
esto Košice v súčasnosti 
pripravuje nový Územný 

plán mesta Košice, ktorý výz-
namným spôsobom určí zá-
kladné a strategické piliere 
územného rozvoja celého mes-
ta i Krásnej. Tieto významné 
zmeny môžu pozitívne, alebo 
negatívne ovplyvniť aj územný 
a ekonomický rozvoj Krásnej. 
Čo bude znamenať pre Krásnu 
ak by prešli navrhované alter-
natívy? Musíme si priamo pove-
dať, že predstavené dve alter-

natívy rušia v Krásnej už schvá-
lené lokality na výstavbu rodin-
ných domov, bytov aj občianskej 
vybavenosti. Krásňanska samo-
správa s takýmto návrhom ne-
môže a nebude súhlasiť. Zna-
menalo by to podstatný zásah 
do rozvoja Krásnej a negáciu 
celej štúdie tzv. Východného 
mesta s deliacou hlavnou líniou, 
ktorou je rýchlostná cesta R2. 
Podľa môjho názoru ale aj všet-

kých starostov mestských častí, 
ktoré odzneli na poslednej Ra-
de starostov, takýto dôležitý do-
kument s takým veľkým zása-
hom do ďalšieho rozvoja mesta 
v okrajových mestských čas-
tiach nemôže byť šitý horúcou 
ihlou bez dôkladnej odbornej 
diskusie so spracovateľmi, sa-
mosprávou, vlastníkmi pozem-
kov a obyvateľmi jednotlivých 
mestských častí, ktorých sa 
priamo dotýka. Z toho dôvodu 
bolo na Rade starostov prijaté 

uznesenie o predĺžení lehoty na 
pripomienkovanie, do 30. sep-
tembra 2018 tak aby každý 
koho sa tieto zmeny týkajú mo-
hol všetky alternatívy zmien  
odborne pripomienkovať a  aby 
každá mestská časť mohla vy-
tvoriť pre svojich občanov do-
statočný priestor na dôkladnú 
diskusiu so spracovateľmi ná-
vrhov strategického rozvojové-
ho plánu mesta Košice, tiež 

s pracovníkmi Útvaru hlavné-
ho architekta mesta Košice. 
V Krásnej za týmto účelom zvo-
lávame verejné zhromaždenie, 
ktoré sa uskutoční 5. sep-
tembra 2018, na ktoré pozý-
vam všetkých obyvateľov, pod-
nikateľov aj potenciálnych de-
veloperov. O našom území 
musíme rozhodovať predo-
všetkým doma, v Krásnej s pri-
hliadnutím na všetky odborné 
argumenty pre dobrý a kvalitný 
život občanov, pre dobrú a do-

statočnú občiansku vybavenosť 
(školy, obchody, služby) a kva-
litnú verejnú a individuálnu do-
pravu. Nebolo by dobre ísť ces-
tou bratislavských satelitov 
a vytvoriť v Krásnej iba ďalší 
„prespávací“ satelit Košíc. 

rásna stále zaostáva a iba 
pomaly dobieha centrum 

mesta  a tiež aj iné mestské časti  
v troch dôležitých oblastiach:  
chýbajúca gravitačná dažďo-
vá kanalizácia, kvalitné chod-
níky, najmä na dôležitých 
hlavných zberných komuni-
káciách a kolabujúca doprava 
na Ukrajinskej ulici. Za všet-
kým sú chýbajúce peniaze i na-
priek tomu, že z vlastných pro-
striedkov za mesto Košice, 
ktoré je vlastníkom a správcom 
pripravujeme finančne náročný 
projekt odvodnenia Žiackej 
a Opátskej ulice gravitačnou 
dažďovou kanalizáciou s odve-
dením dažďových vôd do Hor-
nádu. Čo môžeme s týmto sta-
vom robiť, ak máme rozpočet 
na úrovni polovice iných samo-
statných obcí? Bez finančnej  
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O na‰om území rozhodneme doma
  JUDr. Marek  KAŽIMÍR
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(Pokračovanie na 3. strane)

