
Milí susedia, priatelia.

V piatok 23. septembra 
2022 sa odohral odložený kon-

cert skupiny Mafia Corner a 
večerná diskotéka.

Počas letných prázdnin 
sme nezaháľal i  ani my na 
miestnom úrade. Pokračovali 
sme v rekonštrukcii ciest. Za 
pomoci pracovníkov obecné-
ho úradu sme skrášlili vstup do 
školy, aby sa naši prváčikovia 
či starší žiaci a zamestnanci 
školy cí t i l i  pr í jemne. 
Pripravovali sme podklady k 
projektu revitalizácie Domu 
náde je  na c in tor íne . 
Pokraču jeme vo výmene 
vere jného osvet len ia . 
Začiatkom septembra sme 
gratulovali našej Základnej 
škole s materskou školou sv. 

Marka Križina k 30. výročiu jej 
založenia. S letom sme sa 
rozlúčili tradičnou akciou – 
Púťou k storočnému dubu, 
ktorá sa tešila vysokej účasti.

Už tretíkrát v tomto roku sa 
s Vami chcem podeliť o novin-
ky v našej mestskej časti. 
Máme za sebou horúce leto, 
dovolenky, prázdniny, čas 
oddychu a načerpania síl do 
nastávajúcej náročnej jesene. 
Leto sme otvorili oslavami 
Dňa Krásnej. Aj keď vo večer-
ných hodinách bolo počasie 
proti, môžeme povedať, že aj 
vďaka Vám dopadol celý tento 
deň na výbornú. Zrušený pro-
gram kvôli počasiu sme prelo-
žili na september, takže ste 
neboli o nič ukrátení.

Na začiatku som spomí-
nal ,  že nás čaká náročná   
jeseň. V posledný októbrový 
víkend prebehnú komunálne 
voľby. Touto cestou by som sa 
Vám všetkým chcel poďako-
vať za Vaše vecné podnety, 
pripomienky a nápady, ktorý-
mi ste pomáhali skrášliť našu 
K rásnu .  Tak t i ež  sa  Vám 
chcem poďakovať za trpezli-
vosť s nami, zamestnancami 
miestneho úradu, poslancami 
a v neposlednom rade aj s 

mojou osobou. Len keď bude-
me ťahať za jeden koniec, 
vieme v našej mestskej časti 
zabezpečiť pokrok. Štyri roky 
spoločnej práce priniesli vidi-
teľné ovocie v podobe rekon-
štrukcie námestia pred kosto-
lom, opráv ciest a chodníkov, 
nákupu techniky na letnú a 
zimnú údržbu a mnoho ďalšie-
ho. Pevne verím, že budem 
mať možnosť pokračovať v 
rozbehnutých projektoch aj v 
nasledujúcich rokoch. Širšiu 
rekapituláciu a predstavy na 
nasledujúce funkčné obdobie 
s Vami rád prediskutujem pri 
osobných stretnutiach.
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 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

Počas leta sa v Krásnej naplno pracovalo

RobertKlik    MMXXIIc



● Účasť na stretnutí staros-
tov východného Slovenska

● Rokovanie s predsedom a 
podpredsedom  VÚC (p . 

Rastislav Trnka, p. Daniel 
Rusnák)

● Stretnutie s primátorom a 
námestníčkou mesta Košice 
(p. Jaroslav Poláček, p. Lucia 
Gurbaľová)

● Otvorenie a podpora futba-
lového turnaja o Pohár staros-
tu  Mestske j  čas t i  Koš ice 
Krásna

● Rokovanie so zástupcami 
Kositu o osadení zberných 
nádob na použitý olej

● Rokovania správnej rady 
Kaštieľa Krásna

● Účasť na ukončení škol-
ského roka našej ZŠ s MŠ

● Príprava, priebeh a uvíta-

nie hostí v rámci Dňa Krásnej

● Účasť na kontrolnom dni 
pri výstavbe Centra komunit-
ných služieb v Krásnej

● Rokovanie s ÚHA  (ústav 
hlavného architekta) a riadite-
ľom magistrátu ohľadom pro-
jektov osvetlenia, parkoviska, 
Rehoľnej ulice a Domu nádeje 

● Pracovné s t re tnut ie 
E U R O V I A -  R 2  o h ľ a d o m 
neznámych inžinierskych sietí

● Stretnutie s náčelníkom 
mestskej polície

● Podpora športového podu-
jatia Spoznaj behom Košice 
2022 Krásna - Projekt Active 
life v spolupráci s Kaštieľom 

Krásna

● Stretnutie s arcibiskupom 
a biskupom o projekte na 
Rehoľnej ulici, predstavenie 
ďalších prác na školských 
budovách a priestranstvách 

● Otvorenie nového školské-
ho roka a účasť na oslavách 
30. výročia založenia ZŠ

● Účasť na 33.sneme ZMOS 
v Senci

● HM Teplárenská Holding – 
podpis „MEMORANDA vo 
veci spolupráce v oblasti vyu-
žitia energetického potenciálu 
geotermálnych vrtov v lokalite 
Ďurkov pre potreby zásobova-
nia teplom Mesta Košice".
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Historický úspech

Miestne zastupiteľstvo v 
Košiciach-Krásnej uznesením 
č. 307 zo dňa 20. júna 2022 
určilo, že občania si na voleb-
né obdobie 2022-2026 zvolia 
7 poslancov - zástupcov v jed-
nom volebnom obvode. Stať 
sa „hlasom Krásňanov“ má 
záujem deväť mužov a štyri 
ženy.  Za koal íc iu  s t rán 
Kresťanskodemokrat ické  
h n u t i e ,  S M E  R O D I N A , 
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI  kandidujú Ing. 
Patrik Gordoň, František 
Jurčo, Ing. František Klik, 
Ing. Ján Kubička, Ing. Peter 
Kubička ,  Mgr.  Jarmi la 
Matisová a Lucia Študenco-
vá .  Nominan tom s t rany 
Sloboda a Solidarita je Alexej 
Hanko. Kandidátom strany 
HLAS – sociálna demokracia 
je Mgr. Ing. Ján Martinásek. 
Volebnú trinástku dopĺňajú 

nezávislí kandidáti Vladimír 
Kudroč, Andrea Medve, Ing. 
Dominika Petriková a Bc. 
Martina Prochyrová. 

Pre voľby starostu mest-
ská časť Košice – Krásna 
vytvorila jeden jednomandá-
tový volebný obvod. Voliči  
budú môcť odovzdať svoj hlas 
jednému z dvoch kandidátov. 
Prvým uchádzačom o voličské 
hlasy je súčasný starosta, Ing. 
Peter Tomko, ako nominant 
štvorkoalície politických strán 
Kresťanskodemokratické hnu-
tie, SZÖVETSÉG - Magyarok. 
Nemze t i ségek .  Reg iók . 
ALIANCIA - Maďari. národ-
nosti. regióny, SME RODINA, 
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI. Poradové číslo 
dva na hlasovacom lístku pri-
súdila abeceda nezávislému 
kandidátovi Mgr. Miroslavovi 
Tulejovi, MBA, LL. M..

