac ako 
famózny.  Vďaka patrí všet-
kým, ktorí priložili ruku k dielu.

 Revitalizujeme priestran-
stvo pred „Barónom“. V pláne 
máme úpravu komunikácie v 
blízkosti vstupu do základnej 
školy a škôlky, s dôrazom na 

zvýšenie bezpečnosti našich 
detí najmä v čase, keď ich tam 
rodičia privádzajú. Dúfam, že 
po konštruktívnej debate všet-
kých  za in te resovaných 
dospejeme k spoločnému rie-
šeniu. 

Po dvoch rokoch sa vracia-
me s radosťou k tradičným kul-
túrno-spoločenským poduja-
tiam. V sviatočnej atmosfére 
sme prežili ako spoločenstvo 
veľkonočné sviatky, oslávili 
Deň mat iek,  na školskom 
dvore sme si pripomenuli v 
poslednú májovú nedeľu aj 
Deň rodiny. Ďakujeme obeta-
vým pedagógom za ich prácu 
a formovanie našich detí.

 Program, ktorý s deťmi pri-
pravil i , nás potešil i  dojal. 
Všetci sme pookriali na duši. 
Prvú júnovú sobotu sme oslá-
vili Deň detí. Plány nám mier-
ne skrížilo počasie, ale tí, čo 
sa nenechali odradiť, si pro-
gram, v úvode aj s Lukášom 
Adamcom, užil i dosýta.Za 
zarobené „krasňanské groše“ 
ich potom čakala sladká odme-
na.

V druhej polovici júna nás 
čaká podujatie pre milovníkov 
futbalu. Vrátime sa k tradičné-
mu turnaju - O pohár starostu 
Krásnej. V rámci športových 
aktivít sme sa podieľali na 
organizácii ultramaratónu 

Košice – Miškovec.  

5. júl je sviatkom svätých 
Cyrila a Metoda a pre našu 
mestskú časť predovšetkým 
Dňom Krásnej. Športová a kul-
túrna komisia pripravila boha-
tý program, za čo jej patrí naše 
veľké ĎAKUJEM. Všetci ste 
vítaní!

Počas letných prázdnin 
čaká deti už každoročný letný 
tábor. Plánov máme veľa a 
veríme, že sa nám ich aj s 
Vašou podporou podarí zreali-
zovať. Dovoľte mi na záver 
zaželať Vám krásne a pokojné 
letné dni a užite si zaslúžený 
oddych.

Číslo 2

Jún 2022

Ročník XX.

 Peter Tomko, Váš 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

Krásna opäť skrásnela a žije



● Stretnutie so zástupcom 
O2 Slovensko - rekonštrukcia 
vysielača na budove ZŠ s MŠ

● Prav ide lná  účasť  na 
zasadnutí mestského zastupi-
teľstva, rade starostov

● Účasť na zasadnutí krízo-

vého štábu mesta Košice

● Stretnutie so zástupcami 
urbariátu

● Rokovanie so zástupcami 
VSE z dôvodu nárastu cien 
energií

● Stretnutie so zástupcami 
spoločnosti Antik – umiestne-
nie kamier v MČ a ich napoje-
nie na mestskú políciu

● St re tnut ie  s  vedením 
magis t rá tu  a pr imátorom 
mes ta  Koš ice  oh ľadom 
osvetlenia, rekonštrukcie 
ciest a vybudovania chodní-
kov na Ukrajinskej ulici

● Stretnutie s animátormi a 
príprava letného tábora

● Stretnutie s r iaditeľom 
Úradu práce sociálnych vecí a 
rodiny ohľadom pripravova-
ných projektov pre nezamest-
naných

● Prav ide lná  účasť  na 

zasadnutí Regionálneho zdru-
ženia mesta Košice

● Stretnutie s riaditeľkami 
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina a 
MŠ pod gaštanmi - prevádzka 
počas letných prázdnin

● Účasť na rybárskej brigá-
de

● Stretnutie so zástupcami 
VVS a.s. ohľadom vybudova-
nia kanalizácie medzi ulicou 
Minská a svetelnou križovat-
kou

● Účasť na slávnostnom 
ceremoniáli odovzdávania 
verejných ocenení mesta 
Koš ice  za  rok  2022  v 
Historickej radnici. Cenu pri-
mátora mesta Košice získala 
Ta t iana  Paľovč íková-
Paládiová

● Príprava a spoluorganizo-
vanie Ultramaratónu Košice - 
Miškovec

● Oslovenie jednotlivých spo-
ločností (VAMEX, LABAŠ) 
ako  sponzora  ku l tú rno-
spoločenských podujatí

● Účasť na mimoriadnom 
sneme ZMOS v Senci

● Stretnutie so zástupcami 
vedenia Slovenskej pošty - 
prehodnotenie priestorov

● Stretnutie s riaditeľom MH 
Teplárenský holding a.s. (TE-
HO) v súvislosti s plánovaným 
vybudovaním teplovodu z geo-
termálneho vrtu prechádzajú-
ceho cez katastrálne územie 
Krásnej

● Účasť na podujatí Deň rodi-
ny organizovaný ZŠ s MŠ sv. 
Marka Križina 

● Príprava a spoluorganizo-
vanie Dňa detí

● Účasť na podujatí výročia 
založenia Stavebnej fakulty 
TU v Košiciach 

Cenu primátora mesta Košice získala
Tatiana Paľovčíková-Paládiová

2

Na výcvik poslúži autobus

Tat iana Paľovč íková-
Paládiová je sólistkou opery v 
Štátnom divadle v Košiciach, v 
ktorom je zamestnaná od roku 
1992 až dodnes. 7. mája 2022 
s i  p revza la  významné 
ocenen ie ,  a  to  Cenu 
primátora mesta Košice pri 
príležitosti životného jubilea 
za dlhoročný prínos v oblasti 

ku l tú ry.  To to  významné 
ocenenie sa udeľuje raz v roku 
mestským zastupiteľstvom za 
vynikajúce tvorivé výkony, 
významné  výs ledky  a 
m imor iadne  zás luhy  vo 
vedecke j ,  techn icke j , 
ku l túrne j ,  umelecke j , 
športovej, publicistickej a 
verejnoprospešnej činnosti. 

Pre nás ako Mestskú časť 
Krásna  je veľkou cťou, že toto 
ocenenie získala práve jedna 
z  naš ich  obyvate l iek  a  k 
ocenen iu  je j  s rdečne 
blahoželáme!