„Tri boºaãky“ v Krásnej sú doprava, odvodnenie a chodníky
M

O hodnote cloveka nerozhoduje co pozná, ale co robíˇ ˇ ˇ

K

Vedenie MČ Košice-Krásna 
vás srdečne pozýva 

na oslavy 

„Dňa Krásnej“,
ktoré sa uskutočnia

v dňoch 
5. a 7. júla 2018

Program osláv:

5. júla 2018:
10.30 h. - odpustová sv. 
omša vo farskom kostole
17.00 h. - udeľovanie cien 
MZ a starostu MČ Košice-
Krásna
 - slávnostný koncert zboru 
Karpaty za doprovodu slá-
čikového orchestra Musica 
Iuvenalis

7. júla 2018:
16.00 h. - otvorenie zábav-
ného popoludnia
16.30 h. - vystúpenie divadel-
ného súboru Via Cassa
18.00 h. - vystúpenie DFS 
Krasňanka
- Akordeonisti ZUŠ Berno-
lákova
- vystúpenie víťazov talento-
vej súťaže „Krásna má talent“ 
- írske tance
19.00 h. - vystúpenie hudob-
nej skupiny Kollárovci
21.00 h. - tombola
22.00 h. - vystúpenie miest-
nej hudobnej skupiny ECHO 
Band
22.30 h. - diskotéka    

Tešíme sa na vás.



Iste súhlasíte, že problémy 
s odpadmi patria medzi tie naj-
väčšie a neobchádzajú ani našu 
mestskú časť. Možností, ako sa 
ich zbaviť je dosť, stačí len využiť 
tú správnu - veľkokapacitné kon-
tajnery na bežný domáci odpad, 
kontajnery na biologický odpad, 
separovaný zber, zberné dvory 
na objemový, drobný stavebný 
odpad aj nebezpečný odpad. 
No i napriek tomu, stále sa me-
dzi nami nájdu aj takí, ktorí si 
okrem ponúkaných možností 
vyberú aj ďalšiu - urobiť si po 
svojom. Často tak vznikajú ne-
legálne skládky, o ktorých na 
úrade vieme svoje ! Nehovoriac 
o pravidelnom ukladaní odpa-
dov mimo zaplneného kontaj-
nera. Spoliehajú sa pritom na 
to, že úrad to zariadi. Áno, len-
že si to vyžaduje čas, peniaze 
a  upratovať odpad po niekom 
nezodpovednom, nie je najprí-
jemnejšia práca.

Naša mestská časť zorga-
nizovala v tomto roku niekoľko 
dobrovoľných podujatí, čo iste 
prispeje k skrášleniu okolia 
i k zvýšeniu kvality nášho ži-
votného prostredia. Je potešu-
júce, že tieto podujatia prestali 
byť už iba „vecou“ mestskej čas-
ti. Stále sa nájde potrebný po-
čet poriadkumilovných ľudí, 

ktorí radi pomôžu. Dňa 14. apríla 
2018 sa v súčinnosti so Slo-
venským rybárskym zväzom 
konala „rybárska brigáda“, 
ktorej sa zúčastnilo 45 rybárov 
z Krásnej a okolia. Cieľom bolo 
vyčistiť ľavý brehu Hornádu na 
trase od Letnej záhradky po 
sútok Torysy  a Hornádu (na-
zbierali dva plné veľkokapa-
citné kontajnery). Ďalšiu sobo-
tu, dňa 21. apríla t.r. sa tak-

mer 20 ochotných Krásňa-
nov zúčastnilo brigády zorga-
nizovanej pri príležitosti Dňa 
zeme, aby vyčistili priestran-
stvo vzácneho historického 
miesta - pozostatkov bene-
diktínskeho kláštora. Aj to už 
znamená o krôčik bližšie k dáv-
nejšiemu zámeru zrekon-
štruovať a postaviť tam pa-

mätník, symbolizujúci počiat-
ky našich dejín. V sobotu dňa 
9. júna 2018 sa ako súčasť 
celoslovenského podujatia 