Pri voľbe do zastupiteľské-
ho zboru mesta Košice môžu 
voliči odovzdať svoj hlas jed-
nému z piatich kandidátov, kto-
rými sú Ing. František Klik 
( S TA R O S TO V I A A 
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI), 
Ing. Robert Magyar (Kres-
ťanskodemokratické hnutie, 
S loboda a  So l idar i ta ,        
S M E  R O D I N A ,  N O VA , 
SZÖVETSÉG - Magyarok. 
Nemzet iségek.  Regiók.  | 
AL IANCIA -  Maďar i . 
Národnosti. Regióny, Strana 
rómske j  koa l íc ie -  SRK, 
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), NOVA, 
Kresťanská  ún ia  (KÚ) , 
ZMENA ZDOLA), Ing. Mgr. 
Ján Martinásek (HLAS  – 
sociálna demokracia), Ing. 
Vladimír Saxa (nezávislý kan-
didát) a Mgr. Miroslav Tuleja, 

MBA, LL. M. (nezávislý kandi-
dát).

Veríme, že svoje hlasova-
cie právo využijete naplno a 
pr ídete s i  zvol i ť  svoj ich 
zás tupcov  do  o rgánov 
samosprávy mestskej časti, 
mesta i kraja. Volebné miest-
nosti, pripravené v priestoroch 
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina na 
Rehoľnej ulici, sa otvoria v 
sobotu 29. októbra 2022 od 
7.00 hod. a ostanú otvorené 
až do 20.00 hod.

Magdaléna Poláková

Dagmar Szabóová

Tento rok sa podarilo maj-
strovstvá regiónu vyhrať oby-
vateľov i  a  chovateľov i  z 
Krásnej Františkovi Šoltéso-
vi. Jeho holub po preletení 
819,553 km pristál o 13:51:36 
hod., let trval 8 hod. 21 min. 36 

sek. V prepočte to znamená, 
že holub preletel túto trať za 
neuver i teľných 1633,878 
m/min.

Je to veľký úspech. Vo fut-
balovej terminológii by sme 
taký vysledok mohli prirovnať 
k najlepšiemu futbalistovi v 
oblasti.  V Nemecku alebo 
Belgicku víťazi takýchto prete-
kov získavajú nové autá, u nás 
je to neopísateľný pocit rados-
ti, hrdosti a šťastia úspešného 
chovateľa.

Slovenský zväz chovate-
ľov poštových holubov organi-
zoval 17. júla 2022 jedny z naj-
väčších tohtoročných prete-
kov holubov. Jednalo sa o 
národný pretek vo východo-
slovenskej oblasti, ktorého sa 
zúčastnilo 273 chovateľov. 
Takmer 2000 holubov štarto-
valo o 05:30 hod. z nemecké-
ho mestečka Demmin. Museli 
prekonať vzdialenosť od 715 
do 853 km, tá záležala od mies-
ta chovu.

Z diára starostu

VOĽBY
2022

Víťazný holub



Osobitným problémom 
našej mestskej časti bol stav 
komunikácií. Dovolil som si 
uviesť minulý čas, hoci naprí-

klad ulice Opátska a Ukrajin-
ská určite nepovažujem za 
výkladnú skriňu Krásnej. Skôr 
je to hanba. Opátska už „ začí-

na konkurovať “ stavu vozov-
ky na Košickú Polianku pred 
jej rekonštrukciou. Patrí sa 
pripomenúť, že komunikácie u 

nás majú vlastníka, resp. 
správcu na základe nasledov-
ného rozdelenia:

Chodníky a cesty v Krásnej od roku 2019

Pokračujeme však ďalej, 
prebehlo odstránenie starého 
oplotenia vo vstupnej časti, v 
schvaľovacom procese je 
aktuálne projekt dopravného 
značenia a pripravili sme 
priestor na vybudovanie par-
kovacích miest. Výstavba 
parkoviska sa však môže 
real izovať až po vydaní 
potrebných povolení, na kto-
rých sa aktívne pracuje. Tie 
meškajú aj z dôvodu petície 
obyvateľov Rehoľnej ulice. 

Väčšia časť obyvateľov ulice s 
projektom a plánom MČ takto 
zvýš i ť  bezpečnosť  de t í 
nesúhlasila a namietala spre-

jazdnenie dovtedy slepej 
ulice. 

Mestská časť Košice-
Krásna začala koncom prázd-
nin rekonštrukciu vstupu do 
miestnej cirkevnej školy. Bola 
vypracovaná štúdia, na zákla-
de ktorej sa priebežne reali-
zovali stavebné práce v 
rozsahu Ohlásenia staveb-
ných úprav so súhlasom 
Špeciálneho stavebného 
úradu pre miestne a účelové 
c e s t y  M e s t a  K o š i c e  č . 
MK/A/2022/17132-3. Výkopo-
vé práce potrebovala MČ 
stihnúť do začiatku školského 
roka. V prvej časti realizácie 
štúdie sme realizovali:  

●opravu jestvujúcej vodo-
mernej šachty, ktorá bola 
zaliata vodou a nachádzala sa 
v havarijnom stave,

●zabezpečenie odvodne-
nia komunikácie prespádova-
ním asfaltového krytu,

●opravu prístupového 

chodníka do areálu ZŠ s MŠ a 
výsadbu zelene.

Po vykonaní vyššie uvede-
ných stavebných prác a úprav 
sa prvá etapa štúdie ukončila 
výsadbou zelene, do ktorej sa 
aktívne zapojili zamestnanci 
miestneho úradu. Najnároč-
nejšia časť, ktorá by limitovala 
príchod žiakov do školy, je 
úspešne za nami. 

Vstup do školy je po prvej etape rekonštrukcie

Miestny úrad

Foto: Faceboook Foto: Faceboook 

●  V správe developerov – neodovzdané mestu ani mestskej časti
●  V správe mesta Košice – ide o ulice, po ktorých premáva MHD
●  V správe mestskej časti Košice Krásna - všetky ostatné

Netreba na to vysokú ško-
lu, aby sme rozumeli, že 
správca sa má starať, opravo-
vať, investovať. Z rozpočtu 
našej mestskej časti sme 

investovali do vybudovania 
nových, rekonštrukcie a opráv 
jestvujúcich komunikácií a 
chodníkov v priebehu rokov 
2019 - 2022 viac ako 600 tisíc 

eur. Bolo to v prvom rade na 
chodníky a komunikácie, 
ktoré využíva väčšina z nás, 
ale aj na lokálne v jednotlivých 
častiach Krásnej.

A keďže našinec zabúda, 
tak pre obnovenie pamäti 
uvádzam:

Chodníky Cesty

Verím, že v krátkom obdo-
bí sa nám podarí dobudovať 
parkovisko na Rehoľnej vráta-
ne reorganizácie dopravy a 
časť chodníka s priechodom 
pre chodcov z Minskej na 
Ukrajinskú ulicu. 