K  ďa l š ím  úspechom 
Tat iany  Paľovč íkove j -
Paládiovej patrí aj udelenie 
Prémie Literárneho fondu 
za  s tvárnen ie  Rusa lky  v 
rovnomenne j  ope re  A . 
Dvořáka  (2006) ,  ako  a j 
z ískan ie  Výročnej  ceny 
L i te rárneho fondu  za 
postavu Amelie v opere G. 
Verd iho  „Maškarný  bá l “ 
(2008). V roku 1991 obsadila 
2. miesto na Medzinárodnej 
speváckej súťaži M. Sch. 
Trnavského .  Rovnako 
spolupracovala so Štátnou 
f i lharmóniou Koš ice  a 
hosťova la  v  S lovenskom 
národnom divadle. Počas 
svojej bohatej kariéry stvárnila 
približne šesťdesiatku postáv. 
Medzi jej najvýznamnejšie 

postavy patrí Violetta v opere 
G. Verdiho „La traviata“, ktorú 
spievala 15 rokov a ktorá sa 
zároveň stala jej prvou veľkou 
postavou. Do jej repertoáru 
patria aj postavy Abigaile 
(Nabucco) ,  Rosal indy 
(Netop ier ) ,  Lizavety 
(Vojvodkyňa z Chicaga) a 
Toscy (Tosca).

Práve pos tava F lor ie 
Toscy  sa  k  Ta t iane 
Paľovčíkovej -Palád iovej 
dos ta la  už  po  druhýkrá t . 
Prvýkrát ju odspievala v roku 
2002 a tento rok sa slávna 
opera G. Pucciniho Tosca 
vracia po takmer 20 rokoch na 
dosky  Š tá tneho d ivad la 
Košice a hlavnú úlohu Toscy si 
opäť  zasp ieva  Tat iana 
Paľovčíková-Paládiová spolu 
s  hosťu júcou arménskou 
sopran is tkou Kar ine 
Babajanyan. Prajeme jej veľa 
šťastia a množstvo úspechov! 

Gabriela Jobbágyová

Maroš Poruban,
predseda klubu

Kynologický klub Rona 
združuje záujemcov o športo-
vú kynológiu, a to v oblasti 
výcviku a chovu služobných, 
pracovných, exteriérových, 
ako aj malých plemien psov. 
Od založenia klubu v roku 
2007 sa naši členovia zúčast-
ni l i  rôznych športových aj 
výstavných akcií a umiestnili 

sa  v  n ich  na  popredných 
miestach. V tomto roku máme 
nap lánované  zau j ímavé 
akcie, ako sú 4 skúšky z výko-
nu a v mesiaci september vylu-
čovacie preteky na MS SR v 
BVK, ktoré organizuje náš 
klub v spolupráci s Miestnym 
úradom Košice-Krásna. Náš 
klub poskytuje priestor aj záu-

jemcom o výcvik agility, a to 
pod záštitou Psieho centra 
Pozitív. Ten v tomto roku tak-
tiež organizuje niekoľko prete-
kov v našom areáli.

Za pomoci MÚ Košice-
Krásna a DPMK sme získali 
vyradený autobus, ktorý vyu-
žijeme na výcvik služobných 
psov a poslúži aj ako klubovňa 

pri rôznych akciách. Touto ces-
tou by sme radi poďakovali za 
spoluprácu. 

Všetkých priaznivcov a 
milovníkov psov pozývame k 
nám so svojimi miláčikmi na 
výcvik, ako aj podporiť súťa-
žiacich na akciách.

Z diára starostu



Deň Krásnej 5. júla je pria-
mo prepojený s odpustovou 
s lávnosťou.  Náš kostol , 
postavený v roku 1935, je 
zasvätený dvojici vierozvest-
cov sv. Cyrilovi a sv. Metodovi. 
Preto ako začiatok slávnosti v 
mestskej časti budú dve sväté 
omše. Okolie kostola budú v 
doobedňajšich hodinách 
lemovať predajcovia, tzv. 
“medovničare”.

Dva roky bol Deň Krásnej 
bez poobedňajšieho progra-
mu, keďže pandemické opa-
trenia nedovoľovali usporia-
danie masových akcií. Preto 
tento rok oslovila mestská 
časť známu skupinu No 
Name, ktorá mali byť na škol-
skom ihrisku hlavným bodom 
programu. Žiaľ, vystúpenie 
skupiny No Name sa z tech-

nických dôvodov neuskutoč-
ní, ale ponuku potešiť Krásňa-
nov majú možnosť iní inter-
preti. Kristína a Mafia Cor-
ner, ktorí vystúpia na hlavnom 
- veľkom pódiu.  Zvyšok 
p rog ramu,  a j  s  nočnou 

diskotékou po 22:15 h bude 
prebiehať na malom pódiu v 
prednej časti ihriska. Ale, 
poďme pekne po poriadku, 
pretože program začne už o 
16.00 h. Orientačné časy 
vystúpení sú takéto:
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Program na Deň Krásnej

Medzi jednotlivcami u 
mužov časom 8:55:08 h zvíťa-
zil 34-ročný maďarský bežec 
Tamás Bódis. U žien obhájila 
prvenstvo 33-ročná maďar-
ská bežkyňa Dóra Varga 
časom 12:08:19 h. V 10-
členných štafetách sa darilo aj 
slovenským farbám. Víťazom 
sa stala štafeta Spartak 
Medzev s časom 9:24:14 h. 
Veľmi dobre si viedla aj žen-
ská štafeta iT Girls, ktoré 
skončili ako druhé najlepšie 
ženy a celkovo boli v 10-
členných štafetách tretie s 
časom 10:00:15 h.

Sme radi, že ako Mestská 

č

časť, môžeme pomáhať pre-
hlbovať športového ducha a 
pr iateľstvo,  dokonca na 
medzinárodnej úrovni, medzi 

dvoma susednými štátmi a 
partnerskými mestami.

Domáci a zahraniční vytr-
valci si zmerali sily v sobotu 
21. mája na štvrtom ročníku 
ultramaratónu medzi Košica-
mi a Miškovcom v dĺžke 115,4 
km. Na jeho organizácii sa 
podieľala aj naša mestská 
časť formou kontrolného a 
občerstvovacieho stanovišťa 
na deviatom kilometri na 
Golianovej ulici pri lávke pre 
peších. Na rozdiel od minulo-
ročného ultramaratónu sa 
tentokrát bežalo opačne. Štart 
bol na Hlavnej ulici v Koši-
ciach a cieľ v Miškovci pri 
radnici. Organizačne to bolo 
menej náročné, keďže na 
začiatku bol rozdiel medzi 
bežcami minimálny. U bežcov 
sme videli oveľa viac energie 
a aj úsmevov na rozdiel od 

minuloročného finišu. Bežali 
jednotlivci, páry a taktiež šta-
fety v 5- a 10-člennom zlože-
ní.