„Dnes mám rande so svojím 
mestom“ konala dobrovoľníc-
ka brigáda za účelom obno-
venia náteru oplotenia miest-
neho cintorína, ktorú finančne 
podporila Nadácia Pontis. Medzi 
brigádnikmi boli vo veľkom 
počte zastúpení seniori, zamest-
nanci miestneho úradu, no ne-
chýbali tu ani najmenší pomoc-
níci – deti. Všetko je o ochote, 
o vzťahu k veciam verejným, 
ku svojej obci. Verte, títo ľudia 
nečakajú veľké ďakovné slová, 
ich hreje pocit, že mohli uro-
biť niečo dobré a užitočné pre 
všetkých. Vážime si to a ďaku-
jeme.             Mária M i ľ o v á

Referát výstavby miestne-
ho úradu rieši permanentne 
likvidáciu všetkých zistených 
nelegálnych skládok odpa-
du v krásňanskom katastri. 
Naobjemnejšiu a najvzdia-
lenejšiu z nich vlastnými me-
chanizmami a na vlastné ná-
klady odstránil Stano Škrak. 
Rovnako „gavaliersky“ sa 
voči nášmu úradu zachoval aj 
Gabriel Klik, ktorý k renovo-
vanému náhrobníku baróna 
Meška daroval a osobne ulo-
žil trávny koberec. Časovú 

schránku na uloženie písom-
ností a odkazov pre budúce 
generácie vo vlastnej réžii vy-
hotovil a nainštaloval náš ka-
menár Milan Takáč. 

Nezištne pomáhať patrí me-
dzi najcennejšie cnosti člove-
ka. Sme radi, že veľkorysosť 
a ochota má aj u Krásňanov 
stále svoje miesto. Vďaka všet-
kým za pomoc a podporu akti-
vít našej mestskej časti.  

Mária M i ľ o v á ,
referát výstavby a CO 
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Skrá‰ºovali svoje okolie

Na krásňanskom cintoríne Na našej „Hore“

Vìaka za nezi‰tnú pomoc

Koľko nás je?
Oznamujeme Krásňanom, ale aj ostatným čitateľom, 

že počet obyvateľov v našej mestskej časti opäť vzrástol. 
Ku koncu mesiaca máj 2018 bol celkový počet obyvateľov 
5 450. Od začiatku roka sa do našej mestskej časti 
prisťahovalo 130 obyvateľov, narodilo sa 21 detí a zomrelo 
15 občanov.                                                       

Jana V a r g o v á

Rodičov školákov iste potešilo, že vyšliapaný chodníček ku 
zadnému vchodu do areálu našej školy, nahradil nový, lepší. 
Postarali sa o to zamestnanci nášho miestneho úradu, ktorí  
chodník rozšírili a uložili naň dlažbu. Škôlkári, ktorí ho najviac  
využívajú, si už v daždi a v nečase svoje topánočky cestou do 
školy nezašpinia. Aj malé veci potešia.                             (mm)



pomoci mesta, štátu a Európ-
skej únie to s našimi finančný-
mi možnosťami bude dlhý beh.  
Aj to je dôvod prečo o tom mu-
síme so všetkými občanmi otvo-
rene rozprávať. 

rásna bola pred rokom 
1990 na periférii záuj-

mov mesta a prekonať takýto 
deficit v základnej občianskej 

vybavenosti bude pre kaž-
dého starostu a poslanca 
náročná a neľahká úloha. 
Musíme však naďalej silno 
klopať, žiadať a využiť každú 
možnú výzvu. Toto je naša 
jediná cesta, ako dobehnúť 
mesto aj iné obce. Pevne ve-
rím, že spoločným úsilím sa 
nám to určite podarí.

