
Prvoradou je naša práca 
pre Vás, obyvateľov Krásnej. 
Patríme k menším mestským 
častiam, a preto je našou prio-
ritou budovať vzťahy a nažívať 
spolu ako dobr í  susedia. 
Del iace čiary medzi nami 
nebudú ani politické, ani žiad-
ne iné. Základným predpokla-
dom pre úspešný rozvoj je 

súčinnosť na úrovni  poslan-
cov, ale aj ochota občanov pri-
ložiť ruku k dielu. Preto podpo-
rujeme  myšlienku zapojiť čo 
najviac z vás do diania v mest-
skej časti. Sme otvorení kaž-
dému dobrému nápadu.

Ešte raz všetkým prajem 
milostiplné, radostné a v poko-
ji prežité Vianoce. 

Na záver mi dovoľte osob-
né prianie. Stojíme na prahu 
najkrajších sviatkov roka, 
Vianoc. Želám Vám v tento 
sviatočný čas veľa lásky, 
radosť zo stretnutia s rodinou, 
priateľmi, susedmi. Spoločne 
sa stretneme na námestí pred 
kaštieľom pri Krásňanských 
Vianociach, patrične oslávime 
Silvester a spoločne privítame 
Nový rok. Vo februári plánuje-
me zorganizovať tradičný Ples 
Krásňanov, na ktorý Vás už 
teraz srdečne pozývam.

 Samozrejmosťou je snaha 
o financovanie týchto projek-
tov z viacerých zdrojov. O 
pokrokoch budeme pravidel-
ne informovať tak ako doteraz.

Ako som už v úvode spo-
mínal, nastavili sme nové sme-
rovanie našej mestskej časti. 
Za posledné štyri roky sa nám 
podarilo zrealizovať väčšinu 

vytýčených cieľov, o ktorých 
sme priebežne informovali na 
stránkach náších novín.
V tomto funkčnom období je 
naším cieľom pokračovať vo 
výstavbe chodníkov, vybudo-
vať detské ihrisko či revitali-
zovať školskú záhradu, zre-
konštruovať Dom nádeje a 
vypracovať projektovú doku-
mentáciu na rekonštrukciu 
Ukrajinskej ulice.

Moje poďakovanie patrí aj 
celému volebnému tímu za 
výborne vykonanú prácu. Bez 
ich kreatívnych nápadov a 

pomoci by sme nezískali väč-
š inovú podporu.  Ďalej  sa 
chcem poďakovať všetkým 
doterajším poslancom za spo-
luprácu. Osobitne pani Marike 
Hakeovej a pánovi Milanovi 
Maďarovi, ktorí ukončili svoje 
pôsobenie ako poslanci miest-
neho zastupiteľstva. Želáme 
im veľa úspechov v osobnom 
aj pracovnom živote. Zároveň 
chcem privítať medzi nami 
nové pani poslankyne Jarmilu 
Matisovú a Luciu Študencovú. 
Tešíme sa na spoluprácu, na 
ich ženský pohľad a empatic-
ký prístup k občanom. Prajem 
im v tejto neľahkej pozíci i 
mnoho inšpirácií, ale aj trpezli-
vosti. Práca pre ľudí, ako aj 
práca s ľuďmi si vyžaduje veľa 
obety a času.

Pred niekoľkými týždňami 
sme  spo lu  so  zvo lenými 
poslancami zložením sláv-
nostného sľubu vstúpili do 
nového funkčného obdobia. 
Na jeho začiatku stojíme pred 
Vami s pokorou a vedomím 
zodpovednosti voči Vám a 
našej mestskej časti. Zaviazali 
sme sa pracovať v prospech 
našej mestskej časti a tento 
sľub máme v úmysle aj dodr-
žať. Dovoľte mi, aby som sa na 
úvod poďakoval predovšet-
kým Vám občanom, ktorí ste 
prišli k volebným urnám a pre-
javili záujem o veci verejné. 
Výsledky volieb ukazujú, že 
sme za uplynulé volebné obdo-
bie nastavili správne smero-
vanie našej mestskej časti.

Vážení obyvatelia Krásnej, 
milí susedia.
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Oznámenia o mieste a 
čase konania referenda budú 
do domácností  distribuované 
do  27 .  decembra  2022 . 
Hlasovací l ístok a obálku 
dostane volič v deň konania 
referenda vo volebnej miest-
nost i  po leg i t imovaní  sa 
občianskym preukazom a 
potvrdení ich prevzatia svojim 
podpisom do príslušného 
voličského zoznamu.

Oprávnení vol ič i ,  ktorí 
budú v čase konania referen-
da mimo územia Slovenskej 
republiky, mali právo požiadať 

o voľbu poštou. Oprávnení voli-
či, ktorí budú v čase konania 
referenda mimo obce, v ktorej 

majú trvalý pobyt, môžu požia-
dať o vydanie hlasovacieho 
preukazu. Lehoty a povinné 

náležitosti žiadosti o voľbu 
poštou žiadosti o vyda-, resp. 
nie hlasovacieho preukazu 
boli zverejnené na úradnej 
tabuli a webovom sídle mest-
skej časti v sekcii Voľby, refe-
rendum v zákonom stanove-
nej lehote.

Prezidentka Slovenskej 
republiky svojím rozhodnutím 
č. 362/2022 Z. z. vyhlásila refe-
rendum a dátum jeho konania 
určila na sobotu 21. januára 
2023. 

Pre potreby referenda bolo 
územie mestskej časti Košice 
–  Krásna rozde lené na  2 
volebné okrsky. Voliči budú 
môcť hlasovať v čase od 7.00 
do 22 .00h  v  p r ies to roch 
Kaštieľa Krásna. Právo hla-
sovať v referende má občan 
Slovenskej republiky opráv-
nený voliť do Národnej rady, 
ktorý v deň konania referenda 
dovŕši 18 rokov.

(MÚ)

REFERENDUM 2023

21. január

Referendum 2023

Bankomat je osadený
Nakoniec sa nám podarilo 

dohodnúť so spoločnosťou 
Euronet Services Slovakia 
spol. s r.o., ktorá nám symbo-
licky na Mikuláša osadila ban-
komat na budovu Miestneho 
úradu na Opátskej 18.

Prebehlo viacero rokovaní 
s množstvom bánk, ale odpo-
vede boli takmer rovnaké: 
malá využiteľnosť, rušíme via-
ceré bankomaty v meste a 
pod. V dnešnej dobe platíme v 
obchodoch oveľa viac karta-
mi, a preto ich argumenty boli 
pochopiteľné.

Mestská časť zisťovala, čo 
občanom v Krásnej najviac 
chýba. Vo väčšine odpovedí 
zazne lo ,  že  bankomat . 
Bankomat v našej časti rela-
t ívne d lho bo l  na budove 
miestneho úradu, ale banka 
sa ho rozhodla pre malú využi-
teľnosť zrušiť.

 

http://www.hospodarenie-
obci.sk/?fbclid=IwAR1EC-
Kv0g0On6Lqyt2qKHYs3jQxZ
TZ82b8grebstKw1uY3Of53i
WWncI0JA

 

Teší nás aj rast mestskej 
časti, keď v roku 2017 mala 
Krásna 5213 obyvateľov a ku 

koncu roka 2022 je počet oby-
vateľov na úrovni  takmer 
6400,  čo je za 5 rokov nárast o 
takmer 1200 obyvateľov.