Tu treba povedať, že také-

to investície do rozvoja cest-
nej infraštruktúry si mestská 
časť mohla dovoliť aj preto, že 
sa podarilo k nám nasmerovať 
aj externé zdroje financova-
nia. Vypracovali sme 32 
rôznych projektov so žia-
dosťami o podporu mest-

skej časti v rôznych oblas-
tiach. Či už sa jednalo o cest-
nú, športovú infraštruktúru, 
zber a triedenie odpadov a 
zvyšovanie ekologického 
povedomia, podporu zamest-
nanosti, športu, kultúry, zníže-
nie energetickej náročnosti. 

Celková výška našich žiadostí 
predstavovala 1,602 milióna 
€. Dve žiadosti sú ešte v stave 
hodnotiaceho procesu, resp. 
posudzovania. 18 žiadostí 
bolo úspešných a naša mest-
ská časť nimi dokopy získa 
411 tisíc €.

Vyšný dvor

  Adamova

  Žiacka

  Opátska

  Ukrajinská – od šrotoviska až za Keldišovu ulicu

  Vstup na cintorín – schody

  Evanjelický cintorín

Vyšný dvor,   Adamova,   kruhový objazd s časťami ulíc

Žiacka a Lackova

  Smutná po vstup peších na cintorín

  Rehoľná,   Sv. Gorazda, 1.Mája, Benkova

Opátska pred Barónom,Krajná

vstup Feketeova pažiť na Šuhajovu, Baničova

Goldírova, križovatka Mozartova-Edisonova-Na pažiti 

  Prašná – III. etapa

Patrik Ivanišin, prednosta
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Verejné osvetlenie
Koncom júna tohto roku 

sme podpísali zmluvu na II. 
etapu rekonštrukcie verejné-
ho osvetlenia v našej mest-
skej časti. Po prvej etape, 
ktorú sme vykonali počas IV. 
štvrťroka 2021 a I. štvrťroka 
2022, pokračujeme s úsekmi 
napájanými zo zvyšných troch 
rozvádzačov. Tabuľka uvádza 
lokalitu a predpokladaný 
počet inštalovaných nových 
svietidiel.

Patrik Ivanišin, prednosta 

Starší obyvatelia si spo-
mínajú, ako sa v určitých 
nepravidelných intervaloch 
schádzala vojenská technika 
v okoli brodu cez Hornád, 
medzi lávkou pre peších a 
cestným mostom.

Po dlhšom čase tu vojsko 
zavítalo opäť. Po viacerých 
rokovaniach MČ s Povodím 

Bodrogu a Hornádu sa poda-
ri lo realizovať vyčistenie 
brodu od záplav spred 10 
rokov. Na pomoc pr iš iel 
Ženijný prápor z Michalo-
viec, ktorý opäť sprejazdnil a 
vyčistil prístup k brodu od 
nánosov zo záplav.

Sme radi, že sa po rokoch 
našli prostriedky na jeho 

vyčistenie. Je to iná práca 
ako sú zvyčajné povinnosti 
armády, je však potrebná k 
udržaniu dobrého stavu 
vojenského objektu a naviac 
prináša radosť aj pre obyva-
teľov. Vojaci vzbudzujú v 
poslednej dobe rešpekt a 
strach, ale pri takej činnosti 
radi privítame vojakov opäť. 

Týmto ďakujeme Ozbro-
jeným s i lám Slovenskej 
republiky, konkrétne Ženijné-
mu práporu z Michaloviec, za 
vykonanú prácu a Povodiu 
Bodrogu a Hornádu za súčin-
nosť pri čistení brehov Hor-
nádu v našej lokalite.

V týchto častiach Krásnej 
predpokladáme zvýšiť počet 
svietidiel celkovo o cca 130 
ks. Keď teda všetko pôjde 
podľa predpokladov, tak bude-
me môcť konštatovať, že v 
priebehu jedného kalendár-
neho roka bude v Krásnej 
vymenené verejné osvetlenie 
v správe mestskej časti kom-
pletne. Tu je potrebné hovoriť 
nielen o rapídnom zvýšení 
b e z p e č n o s t i  ( o s o b i t n e 
osvetľujeme ďalšie priechody 
pre chodcov – prechod medzi 
šrotoviskom a Keldišovou 
ulicou, svetelná križovatka, tri 
priechody pred kostolom 
okolo kruhového objazdu, 

Minská pri Vyšnom dvore, 
Prašná - Ukrajinská a pripra-
vovaný priechod Minská – 
Ukrajinská), ale aj neza-
nedbateľnej finančnej úspore. 
Definitívne o počte svietidiel i 
o finančných investíciách 
napíšeme po kompletnej 
realizácií diela. Takže teraz 
prognóza.

Z doby pred začiatkom 
rekonštrukcie sme Krásnu 
osvetľovali 623 kusmi svieti-
diel. Po realizácii rekonštruk-
cie to bude cca 770 kusov. 
Súčasná prevádzka nám 
potvrdzuje, že predpoklady o 
znížení spotreby sa naplnili. 
Spotreba v lokalitách, kde 

rekonštrukcia prebehla, sa 
znížila o 60 %. V Krásnej 
verejné osvetlenie nevypína-
me, stmievame. Nevypínať 
nám umožňujú rôzne obchod-
né opatrenia, ktorými sme 
reagovali na nepriaznivo sa 
vyvíjajúci trh s elektrinou. 
Rekonštrukcia sa dotkne aj 
horeuvedených rozvádzačov.

 Dlhé vyjednávania s 
Magistrátom mesta Košice 
prinesú finančnú injekciu do 
rozpočtu mestskej časti vo 
výške 97 000 €. Toto je v 
poslednej fáze – fáze dokla-
dovania výdavkov. Verím, že v 
čase, keď čítate tento článok, 
bude prebiehať finalizácia na 

všetkých úsekoch RVO 7, 
RVO 8, RVO 9 a v novej kvali-
te bude osvetlenie slúžiť nám 
všetkým dlhé roky.

Rozvádzač Lokalita počet svietidiel

RVO 1 1. mája, Smutná, K majeru, Šuhajova,
Kladenská, Minská, Lackova, Ukrajinská

292 ks

RVO 7 Starý mlyn 44 ks

RVO 8 za lávkou a za mostom - Golianova 99 ks

RVO 9 bytovky Golianova 10 ks

Verejné osvetlenie

Vojaci čistili vojenský brod

Mária Horváthová

KADERNÍCTVO		ĽUBKA

Tel.: 0940 629 399   Facebook: Ľubka hair and beauty

Pánske, dámske a detské kaderníctvo
Žiacka 22

(v priestoroch Marcélle beauty studio)
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Deň Krásnej ukončilo zlé počasie
Tento rok mestská časť 

pripravila kvalitný program, 
keďže dva roky sa nemohla 
organizovať žiadna väčšia 
akcia. Aj keď na poslednú 
chvíľu sa musel meniť hlavný 
účinkujúci, aj “náhrada” zaru-
čovala, že si ľudia prídu na 
svoje. Dúfali sme len, že vydr-
ží dlhodobé horúce počasie, 
ktoré vysušilo všetky trávniky 
a na viacerých miestach stra-
tili ľudia vodu v studniach.