Ultramaratón Košice - Miškovec

František Klik

Otvorenie programu
16.00 - 16:10 h 

 Krasňanka
16:10 - 16:40 h
Jožko Jožka

16:40 - 17:00 h 
Tomáš Buranovský

17:00 - 17:40 h 
Samson

17:40 - 18:20 h 
Jožko Jožka

18:20 - 18:40 h 
Echoband

18:40 - 19:10 h 
Detský tanečný súbor G mini

19:10 - 19:30 h
Kristína

19:30 - 20:30 h 
 Tombola

20:30 - 21:15 h 
Mafia Corner

21:15 - 22:15 h 
Samson - Diskotéka pod

holým nebom
22:15 - 02:00 h 

František Klik

Lekáreň už  !!! OTVORENÁ
Radi Vás privítame v novej lekárni

na Lackovej ulici 13 v Krásnej
Pondelok - Piatok

8:00 - 12:30       13:00 - 18:00

Objednávka liekov na telefónnom čísle: 055 / 671 62 01
( s možnosťou doručenia ku Vám domov )

Sme otvorení Vašim požiadavkám a nápadom!  :)

Foto: Faceboook Foto: Faceboook 



4

Komunikácie v roku 2022
Aj v tomto roku pokračuje-

me s rozsiahlymi opravami a 
rekonštrukciami pozemných 
komunikácií. Po veľkých minu-
loročných investíciách do 
centra mestskej časti sa tento 
rok nesie v znamení lokálnych 
investícii po celej Krásnej.

Podrobným monitoringom 
sme identifikovali najhoršie 
úseky. Opätovne preferujeme 
opravy celistvých úsekov, 
resp. celých ulíc. V čase písa-
nia tohto článku máme ukon-
čenú Keldišovu ulicu, Goldí-
rovú ulicu, Baničovu ulicu, 
úsek na rozhraní ulíc Ediso-
nova, Mozartova, Na pažiti a 
vstup na ulice Šuhajova a 
Feketeova pažiť (medziča-
som už z dôvodu poruchy 
vodovodného potrubia rozrý-
pané).   

Pred Domom s luž ieb 
Barón sme okrem vozovky 
zrealizovali väčší rozsah prác. 
Premiestnili sme a inštalovali 
novú zastávku autobusu, 
realizovali výmenu asfaltové-
ho zvršku od samotnej budo-
vy Baróna až po križovatku, 
vodorovným dopravným zna-
čením vytvorili 5 parkovacích 
miest. Celý úsek sme esteti-
zovali dvoma ostrovčekmi s 
ozdobnou kvetinovou výsad-

bou a fontánou na oživenie 
priestoru. Zriadime tam ešte 
dve brány, inštalujeme lavičky 
a natrieme kovové konštruk-
cie. Tento priestor by mal teraz 
pôsobiť usporiadane, kultúrne 
a osviežujúco.

Poslednou investíciou 
opráv komunikácií tohto roku 
bude vstup do ZŠ s MŠ sv. 
Marka Križina na Rehoľnej 
ulici. Všetci rodičia a ich deti 
vedia, ako komplikovane tam 
dopravná situácia počas kaž-
dého rána vyzerá. Preto je 
potrebná prevencia. Ochrana 
zdravia návštevníkov školy a 
skultúrnenie prostredia vstu-
pu je prioritou samosprávy. 
Realizovať to chceme s čo 
najmenším dopadom na chod 
školy, všetko plánujeme 
počas prázdnin v mesiaci júl, 
k e ď  s a  n e p r e v á d z k u j e 
základná ani obidve materské 
školy.

Chcel by som informovať 
čitateľov, že príprava opráv 
komunikácií u nás v Krásnej 
prebieha dlhodobo a detailne. 
Nie je to vôbec tak, že nalepí-
me asfalt na jestvujúci. Snaží-
me sa čo najviac a efektívne 
rozhodnúť, do ktorej strany 
bude cesta sklonená (alebo 
na obe strany), identifikovať 

rozpad podkladnej vrstvy (ak 
tam vôbec nejaká je), vykopať 
a doplniť ju. Je potrebné 
podotknúť, že zelené pásy po 
stranách komunikácie sú 
zriadené z dôvodu odvodu 
vody. Netreba ich preto sta-
vebne vyplniť, lebo potom 
voda nemá kam vsiaknuť. A 
všetci vieme, že potom prete-
ká na najnižšie miesto. Tam, 
kde to bude potrebné, zreali-
zujeme trativody. Všetkých 
ubezpečujem, že realizáciou 
opráv komunikácii chceme 
zvýšiť komfort a bezpeč-
nosť všetkých občanom v 

našej mestskej časti.     
Za posledné 4 roky MČ 

Košice-Krásna vystavala a 
zrekonštruovala množstvo 
chodníkov a ciest v našej 
mestskej časti. Žijeme však v 
meste Košice. Žiaľ o investíci-
ách mesta do našej mestskej 
časti môžeme iba snívať. Sme 
predsa na jeho periférii. Viac o 
sterilných reakciách, ignorácií 
obyvateľov Krásnej magistrá-
tom mesta, presnejšie o jeho 
NEINVESTÍCIÁCH a NEZÁ-
UJME o rozvoj Krásnej a Krás-
nu ako takú, nabudúce. 

Patrik Ivanišin, prednosta 

Rybári a dobrovoľníci upratovali okolie Hornádu
Aj tento rok Slovenský 

rybársky zväz - Mestská 
o r g a n i z á c i a  K o š i c e  a 
Slovenský vodohospodársky 
podnik v spolupráci s Mest-
skou časťou Košice-Krásna 
opätovne zorganizovali bri-

gádu na čistenie povodia 
Hornádu a brehov štrkoviska. 
Brigáda sa konala 2. apríla, 
zúčastnilo sa na nej 56 rybá-
rov. Spoluprácu a sponzor-
ský príspevok ponúkla firma 
Kosit a.s., ktorá darovala 

vrecia a kontajner na odvoz 
vyzbieraného odpadu. Aj keď 
začiatok apríla bol chladný, 
po dobre odvedenej práci 
zahrial kvalitný guláš, ktorý 
mestská časť objednáva 
postupne v tunajších podni-

koch a na rad sa dostala 
krčma “U Ferča”. Všetkým, 
ktorí prispeli ku krajším bre-
hom Hornádu a štrkoviska, 
patrí veľké Ďakujem!

Baničova

Priestranstvo pred Barónom

Tomáš Olšavský

Goldírova Keldišova
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Nová pumptracková dráha v Krásnej
Sme veľmi radi, že v našej 

mestskej časti vzniká nová 
atrakcia pre všetky vekové 
kategórie. Je to pumptracko-
vá dráha. Čo to je? Pumptrac-
ková dráha je jedinečný typ 
dráhy, ktorý používa pumpo-
vanie (pohyb hore a dole) ako 
hnaciu silu bicykla (kolobežky, 
skateboardu, kolieskových 
korčulí) namiesto pedálova-
nia alebo odrážania sa. O tom 
hovorí aj Filip Polc, ktorý je 
slovenským reprezentantom 
v horskej cyklistike v zjazdo-
vých disciplínach. 