INEKO je mimovládna 
nezisková organizácia, ktorá 
podporuje ekonomické a soci-
álne reformy s cieľom odstra-
ňovať prekážky dlhodobého 
pozitívneho vývoja slovenskej 

ekonomiky a spoločnosti . 
Hlavným účelom projektu je 
poskytnúť širokej verejnosti 
relevantné údaje o hospodá-
rení  každej  obce,  mesta, 
vyššieho územnosprávneho 
celku od roku 2009 a každej 
organizácie nimi zriadenej od 
roku 2010.

V celoslovenskom hodno-
tení sa naša mestská časť 
umiestnila na 2. mieste medzi 
mestskými časťami za rok 
2021. 

INEKO (Inštitút pre ekono-
mické a sociálne reformy) zve-
rejnil v správe „Finančné zdra-
vie miest, obcí a žúp za rok 
2021“ hodnotenie finančnej 
kondície samospráv. Pre sta-
novenie celkového finančné-
ho zdravia samospráv boli hod-
notené kritériá: celkový dlh, 
dlhová služba, bilancia bežné-
ho účtu, záväzky po splatnosti 
k príjmom, záväzky aspoň 60 

dní po splatnosti.

(MÚ)

Krásna na 2. mieste v hodnotení finančnej kondície 
samospráv

Pozývame na novoročný ohňostroj pred kaštieľom

Príďte sa pozdraviť so 
susedmi a známymi a spoloč-
ne si vychutnať silvestrovský 
ohňostroj, ktorý bude blýska-
vou polnočnou bodkou za sle-
dom podujatí súvisiacich s 
oslavou Mikuláša, adventu a 
Vianoc v Krásnej.

Ten pre Vás pripravia sta-

rosta, poslanci a členovia kul-
túrnej komisie. 

Mestská časť a kultúrna 
komisia Vás pozývajú pred 
kaštieľ, kde si čakanie na 
Nový rok môžete spríjemniť 
punčom, ktorý začneme pre-
dávať od 22.00 hod.

Koniec roka sa už tradične 
spája s oslavami. Je to deň, 
keď niečo končí a naopak 
nové začína.

(MÚ)

(MÚ)



Adventný veniec
Adventné obdobie je obdo-

bie štyroch nedieľ  pred 
Vianocami. Slovo advent 
pochádza z latinského slova 
“Adventus”, čo v preklade 
znamená príchod a odkazuje 
na príchod Spasiteľa. Väčši-
na z nás považuje tento čas 
za obdobie predvianočného 
zhonu a zháňania darčekov. 
Hlavný význam a zmysel je 
však iný a charakterizuje sa 
ako čas duchovných príprav 
na Vianoce.

Každá nedeľa má svoje 
ľudové označenie, advent 
začína železnou, nasleduje 
bronzová, strieborná a končí 
zlatou nedeľou. Toto obdobie 
štyroch nedieľ symbolizujú 
štyri sviece na adventných 

vencoch vo väčšine našich 
domácnosti.

Inak tomu nemôže byť ani 
v našej mestskej časti. Už 
tradične mestská časť organi-
zuje výstavbu adventného 
venca pred krásňanskym 
kaštieľom, ktorý patrí s obvo-
dom 21 metrov medzi najväč-
šie v Košiciach. Adventný 
veniec z ihličnanov a sviec je 
po celé predvianočné a via-
nočné obdobie jedným zo 
symbolom kresťanstva na 
Námestí sv. Cyrila a Metoda v 
Krásnej. Každou nedeľou sa 
rozsvieti o jednu sviecu viac. 
Prvá sa tento rok rozsvietila 
26. novembra v sobotu, deň 
pred železnou nedeľou. 

Nová zastávka Pri Teleku

(MÚ)

František Klik
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Mestskej časti sa podarilo 
vykonať všetky kroky k tomu, 
aby sa mohla osadiť zastávka 
na Hore Pri Teleku, ktorá sa 
nachádza na ceste K lesu. S 
firmou, ktorá dodáva zastáv-

ky pre Mesto Košice, má mest-
ská časť veľmi dobré skúse-
nos t i  a  nadš tanda rdnú 
spoluprácu. Problémom na 
Hore je však vysporiadanie 
pozemkov pod plánovanými 

zastávkami. Pod zastávkou 
Pri Teleku sme mali vysporia-
daný pozemok - patrí mestu, 
preto sme mohli pripraviť 
všetky výkopové a stavebné 
kroky potrebné k osadeniu 

zastávky. Veríme, že postup-
ne vysporiadame pozemky 
pod všetkými zastávkami a 
ďalej budeme zvyšovať štan-
dard pre obyvateľov Krásnej.

Nádoby na zber
olejov a tukov

Na Rehoľnej ulici pri ZŠ prebehla 
zmena organizácie dopravy 

Mestská časť Košice – 
Krásna upozorňuje obyvate-
ľov na zvýšenie pozornosti 
kvôli zmene organizácie 
dopravy na Rehoľnej ulici, 
ktorá je v platnosti od 6. 
decembra 2022. 

Mestská časť zabezpeči-
la osadenie dopravného 
značenia na základe vypra-
covanej a schválenej projek-

tovej dokumentácie. K projek-
tu dopravného značenia bolo 
vydané súhlasné záväzné 
stanovisko Krajského doprav-
ného inšpektorátu v Koši-
ciach. Použitie dopravného 
značenia bolo určené Cest-
ným správnym orgánom 
Mesta Košice. https://www.kosit.sk/obyvate-

l ia/zber-jedlych-olejov-a-
tukov/

Pravidlá zberu a harmono-
gram odvozu nájdete na 
stránke spoločnosti KOSIT.

- na Rehoľnej ulici (pri ZŠ). 
- za budovou MÚ, 

- pri vstupe do lokality IBV 
Pri mlyne od Ukrajinskej ulice,  

- v lokalite IBV Na Hore (pri 
ihrisku), 

- Edisonova ul. (pri Krčme 
pod orechom),  

V spolupráci so spoločnosťou 
KOSIT boli v mestskej časti 
Košice-Krásna umiestnené  
oranžové nádoby určené  na 
zber použitých jedlých  olejov 
a tukov na piatich stanovis-
kách:  

(MÚ)
(MÚ)
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Nové Centrum komunitných služieb je už realitou
Mesto Košice sa v minu-

lom roku pustilo do jedného z 
najambicióznejších projektov 
v oblasti sociálnej starostli-
vosti. V mestskej časti Krás-
na, na ulici K majeru, vybudo-
valo  úplne nové, moderné 
Centrum komunitných sociál-
nych služieb, ktorého služby 
už čoskoro budú môcť využí-
vať prví klienti.

Ako uviedla viceprimátor-
ka Lucia Gurbáľová, zriadenie 
centra bolo dlhodobým pro-
jektom. Cieľom bolo vytvoriť 
priestor, ktorý zastrešuje všet-
ky potrebné služby na jednom 
mieste a poskytne svojim 
klientom nielen komfort, ale aj 
prostredie podobajúce sa 
životu v bežnej rodine. „Mesto 
Košice vždy načúva potrebám 
tých najzraniteľnejších, ktorí 
si nedokážu sami pomôcť. Je 
našou povinnosťou, aby sme 
sa o nich postarali a zlepšili im 
život. Som veľmi rada, že sa 
nám podarilo postaviť takýto 
komunitný komplex, ktorý v 
našom meste doteraz chýbal, a 
verím, že nebude posledným,“ 
povedala  viceprimátorka.

Špičková starostlivosť 
nielen o seniorov 

Výstavba komunitného 
centra s kapacitou 46 klientov 
si vyžiadala náklady vo výške 
takmer 2,1 milióna eur z roz-
počtu mesta. 