Aj v tomto školskom roku sa 
naša ZŠ s MŠ sv. Marka Križina 
zapojila do IQ olympiády, ktorá 
je organizovaná spoločnosťou 
MENSA Slovensko, organizá-
ciou združujúcou nadpriemer-
ne inteligentných ľudí. Do súťa-
že sa zapojilo 14612 detí zo 
705 základných škôl a osem-
očných gymnázií z celého Slo-
venska.Súťaž prebiehala v troch 
kolách, zo školského on-line 
kola postúpilo 80 najlepších do 
regionálneho, v našom prípade 
Región Východ - Košický a Pre-
šovský kraj. Z našej školy súťa-
žili v regionálnom kole traja žia-
ci: Filip Varga, Tomáš, Figura 
a Patrik Timko. Dvadsať najlep-
ších z regionálneho kola postú-
pilo do celoslovenského kola, 
medzi nimi v prvej desiatke aj 

Patrik Timko a Filip Varga, žia-
ci 9. ročníka.Celoslovenské ko-
lo sa konalo 28. mája 2018 na 
Smolenickom zámku a 60 naj-
lepších súťažiacich tu v príjem-
nej atmosfére individuálne aj 
v tímoch riešilo rôzne logické 
úlohy, overovalo svoj postreh, 
testovalo pamäť. Zaujímavým 
obohatením podujatia bola aj 
prehliadka Smolenického zám-
ku. Sloganom súťaže je výrok 
Immanuela Kanta: „Odváž sa 
používať vlastný rozum.“ Naši 
chlapci svojimi výsledkami nie-
len v  IQ olympiáde, ale aj po-
čas deviatich rokov na našej 
škole dokázali, že majú odvahu 
používať vlastný rozum. 

PaedDr. Veronika B e c o v á
riaditeľka školy

O  n a ‰ o m  ú z e m í 
rozhodneme doma

Blíži sa čas, keď slávime svia-
tok našich slovanských apoš-
tolov a vierozvestov sv. Cyrila 
a Metoda a hrdo sa hlásime 
k ich odkazu. Tento sviatok nám 
ukazuje, že nemôžeme ostať 
iba v rovine horizontálnej, ktorá 
nám predstavuje ich dielo na 
úrovni politicko-spoločenskej 

a kultúrnej – čo má síce obrovský 
význam pre slovanské národy 
dnešnej Európy, ktoré sa hlásia 
k ich tradícii –, ale musíme si 
uvedomiť, že je tu ešte rovina 
vertikálna, ktorá poukazuje na 
podstatu ich misie, ktorou bolo 
ohlásenie Večného Slova, kto-
ré sa opiera o svojho nositeľa 
Ježiša Krista, ktorý prelomil smrť 
a daroval nám život. Sv. Cyril 
a Metod boli predovšetkým ohla-

sovatelia Božieho slova a získali 
si nielen elitu nášho národa, 
ale aj obyčajný ľud svojou vľúd-
nosťou. Prejavom ich empatie 
neboli len prázdne gestá. Sku-
točnosť, ako sa už pred prícho-
dom do našej vlasti pripravovali 
na svoje poslanie – ich znalosť 
slovanského jazyka, nimi vytvo-

rená hlaholika, písmo zodpo-
vedajúce našej reči a preklady 
najdôležitejších biblických, litur-
gických kníh a spisov dôležitých 
z hľadiska legislatívy, sú jasným 
dôkazom, ako vážne brali svoje 
poslanie. Zároveň sú svedec-
tvom ešte čohosi iného: úcty 
k našej krajine a k nášmu ľudu. 
Ich hlboko ľudský postoj vyvieral 
z Toho, komu zasvätili celý svoj 
život – z Ježiša Krista.