,,Keď budeš jazdiť na 
pumptracku, tak určite posil-
níš celé svoje jadro – stabili-
začné centrum, pretože 
možno to na prvý pohľad vyze-
rá jednoducho, ale pumpuješ 
pri tom všetky svaly na tele.“

Na nevyužitom priestore 
na Urbárskej ulici pribudne 
pumptracková dráha, ktorá 
je financovaná zo súkrom-
ných zdrojov. Náklady pre-
siahli sumu 5 000 €. A teraz by 
som dal hlavné slovo realizá-
torovi pumptracku pánovi 
Erikovi Fürstenzellerovi.

Nad výstavbou pumptrac-
ku som začal uvažovať v roku 
2017 a ani som nepredpokla-
dal, že od myšlienky po reali-
záciu ubehne dlhých 5 rokov. 

V auguste 2021 som na poze-
mok nechal navoziť íl a urobili 
sme orez stromov. Kvôli zra-
neniu chrbtice som musel 
výstavbu neplánovane odložiť 
na rok 2022. Medzitým som 
sa rozhodol celú trať namode-
lovať v počítači. Od americké-
ho bikera Lee McCormacka 
som si kúpil návod na projek-
tovanie a stavbu hlineného 
pumptracku a podľa tohto 
návodu som nakreslil jednotli-

vé zákruty, skoky a trať 
vyskladal. 

Kvôli aprílovému počasiu 
sme nakoniec začali stavať až 
koncom apríla. Geodet mi 
vytýčil všetky stredy zákrut a 
mohlo sa začať stavať. So 
stavaním hlineného pump-
tracku som mal iba teoretické 
znalosti, ale mal som veľmi 

veľa nadšenia. Vedel som, že 
najvhodnejší stavebný mate-
riál je íl, že vrstvy ílu sa musia 
hutniť postupne v maximálnej 
hrúbke cca 20 cm a že povrch 
trate v zákrutách by mal byť čo 
najhladší. Moje nadšenie ma 
veľmi rýchlo prešlo, keď som 
zistil, že prax je od teórie veľmi 
vzdialená. Nie každá kopa ílu 
je íl vhodný na stavbu. To nie 
je ako stavať z betónu, tehál. 
Na konci stavania som si uve-

domil, že kvalita samotného 
ílu bola jedným z kľúčových 
bodov celého pumptracku. 
Druhým kľúčovým bodom 
bolo vytýčenie zákrut. Nie 
všetko sa podarilo postaviť 
podľa mojich predstáv. 

 V sumáre sa ale projekt 
podaril, pretože prilákal množ-
stvo detí, ktoré si jazdou na 

bicykli alebo aj obyčajným 
behaním po pumptracku zdo-
konaľujú svoje cyklistické a 
pohybové zručnosti. A práve 
to bolo jeho cieľom. 

Tento projekt som od 
začiatku vnímal ako pilotný 
projekt, aby sa široká verej-
nosť dozvedela, čo je to pump-
track. Vedel by som si pred-
staviť, aby na tomto mieste 
vyrástol asfaltový pumptrack, 
ktorý má oproti hlinenému tri 
veľké výhody: je prakticky 
bezúdržbový, okrem bicyklov 
sa na ňom dá jazdiť aj na kolo-
bežkách, skejtoch a korču-
liach a je využiteľný takmer 
celoročne.

Poďakovať by som sa 
chcel starostovi MČ p. Tomko-
vi, prednostovi MČ p. Ivaniši-
novi a vedúcej výstavby MČ p. 
Senderákovej za ústretovosť, 
ďalej p. Ivanovi (firma Pro-
MAD) za íl, bager, CAT nakla-
dač  a  ve ľm i  š i kovného 
bagristu, p. Saxovi za vibrač-
né dosky, p. Ducárovi za íl, p. 
Bartovi za vodu, p. Kupečeko-
vi za trávové semeno a všet-
kým, ktorí akokoľvek pomohli 
pri stavbe pumptracku! Ďaku-
jem!

Patrik Gordoň
 a Erik Fürstenzeller
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Niekedy v prvej polovici 
mája som sa zo sídliska Dar-
govských hrdinov opäť raz 
vybral domov do Krásnej. 
Vravím si, “mrknem” na stav 
vozovky medzi Košickou 
Poliankou a Krásnou, ktorej 
polovicu (v katastri obce 
Košická Polianka) sme my 
miestni nazývali familiárne 
“tankodróm”. 

Iste, tankové cvičisko by 
mohlo poskytovať väčšie 
výzvy ako účelová komuniká-

cia, ktorá tieto naše dve obce 
spája. Ale kvalitné testy tlmi-
čov, z ktorých mali radosť 
najmä miestne autoservisy, si 
s významom tohto slova mohli 
ruky podať.

O tom, že rovnakú radosť 
miestni nezdieľali, svedčí aj 
fakt, že “tankodróm” vo vlast-
nej réžii a na vlastné náklady 
účelne niekoľko rokov opravo-
vali.

A tak si to šiniem zo Sadov 
nad Torysou a prvé, čo mi 

udrie do očí, je tabuľka vyvrá-
tená vetrom pri križovatke v 
Košickej Polianke. O niekoľko 
dní na to z nej čítam, že “Túto 
opravu pre Vás zabezpečuje 
Košický samosprávny kraj”. 
Ako cesta ubieha, uvedomu-
jem si, že to nemusel byť vie-
tor. Odrazu sa dá ísť po ceste 
70 km/h namiesto obvyklých 
17 km/h. A človek sa môže 
kochať pohľadom na zlaté 
lány repky olejnej.

Obec Košická Polianka, 
Mesto Košice a Košický 
samosprávny kraj, ktorí sa v 
tejto veci konečne dohodli, 
projekt a jeho realizáciu zafi-
nancovali (sumou 5000 € + 
107 500 € + 107 500 €), nám 
darovali rýchlejšiu a bezpeč-
nejšiu cestu domov. Paráda. 
Stokrát lepšie ako cez rekon-
štruovanú Slaneckú.

“Tankodróm” je preč. Žiad-

na nostalgia.
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“Tankodróm” je preč

Laco Varga

obrázok: https://m.smedata.skobrázok: https://kosicednes.sk

Cyklotrasa z Hory na Panorámu
Keď sme sa pred zhruba 

12 rokmi rozhodli presťahovať  
do Krásnej, jedným z argu-
mentov, ktoré zavážili, boli aj 
slová starostu, že v okolí je 
niekoľko desiatok kilometrov 
cyklotrás. Mnohé som za tie 
roky už niekoľkokrát prešiel a 
sú fakt zaujímavé. Mnohé sú 
však iba označené ako cyklo-
trasy,  ale neudržiavané.

Cesta samotná bola upra-
taná asi za deň. Ale jej okolie 
n ie celkom. Dnes už je 
zarastené trávou, takže to tak 
nebije do očí, ale vtáčiky a ani 
tieň tam už na prechádzke 
nenájdete.