V prvej etape je plánované 
umiestnenie 14 klientov do 
zariadenia pre seniorov, 12 
osôb bude môcť využiť zaria-

denie opatrovateľskej služby 
a 10 seniorov služby tamojšie-
ho denného stacionára. 
Súčasťou centra je aj jedáleň 
a spoločenská miestnosť. Od 
budúceho roka sa počíta s 10 

miestami v útulku pre osame-
lé matky s deťmi, táto sociálna 
služba bude pre nich poskyto-
vaná po dobu maximálne 
jedného roka.

Okrem pobytových služieb 
plánuje centrum poskytovať aj 
stravovacie, opatrovateľské a 
prepravné služby. Pri spustení 
Centra komunitných služieb 
sa začne s prevádzkou kuchy-
ne, ktorá bude 5x denne 

zabezpečovať stravu pre 
prijímateľov sociálnych slu-
žieb a zamestnancov. Keďže 
kuchyňa je naprojektovaná na 
sto obedov denne, v druhom 
polroku 2023 sa počíta aj s 

odberom, resp. donáškou 
obedov aj pre stravníkov z 
blízkych mestských častí 
Krásna a Nad jazerom. V 
objekte sa v budúcnosti chys-
tá aj zriadenie práčovne ako 
sociálnej služby či požičovne 
zdravotníckych pomôcok.

Centrum prinesie aj 
nové pracovné príležitosti 

„Práve prepojenie sociál-
nych služieb tak, aby sa vzá-

jomne dopĺňali a boli si aj 
navzájom prospešné, je naj-
väčšou pridanou hodnotou 
celého tohto projektu. Naprí-
klad prijímateľmi služby v 
útulku budú dve rodiny s deť-

mi, pričom dospelí členovia 
r o d í n  m ô ž u  v y k o n á v a ť 
pomocné práce pre potreby 
centra, ako sú napr. uprato-
vačky, údržbár, šofér, záhrad-
ník a podobne,“ dodala Gur-
báľová s tým, že pracovné 
miesta v centre si nájdu aj 
obyvatelia Krásnej a okolia.

Výsadba a skrášľovanie Krásnej
Kaštieľ Krásna, n.o. v 

spolupráci s Mestom Košice a 
Mestskou časťou Košice-
Krásna  organizovalo v dňoch 
26.-27. októbra dobrovoľníc-
ku brigádu pre mladých a 
„duchom“ mladých spoluob-
čanov za účelom estetizácie 

okolia našej kultúrnej pamiat-
ky – kaštieľa a Námestia sv. 
Cyrila a Metoda. 

Kaštieľ Krásna, n.o. a 
Mestská časť požiadali mesto 
Košice o grand na estetizáciu 
a naša žiadosť o príspevok 
bola úspešná.

Výsledkom bola výsadba, 
k torá farebne obohat i la 
priestranstvo pred kaštieľom. 
Pokračovalo sa ňou aj pri 
konečnej zastávke linky č. 52 
Barón. Výsadbou sa ukončila 
komplexná rekonštrukcia 
priestranstva pri Baróne, 

ktorá zahŕňala vybudovanie 
novej zastávky, vyasfaltova-
nie priestranstva a parkovis-
ka, ako aj vybudovanie fontá-
ny s kvetinovou výzdobou.

Veronika Hunyadiová

František Klik



Lucia Študencová,
 poslankyňa,

predseda Komisie
pre kultúru a šport
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Voľby 2022
V sobotu 29. októbra 2022 

od 7:00 do 20:00 hod. čakal 
celé Slovensko supervolebný 
deň. Okrem volieb starostov a 
primátorov miest a obcí, 
mies tnych a  mestských 
poslancov pribudli aj voľby do 
samosprávnych krajov, kde 
sme volili županov a krajských 
poslancov.

Voliči sa museli pripraviť 
na štyri hlasovacie lístky, v 

Bratislave a Košiciach dokon-
ca na šesť  hlasovacích  líst-
kov. Vzhľadom na množstvo 
volebných lístkov prebehla 
médiami veľká kampaň, kde 
sa voličom vysvetlil postup, 
aby bol ich hlas platný. Aj naša 
mestská časť cez facebook 
mestskej časti, ale aj cez 
s t ránku obce vysvet l i la 
podrobnosti k voľbám.

Krásna bola opäť rozdele-

ná na štyri volebné obvody. 
Každý obvod mal na volebnej 
miestnosti označenie ulíc v 
danom obvode. Vzhľadom k 
tomu, že sme predpokladali 
zdržanie voličov pri vyplňova-
ní hlasovacích lístkov, mest-
ská časť navýšila v každej 
volebnej miestnosti jedno 
miesto na hlasovanie, a tak 
mal každý obvod v Krásnej tri 
hlasovacie miesta.

Voľby prebehli bez vážnej-
ších problémov, ale napriek 
kampani a osvete ohľadom 
hlasovania bolo pomerne veľa 
neplatných lístkov. Do miest-
neho zastupiteľstva z 1870 
odovzdaných lístkov bolo 
neplatných 200, pri hlasovaní 
o starostovi obce bolo neplat-
ných 74 hlasovacích lístkov.

František Klik

Starostom Krásnej sa stal  s počtom hlasov 1 428, jeho protikandidát Miroslav Tuleja získal 366 hlasov.  Peter Tomko

Miestnymi poslancami sa stali  1 046 hlasov,  895 hlasov,  781 hlasov, František Klik Patrik Gordoň Peter Kubička Lucia 
Študencová Ján Kubička Jarmila Matisová František Jurčo 758 hlasov,  732 hlasov,  727 hlasov,  638 hlasov. Prvou 
náhradníčkou sa stala  474 hlasov.Dominika Petríková

Primátorom Košíc sa stal  s počtom hlasov 20 561, druhý skončil  s počtom hlasov 11 849. Jaroslav Poláček Milan Lesňák
Veríme, že sľúbená projektová dokumentácia a začiatok rekonštrukcie Ukrajinskej v tomto volebnom období sa stane 
realitou.

Mestským poslancom za Krásnu sa stal  s počtom hlasov 705 pred druhým Františkom Klikom s počtom Vladimír Saxa
hlasov 577.

Predsedom KSK sa stal s počtom hlasom 110 362. Žiadny Krásňan v tomto volebnom období nebude Rastislav Trnka 
pôsobiť ako poslanec v KSK, Vladimír Saxa je vo volebnom obvode č.4 prvým náhradníkom.

Ing. František Klik,
zástupca starostu,

poslanec, predseda Komisie
výstavby, životného 
prostredia a dopravy

Ing. Peter Tomko,
starosta

Ing. Patrik Gordoň,
 poslanec,

predseda Komisie školstva,
médií a vzdelávania

Ing. Peter Kubička,
 poslanec,

predseda Komisie na ochranu
verejného záujmu

Ing. Ján Kubička,
  poslanec,

predseda Komisie financií
a správy majetku

Mgr. Jarmila Matisová,
poslankyňa,

predseda Komisie
sociálnych vecí,
rodiny a zdravia

František Jurčo, 
poslanec,

predseda Komisie
verejného poriadku
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Výchova a vzdelávanie nielen v školských laviciach

Čo však majú naši žiaci 
obzvlášť radi, sú aktivity mimo 
školy – výlety, exkurzie, 
návštevy, vystúpenia... Ich 
prvoradým cieľom nie je 
„oddýchnuť si“ od vyučovania, 
ale (opäť) vzdelávať a vycho-
vávať - rôznymi pútavými 
formami, názorne a zážitkovo. 
A posledné mesiace boli popri 
uvedených aktivitách v škole 
skutočne bohaté aj na rôzne 
podujatia mimo nej. 