Pre nás, ktorí sa hlásime 
k odkazu našich vierozvestov je 
tu veľká výzva, ktorá vychádza 
z Božieho slova, ktoré sa pred-
náša v deň ich sviatku: „Vy ste 
svetlo sveta… Nech tak svieti vaše 
svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a oslavovali vášho 
Otca, ktorý je na nebesiach. Ne-
myslite si, že som prišiel zrušiť 
Zákon alebo Prorokov; neprišiel 
som ich zrušiť, ale naplniť… Kto 
by teda zrušil jediné z týchto 
prikázaní, čo aj najmenšie, a tak 
by učil ľudí, bude v nebeskom 
kráľovstve najmenší.“

Každý z nás má byť svetiel-
kom na tomto svete, svetielkom, 
ktoré odráža Boha vo svojom 
živote. Nech odkaz sv. Cyrila 
a Metoda vzbudzuje v nás odva-
hu hlásať svojím životom to, 
čo nám priniesli naši vierozves-
tovia, Apoštoli Slovanov. 
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– mesiac apríl, máj, jún 2018 –

 s predsedom a členmi Pozemkového spoločenstva urba-
riátu o návrhu zmien nového Územného plánu mesta 
Košice
 verejné zhromaždenie obyvateľov Krásnej o zámere firmy 
ANTIK – realizácia optickej siete vzduchom, 
 rokovanie so zástupcami firmy CBA o výstavbe super-
marketu v Krásnej – lokalita IBV Na hore,
 rokovanie na Rade starostov a protipovodňovej komisii 
mesta Košice o vlastníctve oceľovej lávky – nad riekou 
Hornád,
 rokovanie s obyvateľmi ulice Baničova o parkovaní pred 
vjazdami na pozemky a o prijatí dopravno-inžinierskych 
opatrení,

 rokovanie s obyvateľmi lokality IBV Krásna pri jazere o vy-
vážaní kalov a zápachu, kontrolný deň za účasti Okresného 
úradu, odboru životného prostredia o podmienkach a tech-
nológii spracovania odpadov počas projektu – terénnych 
úprav a sťahovania mokrade na štrkovisku,
 rokovanie so zástupcami SPP, a.s. o lokálnych závadách 
na opravených komunikáciách – Minská, K majeru, ktoré 
vznikli z dôvodu rekonštrukcie plynovodu, 
 účasť na súdnom pojednávaní o vandalizme a technických 
podmienkach prevádzky multifunkčného ihriska za miest-
nym úradom, 
 rokovanie v Oáze – nádej pre nový život o riešení projektu 
sociálneho bývania a problémov v lokalite Vyšný dvor,
 rokovanie so Slovenským červeným krížom o podmien-
kach realizácie projektu mobilného sociálneho poraden-
stva,
 rokovanie s konateľom firmy TRIS, s.r.o. o podmienkach vý-
stavby rekonštrukcie Prašnej ulice a kolaudácii I. etapy,
 pracovné stretnutie s firmou Kasser a rokovanie na Slo-
venskom futbalovom zväze – o príprave projektu automa-
tického zavlažovania futbalového ihriska,
 rokovanie s firmou JC DECAUX – o zriadení autobusového 
prístrešku – Ukrajinská ulica – záhradné centrum

DôleÏité pracovné rokovania

(Dokončenie z 1. strany)

Celoslovenské kolo IQ olympiády

Ohlasovatelia boÏieho slova, Apo‰toli Slovanov

Z o  s t a r o s t o v h o  d i á r a

Svätí Cyril a Metod

• Mgr. Michal Bodnár, kaplán

K
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KrásÀansky ka‰tieº otvára brány pre v‰etk˘ch