Rozhodol som sa preto 
Mesto Košice osloviť, či je 

v lastníkom alebo aspoň 
správcom cyklotrasy? Odpo-
vedalo, že sú ním Mestské 
lesy Košice (ktorých akcioná-
rom ale Mesto Košice je). 
Pokračoval som teda v komu-
nikácii s pánom predsedom 
predstavenstva Belim a čle-
nom dozornej rady, pánom 
poslancom Rovinským. Asi po 
mesiaci (urgencií) sa mi pán 
Beli telefonicky ozval a v inak 
veľmi príjemnom rozhovore 
mi “vysvetlil”, že oni cyklotra-
su “len označili”, ale nie sú 
vlastníkmi pozemkov po kto-
rých ide, preto ju nevedia dať 
do poriadku. Pán poslanec 
Rovinský mi prisľúbil, že vec 
prednesie na dozornej rade. 
Medzičasom som vec ešte 
niekoľkokrát urgoval, ale nik 
sa mi s návrhom riešenia už 
viac neozval. Po ďalšom 
mesiaci som zaregistroval, že 
bola cyklotrasa čiastočne 
upravená, a to na mieste, kde 

bola poškodená najviac - v 
lese patriacom cirkvi pri výse-
ku pre vedenie vysokého 
napätia. Veľmi pekne som 
poďakoval aspoň za to a 
požiadal o ďalšie riešenie. Do 
dnešného dňa sa mi už nik 
neozval.

Rozumiem, že opraviť 
cyk lo t rasu ,  k to rá  ved ie 
“cudzími” pozemkami, nie je 
úplne jednoduché. Ale jednak 
mal cyklotrasy pán poslanec 
Rovinský vo svojom voleb-
nom programe, jednak môže 
mesto na cyklotrasy čerpať 
financie z eurofondov, tak na 
čo sa čaká? Kedy samosprá-
va zabezpečí, že budú môcť 
cyklisti prechádzať ozajstnou, 
nie len vyznačenou cyklotra-
sou? A nie, vyviniť sa argu-
mentmi o majiteľoch cyklistom 
nepomôže. Je potrebné maji-
teľov osloviť a jednať.

Cyklotrasa, ktorou chodím 
najčastejšie, ma vedie z Krás-
nej cez Heringeš a Panorámu 
na sídlisko Dargovských hrdi-
nov - “Furču”. Na jej začiatku 
je polorozpadnutá asfaltová 
cesta, ktorú by bolo vhodné 
opraviť. Pokračuje lesnou 
cestou (od odkaliska TEKO až 
po záhradkársku oblasť 
Heringeš). A končí "cestou - 
necestou" (od záhradkárskej 
oblasti Heringeš až po lokalitu 
P a n o r á m a ) ,  k t o r á  j e 
“spevňovaná” iba miestnymi 
záhradkármi rôznym kameni-

vom a drťou, čo veľmi sťažuje 
prechod bicyklom.

Nikdy nebola úplne vo 
výbornej kondícii, ale asi pred 
dvoma rokmi ju “vylepšili” 
ťažké mechanizmy na mieste, 
kde sa po výseku pre vedenie 
vysokého napätia opäť vnára-
te do lesa. 

A na jar tohto roku sa 
pridala spoločnosť Olšanka 
spol. s r.o. (podľa informácií 
o d  s t a r o s t u ) ,  k t o r á  n a 
pozemkoch prenajatých od 
Mesta Košice "mulčovala"/ 
odstránila kroviny lemujúce 
cyklotrasu od konečnej 28-
mičky po les. 

Laco Varga



Milí veriaci, drahí obyvate-
lia a návštevníci našej farnosti 
i MČ Košice – Krásna. 

Už skoro jeden rok je 
pohľad mnohých upriamený 
na náš kostol. Videli ste sta-
vebný ruch. Najprv strecha a 
fasáda dostali novotu i krásu. 
Možno aj niekto zapochybo-
val, či sa to podarí urobiť. 
Vďaka dobrým manažérom 
firiem a robotníkom môžeme 
so spokojnosťou  konštato-
vať, že sa to podarilo a je to 
milé i krásne. Ospravedlňu-
jem sa všetkým, ktorých pra-
covný ruch vyrušoval a preká-
ža l  im.  Mnohí  sme bol i 
obmedzení v komforte, na 
ktorý sme boli zvyknutí, ale 
verím, že to stálo za to. Niečo 
je treba obetovať, aby sme 
videli krásu, a verím, že ste to 
radi urobili aj v tomto prípade.

Potom prišiel na rad inte-

riér kostola. 
Výmena ústredného kúre-

nia za podlahové a nová 
dlažba pod lavicami, ktoré 
prešli tiež určitou úpravou a 
očistou, krásne biele, elegant-
né steny dodávajú nášmu 
jedinečnému kostolu výrazný 
charakter.

Pri vstupe do vnútra kosto-
la nás víta moderné, sklenené 
zádverie, ktoré zvýraznilo 
veľkosť a dôstojnosť tohto 
chrámu. Nová podlaha na 
chóre mení tento priestor na 
dôstojné miesto pre všetkých, 
ktorí tam  radi chodíte. Nové 
prevedenie sakristie a orató-
ria i úprava sociálnej miest-
nosti – toaleta a kotolňa - vyno-
vili tieto priestory, ktoré sú 
veľmi potrebné.

Exteriérové úpravy, chod-
níky a zeleň hovoria sami za 
seba. S veľkým entuziazmom 

sa trikrát zorganizovala brigá-
da ochotných a nadšených 
mužov, ktorí majú najväčší 
podiel na tejto kráse. Pán Boh 
zaplať.

Vzdávam úctu a poklonu 
všetkým, ktorí v roku 1935 
postavili tento vznešený chrá-
m. My sme sa renováciou 
odvážili pokračovať v ich die-
le.

Všetkých vás srdečne 
pozývam na odpustovú sláv-

nosť na sviatok sv. Cyrila a 
Metoda, 5. júla 2022 o 10.30 
do nášho chrámu, aby ste na 
vlastné oči videli jeho krásu a 
vznešenosť, ale nadovšetko 
krásu a vznešenosť svojej 
duše.

Rímskokatolícka farnosť 
sv. Cyrila a Metoda Košice – 
Krásna.

Dielo sa podarilo

Pavel Kaminský farár
a Dominik Plavnický 

farský vikár 

Klub seniorov informuje
Po pomalom uvoľnení 

pandemických opatrení pre 
koronavírus začal Klub senio-
rov (KS) Krásna plánovať 
akcie pre seniorov. Rada 
seniorov mesta Košice n. o. v 
spolupráci s mestom Košice 
zorganizovali pre košických 
seniorov niekoľko spoločných 
akcií.