Po úspešnom začiatku 
školského roka, kedy sme 
oslávili 30. výročie vzniku ZŠ s 
MŠ sv. Marka Križina a otvorili 
nové triedy v zrekonštruova-
ných priestoroch, sme sa opäť 
naplno pustili do práce. Popri 
samotnom vyučovaní sa v 
našej škole uskutočnilo množ-
stvo aktivít a podujatí. Za 
všetky spomeňme Rozpráv-
kovú noc 1. stupňa s Osmijan-
kom, športovo-jazykový deň, 
ktorého súčasťou bola aj 
anglická sv. omša, charitatív-
ne zbierky či súťaž o najkraj-
šie jablko. Prebiehajú školské 
aj okresné kolá predmeto-
vých, umeleckých, športo-
vých súťaží. Navštívilo nás 
viacero lektorov i inšpiratív-
nych hostí, ktorí so žiakmi 
diskutovali na zaujímavé 
témy. A každodenný výchov-
no-vzdelávací proces je spre-
vádzaný a obohacovaný 
duchovnými aktivitami. 

Prvou zahraničnou exkur-
ziou po období pandémie bola 
októbrová cesta našich ôsma-

kov a deviatakov do  Poľska – 
konkrétne koncentračného 
tábora Osvienčim a mesta 
Krakov. 

Šiestaci v rámci dejepisu 
každoročne navštevujú blízke 
nálezisko z bronzovej doby – 
Nižnú Myšľu. Radi využívame 
skutočnosť, že unikátna loka-
lita európskeho významu je 
od Krásnej vzdialená len pár 
kilometrov. Počas exkurzie v 
Archeoskanzene i v obecnom 
múzeu nás pútavým výkla-
dom sprevádzal pán Kristián 
Glajc, ktorého starý otec 
pochádza z Krásnej.

Environmentálna výchova 
je dnes veľmi aktuálnou a 
dôležitou zložkou výchovy. 
Starší žiaci sa preto zúčastnili 
Junior festivalu v rámci filmo-
vej prehliadky Ekotop film. 
Druháci z ŠKD zase navštívili 
v botanickej záhrade výstavu 
"Včelárstvo", kde si okrem 
výkladu o chove včiel mohli 
prezrieť, ako vyzerali úle kedy-
si a dnes, ako to vyzerá vo 
vnútri úľa a akým spôsobom 
sa stáča med. Sami si odliali 
vianočnú ozdobu z vosku a 
stihli si pozrieť aj skleníky s 
exotickými rastlinami, kaktus-
mi a citrusmi.

V rámci vyučovania témy 
Vesmír v 4. a v 5. ročníku dopĺ-
ňame vedomosti nadobudnu-
té na hodinách aj názorným a 
zážitkovým učením. Štvrtáci 
tentokrát navštívili planetá-
rium v Technickom múzeu, 

piataci v CVČ na Popradskej 
ulici. V Technickom múzeu 
boli aj tretiaci, a to konkrétne v 
expozícií Vedecko-technické 
centrum, kde sa mohli vysta-
vených predmetov dotýkať a 
interaktívnou formou si vyskú-
šať, ako veci fungujú v reál-
nom svete.

Deň plný počítačov, hier a 
noviniek zo sveta IT zažili žiaci 
7. ročníka v OC Optima, na 
podujatí  IT Show. Túto akciu 
už každoročne organizuje 
spoločnosť Datacomp v spo-
lupráci s rôznymi softvérový-
mi firmami. Žiaci súťažili o 
hodnotné ceny, vyskúšali si 
najnovšie technológie a 
zahrali najmodernejšie hry.

Pekné dopoludnie s litera-
túrou zažili naši piataci v Kniž-
nici mesta Košice v Kulturpar-
ku.  S pani knihovníčkami 
spoznali knižnicu a všetko, čo 
knižnica ponúka a čo v nej 
môžeme ná jsť .  Ob jav i l i 
register kníh, zahrali si veselé 
hry so známymi knižnými 
postavami a zasúťažili si v 
hľadaní rôznych titulov a žán-
rov. Veríme, že toto znovuob-
javenie knižnice v nich zapáli-
lo iskričku po knihách a čítaní. 

Kulturpark navštívili aj 
deviataci, a to kvôli medziná-
rodnému veľtrhu vzdelávania 
PRO EDUCO, ktorý im posky-
tol množstvo informácií o 
možnostiach vzdelávania a 
neskoršieho uplatnenia v 
praxi.

Nezabúdame ani na ume-
nie. Žiaci 2. stupňa sa zúčast-
nili vianočného koncertu v 
Štátnej  filharmónii. Žiačky 1. 
stupňa z krúžku moderného 
tanca svojím vystúpením v 
meste pri stromčeku i v Krás-
nej pred kaštieľom prispeli ku 
kultúrnemu programu mesta i 
mestskej časti. 

Ani naši najmenší – prváči-
kovia - nesedeli len v laviciach 
nad prvými písmenkami. 
Navštívili neďalekú obec Žda-
ňa, konkrétne Dom Panny 
Márie, kde sa v rámci  kate-
chézy o Fatimskej Panne 
Márii dozvedeli viac o svojich 
patrónoch tried – sv. Františ-
kovi, sv. Hyacinte a Lucii. 

Školský rok sa blíži k svojej 
polovici a na najbližšie mesia-
ce sú rovnako plánované 
ďalšie zaujímavé podujatia. 
Za všetky spomeňme aspoň 
tie jazykové – anglický týždeň 
s anglickými lektormi, anglic-
ké divadlo a v máji plánovanú 
návštevu Londýna v rámci 
výmenného týždenného poby-
tu. 

Aj keď sú podobné aktivity 
náročné na čas, prípravu i 
energiu učiteľov, zo skúse-
ností vieme, aký dosah majú 
na žiakov. Že nielen vedomos-
ti a zručnosti nadobudnuté v 
laviciach, ale najmä tie, ktoré 
sú spojené so zážitkami, 
pretrvávajú v našich žiakoch 
veľmi dlho. 

Eva Timková
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Po dlhšej prestávke spô-
sobenej pandémiou mali žiaci 
8. a 9. ročníka ZŠ s MŠ sv. 
Marka Križina  opäť príležitosť 
absolvovať koncom októbra 
už tradičnú exkurziu do Poľ-
ska.

Dopoludnia sme navštívili 
koncentračný tábor Osvien-
čim (Auschwitz I) a Brezinka 
(Auschwitz-Birkenau), kde 
sme si počas trojhodinovej 
prehliadky prezreli najväčší 
vyhladzovací tábor z obdobia 
2. svetovej vojny. Stretli sme 
tam stovky návštevníkov 
rôznych rás a národností z 
celého sveta. Nikoho z nás 
nenechali ľahostajným hro-
mady vecí patriace zavražde-
ným, fotografie väzňov a detí 
v zúboženom stave, stena 
smrti či vstup do plynovej 
komory. Výklad poľských 
sprievodkýň v slovenčine bol 
veľmi pútavý a umocnil silné 
dojmy.  Je smutné, že tento-

krát táto téma – téma vojny a 
jej hrôz – bola oveľa aktuálnej-
šia ako kedykoľvek predtým.   