Po doobedňajšej cirkevnej 
časti sa blížila 16-ta hodina a 
poobedňajšia veselica. Pries-
tory ihriska pri kolotočoch a 
stánkoch sa začali zapĺňať 
prvými návštevníkmi. Hneď 
na úvod nás čakalo otvorenie 
podujatia starostom. Prvý 

vstup už tradične patril “našej” 
Krasňanke, známej a obľú-
benej v šírom okolí, ktorá 
nastúpila v kompletnom zlo-
žení doplnená o nových čle-
nov. Pri ich pesničkách si 
pospevovali starší, ale aj mlad-
ší. 

Jožko Jožka v dvoch 
vstupoch potešil a rozosmial 
všetkých, ktorí majú radi 
humor. Program pokračoval 
hudbou a Tomáš Buranov-
ský nám ukázal, že v Super-
star nebol nadarmo. To už sa 
na pódiu pripravovala skupina 
Samson, ktorá zároveň podu-
jatia na vedľajšom pódiu ozvu-
čovala. Divákov dostali do 
varu svojimi hitmi a v tých 
pokračovala aj ďalšia “naša” 

stálica skupina, Echo Band. 
Popritom sa už na svoje 
vystúpenie pripravoval taneč-
ný súbor G mini, ktorý vystu-
poval s viacerými choreogra-
fiami.

Program išiel v jednom 
slede ďalej a na hlavnom 
pódiu začala spievať hviezda 
večera Kristína. Lenže okrem 
hudby sa ozvalo aj počasie. 
Čierne a tmavé mraky neveš-
tili nič dobré. Na jednej strane 
smädná príroda vlahu potre-
bovala, ale zábavu a oslavu 
dňa si chceli užiť aj ľudia. 
Príroda nakoniec urobila kom-
promis. Kristína vystúpila s 
takmer celým programom 
okrem dvoch najväčších hitov. 
Vystúpenie ukončila prietrž, 

ktorá trvala vyše hodiny. Bolo 
jasné, že ďalší bod programu 
Mafia Corner nevystúpi. 
Zmokli komplet aparatúry, ale 
tombolu s množstvom cien 
sme sa rozhodli vyhlásiť aj v 
provizórnych podmienkach. 
Na stránke obce sme oznámi-
li, že tombola po daždi bude, a 
na ihrisko sa vrátila drvivá 
väčšina súťaže chtivých. Viac 
ako 30 cien si odniesli šťastliv-
ci. Pozitívom bolo, že mini-
mum cien sa losovalo opätov-
ne.

V Krásnej sa potvrdila 
stará pravda: “v Siplaku net 
odpustu bez dižďa”. Mrzí nás, 
že akcia skončila skôr, ako si 
ju mohli všetci naplno užiť, ale 
nad prírodou sa vyhrať nedá.

František Klik 

Tento rok sa po Covidovej 
pandémii pomaly, ale isto, 
vrátil do starých koľají. Zruše-
né opatrenia nám po dvoch 
rokoch dovolili opätovne orga-
nizovať kultúrne a športové 
akcie. Začiatkom leta tak 
mohol začať už 15. ročník 
futbalového turnaja o Pohár 
starostu Krásnej, ktorý je 
zároveň aj memoriálom Fran-
tiška Klika.

Do turnaja sa prihlásilo 
desať mužstiev, od mladých 
dorastencov až po starých 
matadorov, ktorých žreb roz-
delil do dvoch skupín. Vývoj v 
skupinách bol vyrovnaný. 
Víťazmi prvej skupiny sa stali 
Záškoláci a v druhej Bachari 
zo Šace. Mužstvá z druhých a 
tretích miest krížovým spôso-
bom medzi opačnými skupi-

nami zabojovali medzi sebou 
o postup do semifinále. Postu-
pujúcimi sa stali Young Boys 
a Letná záhradka. Na víťazov 
štvrťfinále tak čakali oddých-
nutí víťazi skupín. Lenže 
prestávka pri veľkej horúčave 
a vysokom pitnom režime 
v í ť a z o m  s k u p í n  v e ľ m i 
neprospela. Obaja semifiná-
lové zápasy prehrali a zahrali 
si tak len o tretie miesto. 
Záškoláci porazil Bacharov v 
pomere 4:2 a obsadili tretie 
miesto. Finále bolo repríza zo 
skupinového zápasu, v kto-
rom Letná záhradka vyhrala 
rozdielom triedy. Finále však 
bolo o inom, favorit z Letnej 
záhradky sa trápil. V riadnom 
hracom čase skončil zápas 
1:1 a víťazstvo proti mladíkom 
Young Boys si vybojovala 

Letná záhradka až po pokuto-
vých kopoch. 

Turnaj opäť ukázal, že v 
Krásnej majú futbal radi. Vyso-
ká úroveň turnaja bola tradič-
ne spestrená občerstvením. 
Tento rok si okrem domácich 
párok pochutili futbalisti aj na 

fazuľovici s údeným mäsom. 
Ďakujem všetkým za pomoc 
pri spoluorganizovaní turnaja, 
zvlášť Mestskej časti Košice-
Krásna, Glorii Palac a bufetu, 
ktorý prevádzkuje pán Králik, 
za materiálnu a sponzorskú 
podporu.

Letná záhradka vyhrala 15. ročník turnaja 

František Klik 

Víťaz turnaja Letná záhradka

Kristína Krasňanka
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V Krásnej sa rozvoj a modernizácia nedá prehliadnuť

V centre obce zvýšil bezpečnosť nový kruhový objazd so zeleňou, odvodnenie námestia,
17 nových parkovacích miest a nový asfalt až ku cintorínu.

Prebehli rekonštrukcie na množstve ulíc, na viacerých komplexne aj s podložím. (Sv. Gorazda po 30 rokoch majú obyvatelia 
novú ulicu, Keldišová, Baničová, Križovatka Mozartova-Edisonova-Na pažiti, Goldírova, Prašná,

 Krajná, 1. mája, Benkova, nové zastávky, rekonštrukcia vchodu na cintorín...). 

Z mimorozpočtových zdrojov sme získali novú techniku a vybudovali závlahu futbalového ihriska.

Obrovské množstvo zdrojov sme investovali do našej školy, kde sa nám podarilo získať aj externé zdroje.
Prebehla kompletná rekonštrukcia dvoch pavilónov (zateplenie, výmena okien a výmena strechy),

rekonštrukciou prešla kuchyňa, kanalizácia a vchod do školy.



Nový kamerový systém a nové služby pre obyvateľov.
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Aktivační pracovníci pracujú a robia Krásnu krajšou.

Rekonštrukcia zdravotného strediska.