V Základnej škole s mater-
skou školou sv. Marka Križina 
v Košiciach – Krásnej sa po 
piatich rokoch uskutočnilo vý-
berové konanie na funkciu ria-
diteľky školy. Svoju pozíciu 
obhájila súčasná riaditeľka 
PaedDr. Veronika Becová, 
ktorá povedie školu v nasledu-
júcich piatich rokoch. Ako nám 
prezradila, za uplynulé obdobie 
sa im podarilo školu zastabili-
zovať a zlepšiť výsledky vo 
výchovno-vzdelávacom proce-
se, zvýšiť kvalifikačnú úroveň 
pedagogického zboru, zlepšiť 
materiálno-technické podmien-
ky školy, účasť na predmeto-
vých súťažiach a olympiádach 
s veľmi dobrým umiestnením. 
Žiaci sa zapájajú do rôznych 

súťaží a projektov ako E-testo-
vanie, finančná gramotnosť, Koz-
mix, predčitateľská a čitateľ-
ská gramotnosť, IQ olympiáda, 
Slávik Slovenska, recitačné sú-
ťaže a pod. Pri príležitosti jubilea 
– 875. výročia prvej písomnej 
zmienky o našej mestskej časti, 
usporiadala škola vedomostnú 
súťaž o minulosti a súčasnosti 
Krásnej s názvom „Krásna - 
miesto, kde žijem“. Každoroč-
ne organizujú školu v prírode 
a lyžiarsky výcvik s využitím fi-
nančnej dotácie Ministerstva 
školstva. Žiaci základnej školy 
a deti materskej školy sa zú-
častňujú plaveckého výcviku, 
na škole pracuje centrum voľ-
ného času, ktoré ponúka krúž-
ky s rôznym zameraním. Veľ-

mi dobré výsledky dosahujú 
v športových súťažiach. Aktívne 
sa tiež zapájajú do duchovné-
ho a spoločenského života 
našej farnosti i mesta účasťou 
na liturgických sláveniach, 
akciách organizovaných mest-
skou časťou a mestom. O všet-
kých aktivitách informujú na 
internetovej stránke www.
skolakrasnako-sice.sk. Ich 
cieľom je vybudovať školu tvo-
rivú, kvalitnú a priateľskú. Je 
to škola rodinného typu, 
v ktorej vytvárajú vzájomné 
spoločenstvo žiaci, učitelia 
a rodičia, čím pomáhajú 
mladým ľuďom rozvíjať vlast-
nú osobnosť, cit k zodpo-
vednosti a k vzájomnej úcte.

(bič)

Kormidlo na‰ej ‰koly opäÈ v rukách Veroniky Becovej

Krásna je jedna z mála 
mestských častí, ktoré sa môžu 
popýšiť existenciou historic-
kých pamiatok na svojom území. 
Jednou z nich, donedávna ešte 
chátrajúcou budovou je kaštieľ, 
ktorý si mladšie ročníky ani ne-
pamätajú a stredná generácia 
vnímala len sivý a ošúchaný ple-
chový plot. Po rekonštrukcii v ro-
ku 2013 bol nanovo sprístupne-
ný verejnosti. Brány kaštieľa sú 
otvorené pre všetkých, od naj-
menších, až po skôr narode-
ných a nielen pre Krásňanov. 
V spolupráci s rodinným cen-
trom Pimpollo tu funguje krú-
žok ľudového tanca Halúzka. 
Zapojili sme sa aj do celoslo-
venského projektu „Míľa pre 
mamu“, organizoval sa kurz 
tradičného vyšívania „Krivou 
ihlou“ pod vedením lektorov 
priamo z Detvy. Pravidelne uspo-
radúvame koncerty v spolupráci 
s ľudovými školami umenia. 
Priestory kaštieľa využívajú obe 

materské školy, aj základná 
škola na podujatia, divadielka, 
výstavy prác svojich absolventov 
a vedomostné súťaže nielen re-
gionálneho charakteru. Ak sa 
spýtate ktoréhokoľvek žiačika, 
určite už v kaštieli bol a bude 
vám ho vedieť ukázať. 