Popoludní sme sa presu-
nuli do Krakova, kde sa sties-
nený pocit postupne zmenšil a 
všetci sme si vychutnávali 
krásy mesta na Visle. Prezreli 
sme si hradný vŕšok Wawel s 

katedrálou, kde ako arcibis-
kup pôsobil Karol Wojtyla - 
svätý Ján Pavol II. Odtiaľ sme 
sa presunuli do centra mesta 
na Hlavné námestie, ktoré 
svojou rozlohou a nádhernými 
historickými pamiatkami patrí 
k najväčším a najkrajším v 
Európe. Popoludňajšia prí-

jemná jesenná atmosféra v 
centre mesta, prechádzka po 
starobylých uličkách,  pose-
denie v kaviarničkách či náku-
py suvenírov... To všetko 
vytvorilo nezabudnuteľnú 
atmosféru tohto dňa. Avšak 
ani tieto pozitívne dojmy 
neprehlušili hlavný zámer 
exkurzie. Už cestou domov a 
v nasledujúcich dňoch sa žiaci 
opätovne vracali k tomu, čo 
videli a počuli v Osvienčime...

Prežili sme pekný deň so 
silnými dojmami u našich 
susedov. Ostáva naším žela-
ním, aby práve v týchto 
časoch, keď denne počuť o 
utrpení tisícov ľudí v inej 
susednej krajine, aj tento 
zážitok pomohol formovať v 
mladých ľuďoch zdravé názo-
ry a postoje, ako aj schopnosť 
rozlišovať dobro a zlo.

Exkurzia do Krakova a Osvienčimu

Eva Timková

Aj Materskej  škole pod 
gaštanmi na Žiackej ulici 
začiatok školského roka ponú-
ka možnosť posúvať sa vpred. 
Nikdy dopredu nevieme, čo 
nám prinesie, s čím sa bude-
me musieť popasovať a čo 
nás naopak poteší. Začíname 
však slobodnejšie, čo sa týka 
c o v i d o v ý c h  o p a t r e n í  a 
obmedzení. Padajúce gašta-
ny, ktoré sú atrakciou pre 

mnoho detí z blízkeho i širšie-
ho okolia, nám dali jasne naja-
vo, že september je tu. Aj pre 
deti z našej materskej školy  
sú plody mohutných gaštanov 
prostriedkom na rozvoj tvori-
vosti, fantázie a v správne 
zvolenej aktivite ich využíva-
me aj na rozvoj matematic-
kých predstáv, výtvarných a 
pracovných zručností či pod-
poru rytmizácie u detí.

Po úspešnom septembro-
vom štarte sme mesiac októ-
ber venovali nielen spomien-
kam na našich starkých, ale 
mesiac sa niesol v znamení 
zdravej výživy. Na rôznych 
cielených aktivitách sme si 
pripomenuli dôležitosť ovocia 
a zeleniny pre naše zdravie. 
Realizovali sme výstavku 
rôznych druhov ovocia i zele-
niny, ktorá bola spojená s 
ochutnávkou. Našu krásnu 
školskú záhradu sme využili 
okrem iného aj na každoročné 
púšťanie šarkanov. Zorgani-
zovali sme aj výstavku tekvíc, 
ktoré boli veľmi nápadité a s 
dávkou fantázie. 

V novembri sa naši pred-
školáci zúčastnili veľmi zaují-
mavej exkurzie do spoločnosti 
KOSIT s.r.o, kde sa dozvedeli 
mnoho poučného, čo sa týka 
triedenia odpadu. Za prísnych 
bezpečnostných opatrení si 
prezreli priestory, kde sa 

odpad separuje a v modernej 
učebni si hravou formou zhr-
nuli všetky získané poznatky. 
V novembri sme sa spoločne 
zúčastnili návštevy bábkové-
ho divadla  s pútavým pred-
stavením “Slniečko a snežní 
ľudkovia". 

December sa začal prí-
chodom Mikuláša s anjelom a 
prípravami na blížiace sa 
vianočné  sviatky, na ktoré sa 
všetci veľmi tešíme. Zavŕše-
ním kalendárneho roka 2022 
bude plánovaná vianočná 
besiedka v miestnom kultúr-
nom dome, kde sa naše deti 
budú prezentovať pripravova-
ným kultúrnym programom za 
účasti  svojich rodičov a blíz-
kych.

Verím, že aj naďalej sa 
nám  bude dariť realizovať čo 
najviac zaujímavých a pouč-
ných akcií, ktoré budú pozitív-
nym prínosom pre naše deti.

Tak ako vždy v tomto čase, začína sa škôlka zase

Renáta Bačová, riaditeľka MŠ



Katolícka cirkev slávi 1. 
novembra sviatok Všetkých 
svätých a 2. novembra si 
všetci  pr ipomíname deň 
Pamiatky zosnulých, ľudovo 
nazývaný Dušičky. Obidva dni 
charakterizujú návštevy cinto-
rínov, kvety na hroboch blíz-

kych, zapaľovanie sviečok a 
samozrejme spomienky na 
tých, ktorí už nie sú medzi 
nami. Sviatok Všetkých svä-
tých síce pripadol tohto roku 
na utorok, ale náš krasňanský 
cintorín bol navštevovaný už 
minimálne týždeň skôr, a to od 

rána až do neskorého večera. 
Ani toho roku sme nevyne-
chali zvyk - návštevu cintorína 
a  s p o l o č n ú  m o d l i t b u  s 
duchovným otcom a pánom 
kaplánom pri kríži, v predstihu 
v pondelok 31.októbra. Tí, 
ktorí ste sa na krátkej pobož-

nosti zúčastnili, mi určite dáte 
za pravdu, že tá atmosféra a 
pokoj, ktoré tam v tej chvíli 
vládli, úžasne dopĺňali to, kvôli 
čomu tam človek šiel.......tiché 
spomienky na našich drahých 
zomrelých.

Po dvoch ťažkých rokoch, 
kedy boli spoločenské akcie 
rôzneho druhu zakázané 
resp. obmedzené, sme sa 15. 
septembra na sviatok Sedem-
bolestnej Panny Márie vrátili k 
peknej tradícii, a to k púti ku 
kaplnke pri “100-ročnom 
dube“. Bolo na osobnej vôli 
každého zúčastneného, či sa 
na miesto vyberie sám, či už 
peši alebo na bicykli, či pôjde 
s priateľmi alebo dokonca so 
skupinkou pod vedením 
duchovného otca a pána 
kaplána z Krásnej. Po prícho-
de na miesto bolo príjemné 
vidieť, že v tento sviatočný 
deň sa v lese stretli nielen 
postarší, ktorí si tam prišli uctiť 
patrónku Slovenska, ale aj 
mladé rodinky s malými deť-

mi. Po príchode veriacich z 
gréckokatolíckej farnosti Koši-
ce – Nad jazerom pod vede-
ním duchovného správcu a 
spoločnej modlitbe sa už roz-
prúdila družná debata. Pri 
občerstvení, ktoré zabezpečil 
miestny úrad spolu s KDH, a 
ktoré tak ako aj po minulé roky 
ochotne podávali manželia 
Matisovi, za spevu ľudových 
pesničiek skupiny z Jazera sa 
nadväzovali nové známosti a 
utužovali už existujúce pria-
teľstvá. Človek v tej svojej 
pohode zabudol na všetky 
obmedzenia, všetky zákazy, 
príkazy.... a jednoducho si užil 
krásny a pohodový deň v 
spoločnosti príjemných ľudí.