V Krásnej sa rozvoj a modernizácia nedá prehliadnuť

Rekonštrukcia komunikácie Vyšný dvor a vybudovanie nového chodníka v lokalite.
Komplexné prepojenie chodníkov od Minskej ulice až po konečnú zastávku pri Baróne.



Tohtoročný prímestský 
letný tábor sa začal 25. júla 
2022 a trval do 12. augusta 
2022. Zraz sme mali každé 
ráno pri kaštieli v Krásnej, 
odkiaľ sme s deťmi putovali do 
rôznych kútov východného 

Slovenska. 

Prvý výlet sme odštartova-
li, ako už býva zvykom, túrou 
na Jánošíkovú baštu. Počas 
n a s l e d u j ú c i c h  d n í  s m e 
navštívili ďalšie krásne miesta 
v prírode, ako Obišovský 

hrad, Telgártsky viadukt, ZOO 
Košice či Dinopark. Deťom sa 
veľmi páčil výlet na sysľovisko 
Biele vody pri Muráni, kde si 
mohli skúsiť kŕmiť množstvo 
sysľov vo voľnej prírode.

V Krásnej máme veľa 

skúsených plavcov, a preto sú 
výlety na kúpaliská najviac 
obľúbené. Počas prvého týž-
dňa sme navštívili biokúpalis-
ko Sninské rybníky, ktorého 
sa zúčastnilo až 40 detí.
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Letný tábor si deti opäť užili

Druhý týždeň letného 
tábora sme začali túrou na 
vodopád Skok vo Vysokých 
Tatrách, ktorý je jedným z 

najkrajších tatranských vodo-
pádov. Absolvovali sme aj 
dvojdňový výlet vo Vihorlat-
ských vrchoch, kde sa deti 

zúčastnili rôznych súťaží, za 
ktoré sme ich neskôr odmeni-
li. Nechýbala ani nočná hra a 
diskotéka. Druhý týždeň sme 

zakončili cyklovýletom do 
Nižnej Myšle spojeným s 
opekačkou dobrôt, ktoré si 
deti so sebou doniesli.
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Sandra Geschwandtnerová

V Krásnej nájdete kúsok Japonska
V Krásnej na Čechovovej 

ulici funguje už 12 rokov 
Bonsai Centrum Košice.Ob-
chod je zameraný na predaj 
bonsajov a príslušenstva. Aby 
sprostredkoval krásu a príťaž-
livosť bonsajov širokej verej-
nosti, organizuje  nielen 
výstavy, ale aj semináre a 
workshopy súvisiace s ich 
tvorbou a pestovaním. Už 
zabehnutou výstavou sa stala 
výstava Cassovia bonsai, 
ktorá sa každý rok koná v 
Botanickej záhrade v Koši-
ciach.

Pán Juraj Szabó, majiteľ 
Bonsai centra, sa aktívne 

venuje bonsajom od roku 
2005 a od roku 2014 sa na 2 
volebné obdobia (8 rokov), 
stal prezidentom Slovenskej 
bonsajovej asociácie.

Za túto činnosť bol sláv-
nostne ocenený cenou od 
veľvyslanca Japonska pána 
Makoto Nakagawa, ktorá mu 
bola udelená 3. decembra 
2021 a odovzdaná pri príleži-
tosti Národnej výstavy v Bra-
tislave dňa 27. mája 2022. Tak 

isto bola udelená cena aj Slo-
venskej bonsajovej asociácii 
za prínos a šírenie povedomia 
o japonskej kultúre. Pán 
Szabó vyjadril hlbokú vďaku 
za udelene ocenenia a rovna-

ko sa poďakoval svojej rodine 
a všetkým milovníkov bonsa-
jov. 

V poradí 19. Národná 
výstava bonsajov a suiseki sa 
konala v Bratislave na Bra-
tislavskom hrade. Organizo-
valo ju Veľvyslanectvo Japon-
ska v SR v spolupráci s orga-
nizáciami:Slovenská bonsa-
jová asociácia, Slovenská 
asociácia suiseki, Danubius 
Bonsai Klub, Bonsai Centrum 
Košice a s podporou Národnej 
rady SR.

Peter Kubička

Začiatok tretieho týždňa 
sme tradične začali túrou na 
Šarišský hrad, kde sme si 
pozreli vystúpenie šermiarov. 
Kvôli nepriaznivému počasiu 
sme výlet na kúpalisko Červe-
ná hviezda nahradili výletom 

do Aquacity Poprad, čo deti 
veľmi potešilo. Na druhý dvoj-
dňový výlet sme cestovali do 
Drienice, kde sme opäť s 
deťmi súťažili a hrali rôzne 
hry. Talentový večer sprevá-
dzali zaujímavé vystúpenia 

detí spojené s tancom, spe-
vom a herectvom. Posledný 
rozlúčkový deň sme strávili na 
Alpinke v Košiciach, kde sme 
si zahrali futbal, volejbal, bed-
minton či vyskúšali lanový 
park Tarzánia.

Vaši animátori Sandra, 
Paťka, Veronika, Ivka, Jurko a 
Adam si tri týždne s Vašimi 
ratolesťami užili a tešia sa na 
ďalšie spoločné zážitky.

Deťom prajeme veľa úspe-
chov v novom školskom roku.

V rodinnom centre sa hýri aktivitou
Ani počas letných prázd-

nin Rodinné centrum v Krás-
nej nezaháľalo a organizovalo 
pre deti Denný letný tábor v 
priestoroch základnej školy. 
Teraz však po letných prázd-
ninách a oddychu znova roz-
bieha pravidelné aktivity, na 
ktoré všetkých s radosťou 
pozývame. Každý PONDE-
LOK popoludní od 16:30 pre 
detičky od troch rokov to sú 
Ľudové hudobno-pohybové 
hry pod názvom LAMPÁŠIK s 
Gabikou, no a večer od 18:30 
v pondelok cvičia so Silviou 
žienky, mamky, tetky, ale 
pokojne aj oteckovia. Cviče-

ním si precvičíte a posilníte 
celé telo pomocou vlastnej 
váhy, no a súčasťou je aj rela-
xácia a uvoľňovanie. V STRE-
DU až PIATOK pokračujeme v 
obľúbenom adaptačnom 
programe Gabulienkina mini-
škôlka, ktorého cieľom je 
príprava detí na „veľkú škôl-
ku“. Vo ŠTVRTOK doobeda o 
10:00 cvičia detičky s mamka-
mi aj na fitloptách, no a toto 
cvičenie je vhodné pre deti už 
od 6 mesiacov. V plnom prúde 
sú prípravy na edukačno-
kreatívne aktivity s Majkou v 
PONDELKY  a UTORKY 
doobeda. Sledujte nás na 

našej FB stránke Rodinné 
centrum Krásna, kde nájdete 
všetky info, alebo nám zavo-
lajte na tel.čísle:0950462601. 

Tešia sa na Vás Gabika a 
Silvia.