2. ročníka E-olympiády 
pre jednotlivcov sa zúčastni-
la naša členka Ružena Hrin-
ková,  ktorá získala 99 
bodov zo 100 možných. Doká-
zala nám, že má veľmi dobré  
vedomosti  z histórie Sloven-
ska, Košíc a Zimnej olympiá-
dy a je veľmi technicky zdatná 
v práci s počítačom.

Po dvoch rokoch sa usku-
točnil v Spoločenskom paviló-
ne v Košiciach Galakoncert 
pri príležitosti dňa žien. 
Naše členky sa tešili na vystú-
penie Jadranky, Gizky Oňovej 
a Petra Stašáka, ktorý rozo-
spieval košické seniorky. 
Preh l iadka speváckych, 
tanečných skupín a recitáto-
rov s názvom Seniorská 
hviezda JAR-2022 sa konala 
v pavilóne Alfa v Kulturparku v 
Košiciach. Klub seniorov 
Krásna reprezentovala spe-
vácka skupina Siplacke seni-
orky v krasňanskom kroji. 
Pavlína Grácová, Bernadeta 
Fedorová a Mária Hegedüšo-

vá st. zaspievali  ľudové pes-
ničky. Na akordeóne ich spre-
vádzal  Adam Papuga. V máji 
v rámci Dňa mesta Košice 
sme sa zúčastnili niekoľkých 
spoločenských akcií. 

V Kulturparku v Košiciach 
sa konal Benefičný koncert 
„Mier svetu“ za dobrovoľné 
vstupné na podporu Ukrajiny 
a s verejnou zbierkou pre n.o. 
OÁZA. Na koncerte vystúpili 
známe slovenské skupiny a 
spevák Dušan Grúň. V Špor-
tovom areáli v Košiciach na 
Alejovej ulici sa konali súčas-
ne dve seniorské akcie: Seni-
orská hviezda LETO-2022 a 
Letná Olympiáda seniorov. 
Klub seniorov Krásna na olym-
piádu zostavil dve športové 
družstvá. 1. družstvo: Anton 
Paľovčík, Karol Bialko, Pavlí-
na Grácová, Jolana Pachin-
gerová a Mária Halcinová. 2. 
družstvo: Magdaléna Sza-
bóová, Jozef Pachinger, Ber-
nadeta Fedorová, Gabriela 
Vavráková a Alžbeta Bugošo-
vá. 

KS Krásna pripravil niekoľ-
ko vlastných klubových akcií. 
Naši členovia  počas trojdňo-
vého výletu vo Vysokých 
Tatrách navštívili Tatranský 
ľadový dóm s ľadovými 
sochami s motívom Svätoja-
kubskej púte. Pre pandémiu 
koronavírusu sa až po dvoch 

rokoch  konala v Kultúrnom 
dome v Krásnej dňa 24. apríla 
Výročná schôdza. 

V programe schôdze bola 
voľba novej samosprávy KS 
Krásna. Jednohlasne boli 
zvolení títo členovia: predse-
da Ing. Anton Paľovčík, pod-
predseda  Michal Takáč, 
hospodárka Paulína Gráco-
vá, referentky: Magdaléna 
Szabóová a Alžbeta Bugošo-
vá. Ďakovný list za dlhoročnú 
prácu v KS Krásna prevzala 
Mária Martonová. Z radov 
našich členov sme mali 20 
jubilantov, ktorým sme odo-
vzdali vecný dar s kvietkom. 
Naši jubilanti oslavovali: 85 
rokov - 2 členovia, 80 rokov - 2 
členovia, 75 rokov - 9 členo-
via, 70 rokov - 2 členovia, 65 
rokov - 5 členovia. Výročná 
schôdza bola s občerstvením 
a končila tanečnou zábavou s 
hudobnou skupinou ECHO-
band. Do nášho klubu senio-

rov  sa zapísali piati noví čle-
novia. Klub seniorov sa 
zúčastnil v Kultúrnom dome v 
Krásnej po dvoch rokoch 
oslavy Dňa matiek, kde 
vystúpili detičky z našich 
škôlok. Po predstavení bolo 
pripravené pre naše seniorky 
malé posedenie s občerstve-
ním a tanečnou zábavou s 
hudobnou skupinou ECHO-
band. Pre zdravotne zdatnej-
ších členov KS Krásna sa 
uskutočnil jednodňový výlet 
autobusom za históriou Mar-
kušoviec a okolia. Obec Mar-
kušovce sa pýši kaštieľom zo 
17. storočia, Letohrádkom z 
18. storočia a zastavanou 
ruinou Markušovského hradu 
z 13. storočia. Hrad je majet-
kom ešte dnes žijúcich potom-
kov šľachtického rodu Mári-
ássy. Po spoločnom obede si 
pozreli Banské múzeum v 
obci Poráč. 

Alžbeta Bugošová
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Deň rodiny, radosť z rodinnej lásky
V Základnej škole s mater-

skou školou sv. Marka Križina 
bola nedeľa 29. mája 2022 
venovaná os lave rodín. 
Radosť, láska a priateľstvo sa 
šírilo školským dvorom. V 
programe vystúpili deti mater-
skej školy s básňami a piesňa-
mi na oslavu rodín. Žiaci 
základnej školy pripravili scé-
nickú modlitbu sv. ruženca, 
v ktorom sa zamýšľali nad 
otázkami ako napr. kde nájsť 
prameň sily pre každodenný 
všedný život v rodine, ako byť 
vnímavými, aby sa nikto v 
rodine necítil sám, opustený, 
zabudnutý ,  odsunutý  č i 
nechcený. Záver programu 
patril piesňam detí z krúžku 
Gospel párty, modernému 
tancu z tanečného krúžku a 
hymne školy, refrén ktorej 
začína My sme jedna rodina, 
škola Marka Križina.

Pápež František vyhlásil 
práve tento rok ako Rok 
„Rodiny Amoris Laetitia“. Jeho 
cieľom je osloviť každú rodinu 
na celom svete. Rodina je 

darom pre Cirkev a spoloč-
nosť, a predovšetkým je 
darom pre náš život. Zavŕše-
ním tohto roku bude Celosve-
tové stretnutie rodín v Ríme, 
ktorého hlavným mottom je: 
RODINA JE POVOLANIE A 
CESTA K SVÄTOSTI.

Pri príležitosti Dňa rodi-
ny naša škola pripravila 
logo, pri tvorbe ktorého sme 
sa inšpirovali práve logom 10. 
Svetového stretnutia rodín. 
Pripomína kolonádu pred 
bazilikou svätého Petra, ktorá 
symbolizuje objatie rodín 
Matkou a ňou je Cirkev. Pod 
kupolou je umiestnené logo 

našej školy, špecifickej rodiny, 
ktorá má pevné miesto a 
poslanie v univerzálnom spo-
ločenstve Cirkvi. Nad všetkým 
sa týči k nebu Kristov víťazný 
kríž. 