Púť k “100-ročnému dubu”

Erika Gordoňová
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Všetkých svätých

Patrik Gordoň

Nech nám každý vianočný 
dar, ktorý či už dostaneme 
alebo odovzdáme, pripome-
nie, že iba láska dá všetkému 
hodnotu, význam i zmysel.

Každý človek určite viac 
ako po dare túži po tom, aby 
mu mal ten dar vôbec kto dať. 
A tým niekým nemá byť niek-
to, kto to robí z povinnosti, ale 
niekto, kto to robí z lásky. A 
práve o tom majú byť Vianoce. 
O prejavení tej najväčšej hod-

noty, ktorou je láska. Tento 
prejav lásky však nemá byť 
iba osamoteným výkrikom do 
tmy, ale len podčiarknutím 
nášho celoročného úsilia o 
lásku. 

Pred Vianocami určite 
nejeden z nás rieši dilemu, 
čím obdarovať svojich blíz-
kych. Ja som si pri hľadaní 
riešenia na túto otázku snažil 
pomôcť internetom. A tak som 
do prehliadača zadal: „Čo dať 
svojim blízkym na Vianoce?“. 
Okrem iného som sa dočítal, 
že tento rok je top darček pre 
muža dron, pre ženu wellness 

pobyt a pre starých rodičov je 
to elektrobicykel. Možno sú to 
aj pravdivé tipy a veľa ľudí by 
si takéto dary naozaj rado 
našlo pod stromčekom. No 
mnohí z nás by si na Vianoce 
želali čosi iné, niečo čo nekú-
pime v žiadnom výpredaji, ani 
v obchode. Na mysli teraz 
pochopiteľne nemám materi-
álne dary, ale skôr hodnoty, 

ktoré do nášho života neprine-
sú len nejaké krátkodobé 
potešenie. 

Čím obdarovať blízkych na Vianoce?

G. R.
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Súčasťou adventu je nepí-
saný sviatok všetkých detí - 
Mikuláš. Tento sviatok vychá-
dza zo skutočne žijúcej osoby 
v tureckom mestečku Myra. 
Svätý Mikuláš tam bol kňa-
zom a začiatkom 4. storočia 
bol ustanovený za biskupa. 
Za čias cisára Justiniána bol v 
Konštantínopole postavený 

chrám na počesť sv. Mikuláša. 
Jeho sviatok si uctievali v 
celom vtedajšom kresťan-
skom svete. Svätému Mikulá-
šovi je zasvätených množstvo 
kostolov. V neskoršom stredo-
veku len v Anglicku skoro 400.

Mikuláš je sviatkom, počas 
ktorého dostávajú deti darče-
ky a maškrty. Mestská časť v 

spolupráci s kultúrnou komi-
siou po dvoch pandemických 
rokoch pripravila pre deti 
prekvapenie. Na utorok 6. 
decembra nachystala darče-
ky a našla toho správneho 
“Mikuláša” s tromi anjelmi. 
Hneď po detskej svätej omši 
sa deti začali otáčať a hľadať 
Mikuláša. Ten vstúpil do kos-

tola v biskupskom rúchu aj s 
množstvom darčekov. Miku-
láš daroval deťom pripravené 
darčeky a odmenou mu boli 
rozžiarené očká detí. Radosť 
detičiek je odmenou pre všet-
kých, ktorí pripravili deťom 
tohtoročného Mikuláša.

Mikuláš opäť v kostole

Lucia Študencová

Chladné a daždivé sep-
t e m b r o v é  p o č a s i e  n á s 
neodradi lo zorganizovať 
akcie pre našich členov. 
Jesenné športové posedenie 
pri hudbe sa uskutočnilo v 
našom kaštieli a začalo sa 
vedomostnou súťažou šty-
roch družstiev. Športová 
súťaž sa konala v záhrade 
kaštieľa a mala dve disciplíny: 
hod loptičkou na cieľ a hod 
loptičkou do koša. Traja 
najúspešnejší boli odmenení 
sladkosťou. Celé posedenie 
spríjemnil hudbou Andrej 
Kažimír. Po skončení súťaže 
nasledovalo občerstvenie 
výborným gulášom z kuchyne 
Bistro-Včielka. Dážď nás 
sprevádzal aj na jednodňo-
vom výlete autobusom na 
hrad v Starej Ľubovni a počas 
prehliadky skanzenu. Po 
spoločnom obede sme sa 
zastavili na krátku prechádz-
ku centrom mesta Stará 
Ľubovňa. 

Pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším sa naši členovia 
zúčastnili v októbri  na spolo-

čenských  akc iách  -  na 
galaprograme. „Ďakujeme, že 
ste” a na “Októbrovom  bále”, 
ktoré sa uskutočnili v Spolo-
čenskom pavilóne v Koši-
ciach.

Grand finále vedomostnej 
súťaže Strieborné dialógy sa 
uskutočnilo v Historickej  
radnici v Košiciach a prebojo-
vali sa doň naše členky Mag-
daléna Szabóová a Alžbeta 
Bugošová. Akcia bola spojená 
s odmeňovaním najaktívnej-
ších seniorov z košických 
klubov.

Z klubu seniorov Krásna 
ocenenie „Senior veterán“ 
prevzali Ing. Anton Paľovčík, 
Mária Martonová, Magdaléna 
Szabóová a Jozef Pachinger. 
Srdečne gratulujeme. Tieto tri 
akcie boli organizované pri-
mátorom mesta Košice Jaro-
slavom Polačekom v spo-
lupráci s Radou seniorov 
mesta Košice pre členov z 
košických klubov seniorov a 
denných centier. 

Na trojdňový výlet  do 
Vysokých Tatier za krásou 

babieho leta  sme využili bez-
platnú cestu vlakom. Z uby-
tovne Vyšné Hágy sme cesto-
vali do obce Ždiar, Tatranskej 
Javoriny a na malebné miesta 
Štrbského Plesa.

Klub seniorov Krásna 
zorganizoval  v novembri v 
spolupráci s centrom „Dietky z 

čučoriedky” v Krásnej dve 
akcie pod názvom Tvorivé 
dielne. Šikovné seniorky si 
vymaľovali a zhotovili Miku-
lášsky lampáš a prevliekanou 
technikou si uplietli z vlny 
teplý moderný šál.

Seniori v pohybe

Alžbeta  Bugošová



Do úvahy pripadali tri mies-
ta - ihrisko za úradom, školské 

ihrisko alebo centrum obce 
pred kaštieľom. Kultúrna komi-
sia so starostom sa zhodli na 
mieste v srdci Krásnej pred 
kaštieľom. Pódiom sa tak 
stala terasa kaštieľa a javis-
kom priestranstvo pred ním. 
Zabezpečený priestor, ozvu-
čenie, ale aj občerstvenie tak 
čakalo na zabávajúcich sa 
Krásňanov. Tých od začiatku 

dostal do varu samotný kon-
cert. Ľudové hity, v rezkejšom 
prevedení skupiny, tancovali a 
spievali deti, mladí aj starší. 
Mierne mrholenie tentokrát 
program nenarušilo. Koncert 
si Krásňania užili a skvele sa v 
Krásnej cítil aj Mike z Mafia 
Corner, veď fotenie trvalo ešte 
hodinu po koncerte.

Upršaná odpustová vese-
lica na Deň Krásnej ostala bez 
jednej z hviezd - Mafie Corner. 
Ešte v ten deň však vzišla 
dohoda, že skupina do Krás-
nej zavíta. Termínov veľa 
nebolo, ale ten koncom leta, 
23. september, vyhovoval 
obom stranám.