Silvia Sladíková

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063547647094&__cft__%5B0%5D=AZU_Qk1sqVAwitpnnUviTHv4Tegmeiplk9Cpn8yqEMk0xb35CTZNEH-PaYGa6vTLwgTNBf_0K1kSwM2FoAtgzgKwmq5Q7jLz8nVk2opcr88g3eTaUHN-bVlgVQy9VZBv7ceJF_f7YDJfy_0LuxfShigPKSStk-iuU0_dWzGFqpxol_b1zNHfev-xR_xCa_7BtH7aPiOeBGL_GL-brW7GDK8h&__tn__=-%5DK-y-R
https://www.facebook.com/SlovakBonsaiAssociation/?__cft__%5B0%5D=AZU_Qk1sqVAwitpnnUviTHv4Tegmeiplk9Cpn8yqEMk0xb35CTZNEH-PaYGa6vTLwgTNBf_0K1kSwM2FoAtgzgKwmq5Q7jLz8nVk2opcr88g3eTaUHN-bVlgVQy9VZBv7ceJF_f7YDJfy_0LuxfShigPKSStk-iuU0_dWzGFqpxol_b1zNHfev-xR_xCa_7BtH7aPiOeBGL_GL-brW7GDK8h&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/SlovakBonsaiAssociation/?__cft__%5B0%5D=AZU_Qk1sqVAwitpnnUviTHv4Tegmeiplk9Cpn8yqEMk0xb35CTZNEH-PaYGa6vTLwgTNBf_0K1kSwM2FoAtgzgKwmq5Q7jLz8nVk2opcr88g3eTaUHN-bVlgVQy9VZBv7ceJF_f7YDJfy_0LuxfShigPKSStk-iuU0_dWzGFqpxol_b1zNHfev-xR_xCa_7BtH7aPiOeBGL_GL-brW7GDK8h&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/danubius.bonsai.klub/?__cft__%5B0%5D=AZU_Qk1sqVAwitpnnUviTHv4Tegmeiplk9Cpn8yqEMk0xb35CTZNEH-PaYGa6vTLwgTNBf_0K1kSwM2FoAtgzgKwmq5Q7jLz8nVk2opcr88g3eTaUHN-bVlgVQy9VZBv7ceJF_f7YDJfy_0LuxfShigPKSStk-iuU0_dWzGFqpxol_b1zNHfev-xR_xCa_7BtH7aPiOeBGL_GL-brW7GDK8h&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/danubius.bonsai.klub/?__cft__%5B0%5D=AZU_Qk1sqVAwitpnnUviTHv4Tegmeiplk9Cpn8yqEMk0xb35CTZNEH-PaYGa6vTLwgTNBf_0K1kSwM2FoAtgzgKwmq5Q7jLz8nVk2opcr88g3eTaUHN-bVlgVQy9VZBv7ceJF_f7YDJfy_0LuxfShigPKSStk-iuU0_dWzGFqpxol_b1zNHfev-xR_xCa_7BtH7aPiOeBGL_GL-brW7GDK8h&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063547647094&__cft__%5B0%5D=AZU_Qk1sqVAwitpnnUviTHv4Tegmeiplk9Cpn8yqEMk0xb35CTZNEH-PaYGa6vTLwgTNBf_0K1kSwM2FoAtgzgKwmq5Q7jLz8nVk2opcr88g3eTaUHN-bVlgVQy9VZBv7ceJF_f7YDJfy_0LuxfShigPKSStk-iuU0_dWzGFqpxol_b1zNHfev-xR_xCa_7BtH7aPiOeBGL_GL-brW7GDK8h&__tn__=-%5DK-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063547647094&__cft__%5B0%5D=AZU_Qk1sqVAwitpnnUviTHv4Tegmeiplk9Cpn8yqEMk0xb35CTZNEH-PaYGa6vTLwgTNBf_0K1kSwM2FoAtgzgKwmq5Q7jLz8nVk2opcr88g3eTaUHN-bVlgVQy9VZBv7ceJF_f7YDJfy_0LuxfShigPKSStk-iuU0_dWzGFqpxol_b1zNHfev-xR_xCa_7BtH7aPiOeBGL_GL-brW7GDK8h&__tn__=-%5DK-y-R


Denné teploty nad 30°C 
spôsobujú seniorom rôzne 
zdravotné ťažkosti. Naši čle-
novia  každý deň sledujú 
predpoveď počasia a podľa 
nej sa zúčastňujú spoločných 
akc i í ,  k t o ré  o rgan i zu je 
samospráva a Klub seniorov 
Krásna.

Počas športového popo-
ludnia pri hudbe s opekaním, 
ktoré sa uskutočnilo 8. júna, 
vyše 40 členov z Klubu senio-
rov Krásna zabudlo na zdra-
votné ťažkosti a usilovne 
súťažilo medzi sebou v troch 
športových disciplínach: kop 
do bránky, petang a hod lop-
tičkou na cieľ. Najúspešnejší 
seniori boli odmenení slad-
kosťou. Pri hudbe Ondreja 
Kažimíra  si všetci  pochutnali 
na opekanej klobáse a chut-
nom pagáčiku od Boženky 
Petríkovej. Bezplatné cesto-
vanie vlakom a zľavnené 
vstupné s obedom využilo 14. 

júna, 10 prihlásených členov, 
na Seniorský výlet do Aquaci-
ty Poprad.

Niekoľkodňové horúčavy 
odradili 30. júla mnohých 
seniorov prihlásených na 

jednodňový výlet s bohatým 
programom na Zemplínsku 
Šíravu. Najviac sme sa tešili 
na vyhliadkovú plavbu loďou 
ZEMPLÍN po Zemplínskej 
Šírave. Helenka a Ján Marto-

novci nám vybavili v dedine 
Klokočov návštevu Grécko-
katolíckeho chrámu Zosnutia 
Presvätej Bohorodičky s pla-
čúcou ikonou Bohorodičky. Je 
to významné pútnické miesto  

na Zemplíne a najväčšie v 
Košickej eparchii s minerál-
nym prameňom bohatým na 
železo. Spoločný obed nám 
ponúkla Vinianska chalupa s 
výhľadom na krásne Vinian-

ske jazero. Ďalšou zastávkou 
jednodňového výletu bola 
návšteva Zempl ínskeho 
múzea v kaštieli zo 17.storo-
čia v Michalovciach. 

Obľúbené termálne kúpa-

lisko v Tiszaújvárosi nám 
ponúklo príjemné osvieženie 
počas horúcich dní 14. júla a 
17. augusta na jednodňových 
výletoch kl imatizovaným 
autobusom. 