A čo stredná generácia? 
Stáva sa tradíciou organizova-

nie charitatívneho podujatia 
Pôstna polievka. Je to celo-
slovenský projekt, ktorého vý-
ťažok je venovaný pre krízové 
centrá, ktoré pomáhajú osame-
lým matkám s deťmi a týraným 
ženám. Asi táto veková kate-
gória najviac vníma riziko a bie-
du, ktorá môže postihnúť aj nás 
alebo naše deti. Pri tejto prí-
ležitosti si stále uvedomíme 
a ďakujeme za to šťastie, že 
máme strechu nad hlavou. Do-

teraz som nemal príležitosť ve-
rejne poďakovať celému reali-
začnému tímu „Krásňanskych 
piateľov“, pánovi farárovi aj kap-
lánovi, ktorí prišli s myšlienkou 
zapojiť sa do tohto projektu 
a hlavne vám, ľuďom, ktorí nás 
podporujete a vďaka vaším 
darom môžeme spoločne pris-
pieť na dobrú vec. 

Pre nadšencov dvojkoleso-
vých tátošov sa stáva tradíciou 
požehnanie motoriek na jar 
i na jeseň, ktoré sa teší nemalej 
obľube. Kaštieľ poskytuje pries-
tor aj pre duchovné pookriatie. 
Pravidelne 2x v mesiaci sa tu 
koná JEŠUA (Ježišova škola 
učeníctva), ktorú navštevujú aj 
ľudia zo stredného a západného 
Slovenska. Už len diaľka, ktorú 
chcú absolvovať, svedčí o úrov-
ni tohto kurzu. V spolupráci s DFS 

Krasňanka sa koná každý me-
siac Škola tanca, jej výsledky 
si budete môcť pozrieť na Abov-
ských slávnostiach v Rozha-
novciach. Konečne sa nadšen-
com folklóru v Krásnej podarilo 
prilákať aj mládež. Je to úžas-
né oživenie.A čo tí skôr naro-
dení? Zorganizovali sme spolu 
s tunajšou skupinou Echoband 
Tančiareň. Účasť síce nebola 
taká ako v nižších vekových ka-
tegóriách, ale o to veselšia, 
spontánnejšia a úprimnejšia. Na 
svoje detské časy si môžeme 
zaspomínať pri aktuálnej výstave 
Retro-bábik.

A čo chystáme nové? Na 
Deň Krásnej bude sprístupne-
ná vynovená výstavka dobových 
kostýmov a artefaktov. V jese-
ni, na Deň úrody, pripravujeme 
štylizovanú prehliadku kaštieľa 
v dobových kostýmoch. Viac 
zatiaľ neprezradím... 

Teším sa na vás:
Ing. Peter To m k o ,  riaditeľ 

a nielen pre KrásÀanov

Košice – mestská časť Krás-
na leží 191 m nad mo rom. 
Naj star šia pí somná zmien-
ka je z roku 1143, kedy bolo 
vysvätené krás ňan ské opát-
stvo – be ne diktínsky kláštor 
s pat ro  cí niom P. Márie. Už 
v čase jeho rozvoja tu vznik-
li dve sa mostatné de diny 
Krásna a Opát   ska, v stre  do-
veku zná  me vino hrad níc-
tvom. Krás na nad Hor ná-
dom vznik la spo jením 
už spo  mínaných obcí v ro -
ku 1945. Súčasťou mes ta 
Košice sa stala v ro  ku 1976. 
Heral dická komi sia v roku 
1997 potvrdila Krás nej erb 
a zá  stavu.

Z histórie obce



Verte - neverte, ale aj v zre-
lom veku sa dá žiť naplno a te-
šiť sa zo života. Niekto múdry 
povedal, že nie je nič horšie, 
ako nečinnosť. Držíme sa toho 
a v našom klube nezaháľame, 
naopak, snažíme sa byť stále 
aktívni, užitoční a tešiť sa z kaž-
dého i z toho najmenšieho 
úspechu. Po zimných „klubo-
vých“ činnostiach, nás teplá 
jar opäť prebudila k športovým 