10

Mafia Corner ukončila leto

Mária Horváthová 

Naše novovzniknuté muž-
stvo U13 pôsobí od novej 
sezóny v III. lige Východ spolu 
so svojou dvojičkou U15, 
ktorá je zložená z hráčov 
Janočko Academy. V tejto 
súťaži sa stretávame s kvalit-
nými výbermi ako MFK Rož-
ňava, FK Košická Nová Ves, 
FK Junior Košice, FK Čaňa a 
FK Kechnec.

Na záver sa chcem poďa-
kovať hráčom, rodičom, 
správcovi ihriska a každému, 
kto sa podieľa na fungovaní 
nášho mužstva. Poďakovanie 
patrí aj mestskej časti, ktorá 
nám na záver jesennej časti 
pripravila príjemne posedenie 
a občerstvenie pre hráčov a 
rodičov

Jesenná časť nám však 
ukázala to, že je pred nami 
ešte veľa práce, aj keď herný 
prejav nášho tímu sa zlepšuje 
od zápasu k zápasu, aj 
napriek tomu, že vo vekovom 
priemere patríme medzi naj-
mladší celok súťaže. Vytvorili 
sme jeden celistvý kolektív, 
ktorý sa nevzdáva ani za 
nepriaznivého vývoja a súpe-
rom nedáme nič zadarmo. 
Našim najlepším strelcom po 
jesennej časti je Richard Kraj-
ňák (4 góly). Pevne verím, že 

táto koncepčná práca prinesie 
ovocie a v budúcnosti sa bude-
me môcť pýšiť v mužstve 
dospelých našimi odchovan-
cami.

V jednotlivých tréningo-
vých jednotkách sa hráči zdo-
konaľujú aj na základe svojich 
postov, snažíme sa odstraňo-
vať nežiaduce prvky v ich hre 
a posunúť ich hru na vyššiu 
úroveň. Musím oceniť taktiež 
prístup hráčov, ktorí majú chuť 

a chcenie sa zlepšovať kaž-
dým tréningom.

Kategória U13 ponúka 
hráčom U11 plynulý prechod 
do vyšších kategórií. Ťažíme 
najmä zo skvelej spolupráce s 
trénerom U11 – Marekom 
Beregsászim. Hráči prichá-

dzajú pripravení, majú futba-
lové základy, a to nám umož-
ňuje budovať nadstavbu pre 
ich ďalší rozvoj. Naším cieľom 
je postupné zapájanie hráčov 
aj mladších ročníkov, ktorí sa 
svojimi výkonmi môžu posu-
núť vyššie a zmerať si sily so 
staršími protivníkmi.

Mládež na sebe pracuje

Matúš Gordoň, tréner U13
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Keďže sa naša reprezen-
tácia už vrátila domov na 
Slovensko, nechali sme ho 
trošku vydýchnuť a spýtali 
sme sa na jeho pocity z práve 
ukončených MS v Mahé: 
,,Bolo to tam celkom fajn, síce 
bolo obdobie dažďov, ale to 

ma nijako neodradzovalo od 
trénovania a ani pretekania. 
Príroda tam bola veľmi pekná 
a taktiež aj more bolo veľmi 
čisté," prezradil nám Samo. 
Naša výprava prišla do dejis-
ka MS skôr aj skrz toho, aby 
sa aklimatizovala v danom 
prostredí. Ako trávil náš repre-
zentant tento čas, ako prebie-
hal proces aklimatizácie, čo  
všetko stihol? ,,Áno, snažili 
sme sa čo najskôr aklimatizo-
vať , a to najmä tak, že som si 
skúšal, ktoré jedlo by som 
mohol zjesť pred pretekmi, 
aby mi nebolo nevoľno. Tak-
tiež sme trénovali v mori a tam 
som zisťoval, či mi sedí teplo-
ta vody a či to veľmi nedráždi 
pokožku." Súťažil na týchto 
MS v Indickom oceáne v ťaž-
kých podmienkach v disciplí-
ne na 10 km, a ako sme už 
spomínali, obsadil 31. miesto. 
Sám potvrdil, že to jednodu-
ché vôbec nebolo, a aj preto 
mu patrí náš obdiv: ,,Boli to 
asi moje najťažšie preteky. 
Mal som pocit, že keď som 
plával, tak stojím na mieste, a 
ešte k tomu ma to aj bolelo, 
najmä ramená a nohy. Ťažko 
sa mi dýchalo a bol som aj 
dosť smädný, aj keď som sa 
každé kolo dokrmoval, tak mi 
to nestačilo. Dostal som kŕč 
do nohy, čo tiež nebolo opti-
málne. Veľmi som chcel 
vyliezť z vody, ale nakoniec 
som to doplával. Čo sa týka 
konkurencie, tak na začiatku 
som sa držal v druhom balíku, 
kde som dostal aj nejakú bit-
ku, ale to mi až tak neprekáža-
lo, skôr mi vadilo to, že som sa 
s nimi nevedel udržať, keďže 
sa mi tak zle plávalo," bilancu-
je Samo. Po nedávnom 
sústredení v slovinskom Kope-

ri trošku ochorel, snažil sa v 
Košiciach doliečiť, ale aj tak 
išiel na MS a napriek tejto 
nepohode vydržal vo vode 
niečo viac ako dve hodiny, čo 
je obdivuhodné. ,,Bohužiaľ, 
už to neviem zmeniť. Ja to 
beriem hlavne ako skúsenosť 
do života a dúfam, že ďalšie 
preteky pre mňa budú lepšie. 
A čo mi preteky dali? Tak ako 
som už spomínal, hlavne tie 
skúsenosti a lekciu do života, 
že nie každé preteky budú 
ľahké. Ja sa každopádne 
teším už na ďalšie, či už v 
diaľke alebo v bazéne." Ak by 
ste sa čerstvého dospeláka 
opýtali na jeho športový vzor, 
povedal by vám, že nemá 
nikoho. A prečo? ,,Mňa fasci-
nujú všetci, ktorí niečo doká-
zali, či už v športe alebo v 
niečom inom", podotýka 
skromne. A čo je ešte pred 
ním? ,,Mám hlavne v pláne 
trénovať. Určite sa chcem 
zúčastniť aj na všetkých podu-
jatiach, na ktorých sa budem 
môcť zúčastniť, ale hlavné je 
teraz pre mňa to trénovanie." 
V úplnom závere nemôže 
chýbať, samozrejme, poďa-
kovanie všetkým, ktorí stoja 
pri ňom a povzbudzujú ho v 
jeho dobre rozbehnutej špor-
tovej kariére: ,,Na záver by 
som chcel poďakovať všetký-
m, ktorí so mnou boli na MS, aj 
trénerom, aj sparingom, tak-
tiež chcem hlavne poďakovať 
klubu ŠKP Košice a aj svojím 
trénerom, že so mnou všetko 
vytrpeli a že mi dali podmien-
ky na trénovanie, a ešte 
chcem poďakovať aj rodičom, 
že ma v tom podporujú! Ďaku-
jem." 