 Horúce leto v klube

Alžbeta Bugošová

Naše deti a mládež začali 
nový školský rok a spolu s 
nimi sme všetci pozvaní začať 
– naštartovať sa. Pred nami je 
nám ponúknutý čas, ktorý je 
potrebné čo najlepšie využiť. 
Bude to predovšetkým čas 
rôznych stretnutí v bežnom 

každodennom živote. Žiadne 
stretnutie nie je náhodné a 
každé jedno stretnutie má 
zmysel. Žiaden krok, ktorý 
spravíme v živote, nie je zby-
točný. Každý z nich nás nie-
kam nasmeruje. Aj krok vedľa 
má význam a niečo sa v ňom 

ukrýva. Často až po nejakom 
čase zisťujeme, že krok, ktorý 
sme vtedy vnímali ako krok 
„do prázdna“, bol práve ten 
rozhodujúci v našom živote. 
Všetko má svoj čas a svoje 
miesto v Božom pláne. V 
mesiaci november je nám 

ponúkané aj stretnutie na 
cintoríne s tými, ktorí tu žili s 
nami alebo ešte pred nami. 
Nezabudnime aj na toto stret-
nutie v modlitbe na cintoríne, 
ktoré je veľmi dôležité.

Dôležité stretnutia

Dominik Plavnický,
farský vikár

S blížiacim sa sviatkom 
Všetkých svätých bývajú 
cintoríny plné návštevníkov. 
Často si tak pri návšteve cin-
torína spomenieme na príbuz-
ných, kamarátov alebo zná-
mych, ktorí už dávno nie sú 
medzi nami. Radi by sme si 
uctili ich pamiatku, ale nevie-
me nájsť hrob, v ktorom sú 
pochovaní, prípadne nám 
súčasná situácia nedovoľuje 
navštíviť hroby osobne.

Mestská časť sa z dôvodu 
sprehľadnenia nášho cintorí-
na zapojila do projektu virtual-
nycintorin.sk. Domáci, cez-
poľní, ale aj tí, ktorí žijú v 
zahraničí, si môžu na interne-
t o v o m  o d k a z e  o d k a z e 
https://www.virtualnycinto-
rin.sk/cintorin/2726 vyhľadať 

zosnulých na cintoríne v Krás-
nej podľa mena a priezviska, 
prípadne čísla hrobu, pozrieť 
si polohu hrobu na digitálnej 
mape cintorína, dokonca aj 
fotografiu náhrobku. K dispo-
zícii sú na kontrolu aj údaje 
zomrelých či informácie o 
uzavretých zmluvách,  plat-
bách nájomného za hrobové 
miesto.

Podstatné pre tých, ktorí 
sa nachádzajú ďaleko od 
hrobov svojich blízkych je to, 
že pomocou virtuálneho cinto-
rína z ktoréhokoľvek kúta 
sveta môžeme nájsť hroby a 
na virtuálnom cintoríne na 24 
hodín zapáliť virtuálnu svieč-
ku a spomenúť si tak na nášho 
zosnulého.

Náš virtuálny cintorín je tak 

určite krokom vpred a veríme, 
že aj táto nová služba sa bude 
páčiť a počas nastávajúcich 
sviatkov ubudne ľudí, ktorí 
blúdia a hľadajú hroby.

Tí ostatní zas ocenia virtu-

alitu, pomocou ktorej môžu 
byť aspoň takto na diaľku so 
svojimi zomrelými pri symbo-
licky zapálenej sviečke.

Virtuálny cintorín aj u nás

Gabriela Šimonovičová

„Naši mŕtvi pre nás nikdy nie sú mŕtvi, kým na nich nezabudneme.“
George Eliot
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Otvorenie zrekonštruovaných priestorov 
Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina

Prvý deň v škole sme mali 
ešte jeden dôvod na oslavy, a 
to 30. výročie vzniku školy. 
História školy začala 1. sep-
tembra v roku 1992 ako jednej 
z prvých cirkevných škôl v 
meste Košice. A tak zaželaj-
me našej jubilantke veľa 
dobrých a múdrych žiakov, 
dobrých a trpezlivých pedagó-
gov, nech naďalej rastie a 
rozvíja sa.

Naši školáci v Krásnej ozaj 
slávnostne, s úsmevom na 
tvári a iskričkami v očiach, 
vykročili do nového školského 
roka. Na slávnostnej svätej 
omši Veni Sancte žiakov priví-
tal otec biskup Marek Forgáč 
a na školskom dvore slávnost-
ný príhovor predniesli riaditeľ-
ka školy Veronika Becová a 
starosta mestskej časti Peter 
Tomko. 

Slávnostné otvorenie 
pokračovalo prestrihnutím 
pásky a požehnaním zrekon-
štruovaných priestorov v dote-
raz nevyužívanom pavilóne.

Roky nevyužívaný pavilón 
sa podarilo zo združených 
finančných prostriedkov školy, 
mestskej časti, rodičov, miest-
nej farnosti a sponzorov 
úspešne zrekonštruovať. 
Našu školu navštevuje stále 
viac a viac žiakov. V tomto 
školskom roku sme privítali 41 

prváčikov. Bolo teda potrebné 
zabezpečiť moderné a väčšie 
priestory vhodné pre kvalitnú 
výučbu. Okrem kvalitného 

vzdelávania škola ponúka 
voľnočasové aktivity v Centre 
voľného času a v elokovanom 

pracovisku ZUŠ. V obľube 
žiakov sú najmä športové 
krúžky, moderný tanec či 
krúžok informatiky, šikovných 

rúk a anglického jazyka.
V týchto dňoch sme osadili 

v areáli školy multifunkčné 

outdoorové zariadenia a bas-
ketbalový kôš s finančnou 
podporou Fondu zdravia 
mesta Košice, neinvestičného 
fondu. Do zrekonštruovaných 
priestorov boli zakúpené nové 
školské lavice, tabule či šatní-
k o v é  s k r i n e .  P r í j e m n ú 
atmosféru školských tried a 
chodieb tvorí nielen nový 
nábytok, ale aj šikovná práca 
učiteliek a učiteľov, ktorá je 
prítomná v celej škole. 

Veronika Becová,
riaditeľka školy

Deti na sebe pracujú
Naša prípravka FK Krásna 

U11 vstúpila na konci prázd-
nin do svojej druhej sezóny. 
Keďže sme trénovali prakticky 
nepretržite od konca predchá-
dzajúcej sezóny, zvládli sme 
veľmi dôležitý začiatok tak, 
ako sa na tím, ktorého cieľom 
je v tejto sezóne vyhrať svoju 
súťaž, patrí. V prvom zápase 
na domácej pôde sme zvíťazili 
nad OŠK Blažice 4:2. Druhý 
zápas na pôde nováčika z 
Družstevnej p./H. sme úplne 
ovládli a vyhrali 8:1. Veľmi 
nešťastné zakopnutie prišlo 
na ihrisku v Budimíri. Napriek 
tomu, že sme boli herne lep-
ším tímom, inkasovali sme 
dva naozaj smolné góly a 
prehrali 2:1. Tento hekticky 
začiatok, keď museli deti 
absolvovať 3 zápasy v priebe-
hu posledného prázdninové-
ho týždňa, veru futbalový zväz 
nevymyslel práve najlepšie. 
Po zakopnutí sme si napravili 
chuť domácim víťazstvom 4:1 
nad minulosezónnym šampi-
ónom Sláviou TU Košice. 
Chlapci a dievčatá na sebe 
pracujú, zlepšujú sa od zápa-
su k zápasu a nič na tom 
nemení ani remíza 3:3 na 
pôde veľmi silného súpera TJ 

Ploské. Sezónu máme roz-
behnutú veľmi dobre a v tomto 
kalendárnom roku nás čakajú 
už len 2 zápasy. Jesenná časť 
nám teda skončí ešte na konci 
septembra. V októbri plánuje-
me naďalej trénovať, tak ako 
doteraz, spolu s našim novo-
vytvoreným tímom v kategórii 
U13, ktorý pôsobí v III. lige. 