Ľudské postavy predsta-
vujú manžela - otca, manžel-

ku - matku, deti, starých rodi-
čov a vnúčatá. Sú obrazom 
Cirkvi ako "rodiny rodín". 
Chcú zdôrazniť, ako je možné 
žiť rodinnú lásku ako povola-
nie a cestu k svätosti v podsta-
te bežného života. Postavy sú 
dynamické - v pohybe sme-
rom von. Všetky časti sú vlo-
ž e n é  d o  d v o c h  d l a n í . 

Tmavšej, symbolizujúcej dlaň 
Boha Otca, a svetlej, symboli-
zujúcej dlaň Panny Márie. 
Lebo len v týchto dlaniach 
sa môžeme cítiť bezpečne 
pri všetkých útokoch na 
rodinu.

Po skončení programu boli 
pre deti a rodičov prichystané 
zábavné stanovištia pod 
patronátom starších spolužia-
kov a učiteľov školy. Mládež-
nícka organizácia eRko pri-
pravila pre deti maľovanie na 
tvár a občianske združenie 
Maják nádeje ponúkalo ručne 
zhotovené výrobky, zakúpe-
ním ktorých podporíme rodiny 
v núdzi.

Nech je pre nás rodina 
najväčším pokladom. Pápež 
František nám ponúka rodin-
nú otázku: “Čo chceš, aby 
som pre Teba urobil?“ Často 
sa pýtajme sami seba: “Čo by 
som mohol urobiť, aby bol 
každý člen našej rodiny 
šťastný?“ 

Veronika Becová,
riaditeľka školy

Deň detí aj s Lukášom Adamcom
Deň deti vychádzal tento 

rok v strede týždňa, preto sa 
mestská časť v spolupráci s 
kultúrnou komisiou rozhodli 

usporiadať sviatok najmen-
ších na sobotu, 4. júna. V 
rámci programu sa nám poda-
rilo zabezpečiť Lukáša Adam-
ca, kúzelníka Gabiho, maľo-

vanie na tvár a rôzne súťaže. 
Za aktivitu v súťažiach mohli 
deti vyhrať známe Krásňan-
ské groše a za nich nakúpiť v 
detskom bufete rôzne maškr-
ty, bublifuk, pečivo a dokonca 
domáci muffin v zmrzlinovom 
kornútku od pani Horváthovej.

Od rána sa však nad Krás-
nou mračilo a neskôr, až do 
samého začiatku programu, 
po dlhých dňoch bez dažďa aj 
pršalo. Preto sa muselo 
pristúpiť k úpravám programu. 
Zrušili sa vystúpenia vo von-
kajších priestoroch. A aj 
napriek postavenej tribúne sa 
muselo improvizovať a kom-
pletný program presunúť do 
telocvične a krytých priesto-
rov školy. Zrušila sa aj ukážka 
od požiarnikov, ktorá bola 
dohodnutá v priebehu súťaží. 
Viacero rodičov a detí počasie 
odradilo, ale tí, čo prišli, určite 
neoľutovali. Zaspievali a odfo-
tili sa s Lukášom Adamcom. 

Kúzelník Gabi svojimi čarov-
nými rukami vytvoril z balónov 
zvieratká a veci od výmyslu 
sveta. Na tváričkách a rukách 
detí vznikali maľované ume-
lecké diela. Popritom súťažili 
a zbierali groše v rôznych 
disciplínach a za vysúťažené 
a sebou zarobené groše naku-
povali samé dobroty.

Opäť sa podarilo vytvoriť 

akciu, kde deti, ale aj ich rodi-
čia, odchádzali spokojní. Sme 
radi, že práca zamestnancov 
úradu, členov kultúrnej komi-
sie, ale aj VPP pracovnikov 

bola odmenená usmevom 
detí.Ďakujeme spoločnosti 
L a b a š  a  V a m e x  z a 
sponzorský príspevok.

Peter Kubička

Bankomat v Krásnej? 
Banky nemajú záujem. Mest-
ská časť Košice – Krásna, s 
cieľom rozšíriť portfólio služieb 
v našej lokalite, v apríli 2022 

oslovila banky na slovenskom 
bankovom trhu  - Českoslo-
venská obchodná banka, a. s., 
Prima banka a. s., Raiffeisen 
banka a. s., Slovenská spori-

teľňa, a. s., Tatra banka, a. s., 
UniCredit Bank a. s., Všeo-
becná úverová banka, a. s. s 
ponukou prenájmu priestoru 
na osadenie bankomatu. Ku 

dňu uzávierky aktuálneho 
vydania spravodaja Krasňan-
čan boli mestskej časti doruče-
né zamietavé odpovede.

(MÚ)



Najkrajším mesiacom 
roka je máj a možno práve 
preto je Deň matiek zaradený 
do tohto mesiaca. Slávime ho 
vždy druhú májovú nedeľu. 
Sviatok je venovaný oslavám 
mám a materstva. Je príleži-
tosťou poďakovať sa našim  
mamám za všetko, čo pre nás 
robia celý svoj život a vyjadriť 
im úctu. Takýmto poďakova-
ním bol kultúrny program, 
ktorý pre naše mamičky pri-
pravili deti MŠ Pod gaštanmi a 
deti ZŠ s MŠ sv. Marka Križina 
v Krásnej pod vedením svo-

jich pedagógov. Predviedli ho 
8. mája 2022 v kultúrnom 
dome. Mamičky si z tohto 
podujatia odniesli nielen pote-
šenie zo svojich ratolestí, ale 
aj  kvietok, ktorý im odovzdal 
pán starosta. Verím, že sa len 
utvrdili v tom, že to, čo robia 
pre svoje deti, stojí za to. :-)

11

Deň matiek 

Marta Petrušová

Mesiac máj bol v našej 
farnosti obohatený o prijatie 
sviatostí. 

V nedeľu 15. mája sa u nás 
po  pandemických t roch 
rokoch konala sviatosť birmo-

vania, ktorú udelil pán biskup 
presne 50-tim mladým birmo-
vancom. Na túto udalosť sa 
spolu s pánom kaplánom 
pripravovali dva roky pravidel-
ne na svätej omši každý pia-
tok a taktiež v nedeľu a vo 
sviatky. 

O týždeň nato, v nedeľu 
22. mája, po prvýkrát prijalo 
eucharistiu 36 detí. Na svoje 
prvé sväté prijímanie sa pocti-
vo pripravovali celý rok spolu 
s pánom kaplánom každý 
utorok na detskej svätej omši 
a taktiež v nedeľu a vo sviatky.