Skvelú fazónu predviedol 
Samo ešte v júni v Poprade na 
MS juniorov a seniorov, kde 
vybojoval a vyplával tituly 
medzi juniormi na 200 m, 

800 m a 1500 m kraul a 200 
m motýlik.  K tomu pridal 
bronz na 100 m znak. Medzi 
seniormi skončil druhý na 800 
m kraul a 200 m motýlik. Tretí 
dohmatol medzi seniormi na 
1500 m kraul. Sympaťák, 
ktorý vo voľnom čase rád 
oddychuje a zaujíma sa o 
motocykle a plánuje si nejaký 
aj kúpiť, študuje na gymnáziu, 
ktoré sa zaoberá biológiou a 
IT, a ako sám vraví, chcel by 
vyštudovať fyzioterapiu. Slo-
venský reprezentant si doká-
že oddýchnuť pri dobrej hud-
be, pričom holduje všetkým 
žánrom, ale neinklinuje k 
čítaniu, prakticky nečíta, ak 
nemusí. Dôležité je, že svojimi 
výkonmi nás vie potešiť v mori 
a v bazénoch.

Diaľkoplavecké MS junio-
rov v seychelleskom Mahé sú 
už minulosťou, pre naše farby 
to dopadlo naozaj výborne, 
keď sa prepisovali historické 
tabuľky a s výkonmi našej 
mládeže zavládla spokojnosť. 
Členom juniorskej reprezen-
tácie Slovenska je aj 18-ročný 
reprezentant nášho klubu 
Samuel Čekan, ktorý do 
dospelosti vstúpil presne 5. 
septembra. Účastník ME 
juniorov začiatkom júna v 
portugalskom Setubale a člen 
nášho klubu na MS v Mahé v 
disciplíne na 10 km trati v 

neľahkých podmienkach 
nakoniec obsadil 31. miesto 
časom 2:13:31,10 hod. 

Čerstvý dospelák Samuel 
Čekan po návrate z MS junio-
rov v diaľkovom plávaní z 
Mahé: ,,Asi moje najťažšie 
preteky v doterajšej kariére!"

Štvornásobný majster Slovenska v plávaní je z Krásnej

foto a text:
Slovenská plavecká

federácia 



Jesennú časť sme tak 
ukončili s 25 bodmi na 3. mies-

te tabuľky za vedúcou Malou 
Idou a druhou Seňou. Týmto 
súperom máme na jar čo vra-
cať, keďže sme na jeseň 
obom vo vzájomných zápa-
soch podľahli. Zimná prestáv-
ka pre futbalistov Krásnej 
končí až na Veľkonočnú nede-
ľu 9. apríla 2023, kedy hráme 
v Košickej Novej Vsi. Veríme, 
že nás jar zastihne v dobrej 
forme a že sa nám bude dariť 
minimálne rovnako ako na 
jeseň. KRÁSNA DO TOHO!!!

V závere už len znížil na 
konečných 3:2 najlepší stre-
lec súťaže Horizral (zazname-
nal 15 gólov). 

V poslednú septembrovú 
nedeľu sme na domácom 
trávniku privítali TJ Maratón 
Seňa. Súboj dvoch tímov z 
čela tabuľky sa hral  za 
nepriaznivého počasia, čo 
viac vyhovovalo hosťom. Tí sa 
v prvom polčase dostali do 
dvojgólového vedenia, ktoré 
korigoval tesne pred prestáv-
kou z penalty Janočko. Po 
pauze ale aj napriek niekoľ-
kým príležitostiam k vyrovna-
niu nedošlo, práve naopak. 
Seňa pridala ešte tri presné 
zásahy a domov odchádzala s 
tromi bodmi po výhre 1:5. 
Šancu na reparát sme mali o 
týždeň v Kysaku. Zápas 
dvoch extrémne odlišných 
polčasov gólovo naštartovali v 
16. minúte domáci. Vedenie 
sa im podarilo udržať až do 
49. minúty, kedy vyrovnal 

Horizral. Ten odštartoval gólo-
vú kanonádu hráčov Krásnej, 
ktorá sa zastavila až na 
výsledku 1:8! Sám Horizral 
skóroval štyrikrát, dvakrát sa 
presadil Kompuš a po jednom 
zásahu pridali Človečko a 
Haminda. O týždeň pricesto-
val na našu pôdu Perín. 
Posledný domáci zápas jese-
ne prilákal podľa zápisu až 
150 divákov. Skóre už v 3. 
minúte otvoril Horňák, o 11 
minút sa k nemu pridal Šuster. 
Aj keď po prestávke hostia 
znížili, tak naši hráči žiadnu 
drámu nedopustili. Boda, 
Janočko z penalty a v závere 
striedajúci Človečko dvomi 
gólmi uzavrel i  skóre na 
konečných 6:1. 11. kolo pri-
nieslo duel našich v Budimíri. 
Do vedenia šli v 40. minúte 
domáci, gólom do šatne však 
vyrovnal Horizral. Psychická 
výhoda tak bola na našej stra-
ne, čo využil v 54. minúte na 
presný zásah Horňák. Ten 
videl v závere stretnutia čer-
venú kartu. Na našej výhre 1:2 
sa už ale nič nezmenilo. V 12. 
kole sme mali po odstúpení 
Ruskova voľno. Mali sme tak 
2 týždne na prípravu na zápas 

jesene 30. októbra v Malej 
Ide. S Idou sme mali pred 
stretnutím rovnaký počet 
bodov - 25, za 8 výhier, 1 remí-
zu a 1 prehru. Vplyvom niekoľ-
kých zranení aj spomenutej 
červenej karty nám chýbalo 
niekoľko hráčov zo zostavy, 
tím ale napriek tomu bojoval 
vynikajúco. Vo vyrovnanom 
zápase sa vedenia ujali domá-
ci. Vyrovnať skóre sa nám 
nedarilo, hoci sme si šance 
vypracovali. Keď Ida zvýšila v 
79. minúte na 2:0, tak naši 
hráči ešte zvýšili aktivitu, za 
čo boli odmenení gólom 
Horizrala z penalty. To bolo ale 
žiaľ gólovo všetko a preto sme 
prehrali 2:1. Zostávalo ešte 
odohrať jedno stretnutie, a to 
predohrávku jarnej časti v 
Čečejovciach. Prvý vzájom-
ný zápas skončil výhrou 
nášho tímu 3:2. Teraz nás v 
61. minúte poslal do vedenia 
Janočko, domáci však tromi 
gólmi výsledok otočili.

Aj keď fanúšikov futbalu v 
posledných dňoch zabávali 
hlavne hviezdy na MS v Kata-
re, ešte pred nimi ich zaujíma-
la jesenná časť klubovej sezó-
ny. V nej nechýbali ani hráči 
nášho FK KRÁSNA, ktorí 
chceli nadviazať na výborné 
výkony z prvých siedmich kôl. 
Ako sa im darilo?
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Jana  Vargová

Narodilo sa 57 detí a zomrelo 
30 občanov

Od začiatku roka sa do našej 
mestskej časti prisťahovalo  
143 obyvateľov.

V me s i a c i  d e ce mb e r b o l 
ce lkový počet obyvateľov 
6412.

0800 101 777 (poruchy 
verejného osvetlenia, výtlky, 
nelegálne skládky a pod.)
Kanalizácia: 

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

V ostatných prípadoch je pri 
poruche potrebné volať 
vodárenskú spoločnosť.

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. 

dispečing - expres
0907 548 620,
dispečing - výjazd
0800 156 748  (www.kosit.sk), 
KOSIT:

055 / 7952 777 - call centrum,   
055 / 7952 420 - poruchy

0850 111 727 (www. spp.sk)  
Voda (VVS): 

0800 123 333 (www.vse.sk)
Plyn: 

Elektrina:

0902 904 869
Bezplatná linka MČ Košice -
Krásna: 

Muži zimujú na popredných priečkach

Marek Takáč

Koľko nás je?  

Dôležité kontakty
a informácie: 

Malá Ida - FK KRÁSNA 2:1