Vedie ho Matúš Gordoň a 
naša spolupráca je výborná. 
Spoločné tréningy dávajú 
mladším deťom ďalšie skúse-
nosti a tí najzdatnejší majú 
možnosť nastupovať aj v zápa-
soch vyššej kategórie. Týmto 
by sme chceli poďakovať 
mestskej časti za vytvorené 
podmienky a podporu, ktorú 

sa budeme snažiť oplatiť 
dobrou hrou a výsledkami.

A nakoniec,  keďže v 
októbri už nehráme súťažné 
zápasy, bude priestor a čas 
zorganizovať v jednu sobotu 
mini-turnaj na našom ihrisku. 
Na jeden podobný sme už 
dokonca aj pozvaní. Ale o tom 
až nabudúce.

Marek Beregsászi
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Jana  Vargová

V mes iac i september bo l 
ce lkový počet obyvateľov 
6370. Od začiatku roka sa do 
n a š e j  m e s t s k e j  č a s t i 
prisťahovalo 89 obyvateľov.
Narodilo sa 40 detí a zomrelo 
21 občanov.

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:
Ak je niekde uhynuté zviera, 
volať Mestskú políciu č. 159, 
zabezpečia službu.

Áčko v lige stále bez prehry

Marek Takáč

Už druhú sezónu v najniž-
šej krajskej súťaži (po reorga-
nizácii nie v 5., ale v 6. lige 
košicko-gemerskej VsFZ) 
odštartoval tím mužov FK 
KRÁSNA. Okrem ligy sa klub 
premiérovo pihlásil aj do celo-
slovenskej pohárovej súťaže 
Slovnaft Cupu. Ako sa nám 
zatiaľ darí?

Počas leta došlo v hráč-
skom kádri len k minimálnym 
zmenám, až na niekoľko výni-
miek sa teda chlapci poznali 
už z uplynulého ročníka a 
zohratosť chceli ukázať na 
trávniku. Prvou súťažnou 
príležitosťou bol duel 1. kola 
Slovnaft Cupu na ihrisku 
Perína. Do vedenia sa dostali 
v priebehu prvého polčasu 
ako prví v 60. minúte domáci. 
Na ich presný zásah odpove-
dal až v 88. minúte z pokuto-
vého kopu Horňák – 1:1. 
Keďže duel skončil remízou, 
rozhodnúť musel penaltový 
rozstrel. V ňom boli úspešnej-
ší naši hráči, vďaka čomu 
postúpili ďalej, kde im žreb 
prisúdil Vranov nad Topľou. 
Medzitým ale začala aj ligová 
súťaž. V prvom kole sme 
doma v prvú augustovú nede-
ľu hostili Čečejovce. Všetko 
podstatné sa opäť udialo v 
druhom polčase, kedy sme 

boli svedkami piatich gólov. 
Na našu radosť skončili záslu-
hou Horňáka a najmä dvojgó-
lového Horizrala tri v súpero-
vej sieti – 3:2. Už hneď v stre-
du nás čakal spomínaný duel 
doma proti Vranovu. Na stret-
nutie s treťoligistom bol zve-
davých 230 divákov. Tí videli 
rýchly gól hostí, ku ktorému 
pridali do polčasu ešte ďalšie 
dva. Po pauze sa zázrak neko-
nal, aj keď Horizral znižoval v 
61. minúte na 1:4, Vranovča-
nia v závere zápasu tromi 
gólmi pochovali nádeje na 
dobrý výsledok – 1:7. Hneď v 
sobotu bol potom na progra-
me zápas druhého kola 6. ligy 
v Gemerskej Hôrke.

 V oklieštenej zostave sme 
zvíťazili 0:1. Domáci sa však 
približne o tri týždne odhlásili 
zo súťaže, body z tohto zápa-
su sa nám preto do tabuľky 
nepočítajú. V ďalšom kole na 
náš trávnik pricestovali futba-
listi FK Košická Nová Ves.

V stretnutí zahviezdi l 
najmä dvojgólový Janočko, 
k t o r é h o  d v a  k r á s n e 
„angličáky“ sa dostali naprí-
klad aj do rubriky Frajer na 
záver Športových novín TV 
Markíza. Konečný výsledok 
4:1 doplnili z našich ako tra-
dične Horizral a Horňák. 

Postupom Valalík nám pri-
budlo do ligového kalendára 
ďalšie derby. V ňom sme 
domácim Valaličanom nedali 
šancu, keď sme sa presadili 
vďaka Človečkovi a Horizralo-
vi v oboch polčasoch – 0:2. 
Žreb piateho kola nám prisúdil 
ďalšieho nováčika – FK 
Považská Sokoľ.  Podľa 
dovtedajšieho priebehu súťa-
že sme boli jasným favoritom. 
Hosťom sa podarilo držať do 
polčasu s nami krok, do kabín 
sa odchádzalo za stavu 1:1. 
Po pauze sme odpor Sokoľa 
zlomili a zvíťazili 4:1. O týždeň 
sme hrali znovu na domácom 
štadióne, tentokrát proti TJ 
Kokšov-Bakša. V minulej 
sezóne uspel v obidvoch zápa-
soch súper, tentokrát ale ťahal 
za kratší koniec. Dvojgólový 
Horizral a Boda rozhodli o 
našej výhre 3:1. Posledným 
kolom do uzávierky bolo 7. 
kolo hrané 18.9. na ihrisku v 
Poproči. V nervóznom stret-
nutí proti kvalitnému súperovi 
sme po celý zápas pôsobili 
herne veľmi dobre a zásluhou 
Horizrala sme sa dostali v 64. 
minúte do vedenia, už o tri 
minúty však domáci vyrovnali. 
Stav sa do záverečného hviz-
du nezmenil a po remíze 1:1 
sme získali len jeden bod.

Po týchto vynikajúcich 
výkonoch nie je prekvapením, 
že FK KRÁSNA je na prvej 
priečke ligovej tabuľky. Aj keď 
sa do súťaže prihlásilo 14 
tímov, momentálne v nej po 
o d s t ú p e n í  s p o m e n u t e j 
Gemerskej Hôrky a Ruskova 
pokračuje už len 12 mužstiev. 
Pevne veríme, že sa repre-
zentantom našej mestskej 
časti bude aj naďalej dariť 
proti zvyšným súperom,a že 
pred zimnou prestávkou bude-
me na čo najvyšších miestach 
tabuľky. KRÁSNA DO TOHO!

Koľko nás je?  

Dôležité kontakty
a informácie: 