Máj mesiacom sviatostí

Silvia Sladíková

Naši najmladší futbalisti z 
kategórie U11 ukončili svoju 
prvú sezónu milým posede-
ním, ktoré bolo spojené s 
chutným pohostením na fut-
balovom ihrisku. Svoju prvú 
sezónu, v ktorej odohrali 18 
zápasov, absolvovali naše 
deti až nad naše očakávania 
dobre. Získali 5 víťazstiev, 5-
krát remizovali a 8-krát nesta-
čili na svojich rovesníkov. So 
ziskom 20 bodov obsadili 
konečné 4. miesto v sedem-
člennej skupine. Výkonnosť 
detí sa počas roka menila. 
Niektorí sa sústavne zlepšo-
vali a budú mať možnosť 
potvrdiť to aj v nasledujúcej 
sezóne, niektorí stagnovali a 
boli aj takí, ktorí sa rozhodli 
nás opustiť. Z dôvodu dovŕše-
nia veku nás na konci sezóny 
musia opustiť iba 3 deti. Môžu 
však pokračovať u našich 
starších žiakov v U15. Vďaka 

spolupráci s trénerom U15 si 
však už aj niektorí ďalší mohli 
vyskúšať „väčší“ futbal a 
postupom času určite budú 
dostávať ešte viac príležitostí. 
Aj keď už sezóna skončila, 

de t i  budú t rénovať  bez 
prestávky až do začiatku 
novej sezóny v auguste - 
každý utorok a štvrtok na 
futbalovom ihrisku na Golia-
novej. Zároveň sa tešíme aj 

na nové posily, ktoré budú 
úspešne reprezentovať našu 
mestskú časť v nasledujúcich 
rokoch.

Úspešná nováčikovská sezóna FK Krásna U11

Marek Beregsászi,
tréner U11
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Koľko nás je?  

Jana  Vargová

V mesiaci jún bol celkový 
počet  obyvateľov  6318.
Od začiatku roka sa do našej 
mestskej časti prisťahovalo 56 
obyvateľov.
Narodilo sa 22 detí a zomrelo 9 
občanov.

Dôležité kontakty
a informácie: 

Asanačná služba:
0903 350 372 ak je niekde 
uhynuté zviera.

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:

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.

0800 156 748  (www.kosit.sk), 

Termíny pristavenia
kontajnerov  – 2022

Kontajner na BIOODPAD 

Na parkovisku pri cintoríne (ul. 
Smutná) v čase od 08.00 do 
15.00 hod.
 2. júl, 13. august, 8. október

Veľkokapacitné
kontajnery 

za miestným úradom od 8.00  
do 19:00 hod.

29.07.   -   05.08. 2022
26.08.   -   02.09. 2022
23.09.   -   30.09. 2022
21.10.   -   28.10. 2022
18.11.   -   25. 11. 2022

Premiérová sezóna v V. 
lige košicko-gemerskej je v 
čase písania článku pre náš 
tím dospelých FK KRÁSNA 
už pred koncom. Poďme sa 
spoločne pozrieť na jarnú 
časť v podaní našich repre-
zentantov.

V úvode sme v poslednú 
marcovú nedeľu privítal i 
doma ďalšieho nováčika z 
Ruskova. Zápas začal gólo-
vo lepšie súper. V ďalšom 
priebehu sa ale preukázala 
naša kvalita, čo vyústilo 
vo víťazstvo 4-1. Tri body 
sme si následne priniesli 
aj z Perína, kde sa tímy 
presadili až v druhom 
dejstve, pričom ten náš 
skóroval 3-krát a domáci 
len raz. Na Kvetnú nede-
ľu k nám pricestovali hráči 
L o k o m o t í v y  K o š i c e . 
Obrovský šláger prilákal 
podľa zápisu až 170 divákov. 
Hostia, ktorí nastupovali do 
zápasu s plným počtom 
bodov a neskutočným skóre 
80:3, sa dokázali dostať v 
prvom polčase do vedenia 0-
2, ktoré následne po pauze 
ešte o gól navýšili. Koniec 
zápasu ale priniesol menšiu 
drámu, keď sa dvakrát presa-
dil náš Horňák, medzitým ale 
skórovali aj hostia, a preto 
zvíťazili 2-4. Prehra psychiku 
tímu vôbec neznížila, práve 
naopak, Krásňania sa dostali 
na víťaznú šnúru. Ako prvú 
sme zdolali Ždaňu, keď v 
závere rozhodol o výhre 2-3 
opäť Horňák. Mesiac máj sme 

začali sviatočným stretnutím 
v Budimíri, kde sa zopakova-
la situácia z Perína a o výsled-
ku 1-3 pre Krásnu znova roz-
hodol druhý polčas. Pokračo-
vali sme už v stredu prelože-
ným zápasom doma proti 
Seni (pôvodne sa nehralo pre 
podmočený terén), v ktorom 

sme videli len 1 gól, n a š ť a s-
tie pre Krásnu v súperovej 
sieti. Aj napriek jedinému gólu 
v zápase mali obe mužstvá 
množstvo šancí, viac však 
hostia, ktorí nastrelili štyrikrát 
žrď. Anglický týždeň zakončil 
zápas doma 8. mája proti 
Malej Ide. Súpera sme roz-
strieľali jednoznačne 4-0, 
hetrik zaznamenal fenome-
nálny Horňák. V ďalšom stret-
nutí v Čečejovciach sme aj 
po tretí raz udržali čisté konto, 
o triumfe 0-1 rozhodol v 56. 
minúte kapitán Tomáš Boda. 

22. kolo prinieslo odvetu 
derby zápasu s Kokšov-
Bakšou, ktorý sa na jeseň 
nedohral a Bakšania vyhrali 
kontumačne 3-0. Duel prilákal 
množstvo fanúšikov. Tí videli 
skvelý štart hostí v oboch 
polčasoch, následne v 74. 
minúte znižoval na 1-2 Knap, 
hostia ale nedovolili obrat a po 
konečnom skóre 1-4 brali 3 
body. Prehry ale patria taktiež 

k športu a nie je nič zlé, ak 
tím občas utrží porážku. 
Pokus o nápravu mali 
naši hráči už 5. júna 
proti v tabuľke druhej 
Rožňave,  ktorý sa 
podaril. Vyhrali sme 4-
2, keď po dva góly 
s t r e l i l i  H o r ň á k  a 
Micovčák. Host ia v 

závere dvoma gólmi 
znížili a odvrátili tým deba-

kel.
Najmä vďaka perfektnej 

jarnej časti, keď z prvých 
ôsmich zápasov sa naši 
chlapci tešili z víťazstva až 
sedemkrát, je dosť reálne, že 
futbalisti ukončia nováčikov-
skú sezónu na krásnom tre-
ťom mieste za suverénnou 
Lokomotívou a Rožňavou, čo 
je výborný výsledok. Veríme, 
že po letnej prestávke uvidí-
me ďalšie skvelé výkony hrá-
čov v dresoch Krásnej v 
nasledujúcej sezóne. Na 
záver ďakujeme kolektívu 
Camellia restaurant  za 
výborné občerstvenie po 
domácich zápasoch.

Futbalistom FK Krásna sa v súťaží darí

Marek Takáč