aktivitám. Povedali sme si, že 
pondelkové dopoludnia budú 
našimi športovými dopoludnia-
mi. Využívame športové nára-
die a ihrisko za miestnym úra-
dom, na ktorom každý druhý 
pondelok hrá malú klubovú ligu 
v bowlingu 12 členov. Naše 
5-členné družstvo je jedným 
z 11 družstiev košickej petan-
govej ligy seniorov. S výdatnou 
pomocou pána starostu, za-
mestnancov úradu Františka 
Bičkoša, Mikuláša Cúra i akti-

vačných pracovníkov sme si 
upravili ihrisko, na ktorom hráme 
ligové domáce zápasy petan-
gu. Trúfame si aj na náročnejšie 
športy – trasu 1. ročníka behu 
Desiatka v Krásnej zabehol aj 
jeden z nás, Jozef Martinásek. 
Ten exceloval aj v nočnom behu 
po letiskovej dráhe Košice 
RUWAY RUN 2018, kde 5 km 

úsek v kategórii mužov od 60 
do 69 rokov absolvoval v re-
kordnom čase. Okrem športu 
sa zúčastňujeme aj kultúrno-
spoločenského diania v našej 
mestskej časti. V súťaži o „Naj-
lepší guláš v Krásnej“ sme sí-
ce nevyhrali, ale aspoň sme sa 
dobre zabavili. Najkrajší svia-
tok nás matiek sme oslávili ne-
tradične. Boli sme totiž pozvaní 
na predstavenie, v ktorom nám 
účinkujúce herecko-spevácke 
zoskupenie „Traja z raja“ po-

núklo kvalitnú zábavu. Do tan-
ca, ako obvykle zahrala naša 
obľúbená hudobná skupina 
ECHO band. V hojnom počte 
sme sa zapojili aj do brigády, kde 
sme s ostanými dobrovoľníkmi 
natierali oplotenie miestneho 
cintorína. V rámci akcie „Pozná-
vajme mesto Košice“ sme spo-
znali zaujímavosti mestských 

častí Sever, Juh a sídlisko Ťaha-
novce. 17 seniorov si zacesto-
valo bezplatne vlakom na Liptov, 
kde si so sprievodcom pozreli 
historické pamiatky mesta Liptov-
ský Mikuláš. Náš klubový život 
nie sú len činnosti, ale stále viac 
cítime, ako sa medzi nami prehl-
bujú priateľské vzťahy, úcta a po-
rozumenie – čo viac si môžeme 
priať?        

Alžbeta B u g o š o v á
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C h c ú  b y È  u Ï i t o ã n í

U z n a ť  v l a s t n é  c h y b y  j e  z n a k o m  z d r a v é h o  r o z u m u .•   

Stavebná komisia miestne-
ho zastupiteľstva plní úlohu 
poradného orgánu. V procese 
stavebných činnosti mestskej 
časti má svoje miesto a opod-
statnenie, hlavne čo sa týka 
investičnej činnosti a projektov 
miestneho významu. Tu je uži-
točný každý názor, pohľad, či 
konštruktívna pripomienka, aby 
miestne zastupiteľstvo prijalo 
čo najvhodnejšie riešenie. Do 
programu zasadnutí komisie 
sa dostávajú projekty výstavby 
nových objektov, komunikácií, 
verejného osvetlenia, návrhy 
zmien územného plánu, riešenie 
dopravy, dopravného značenia, 
bezpečnosti obyvateľov, ale 
i dokumenty a smernice, potreb-
né k jej  činnosti. Bežne sú v pro-

grame rokovania komisie aj 
podnety, či návrhy na riešenie 
od obyvateľov mestskej časti. 
Závery z komisie predkladáme 
na rokovanie miestneho zastu-
piteľstva. Aktuálne boli v komisii 
prerokovávané návrhy na rieše-

nie dopravnej situácie na niekto-
rých úsekoch Krásnej, na kto-
ré upozornili obyvatelia. Samo-
zrejme , boli by sme radi, keby 
sa všetko mohlo vybaviť v rámci 
kompetencií našej mestskej 
časti. Skutočnosť je však iná. Aj 
tentoraz boli naše návrhy prero-
kovávané na dopravnom dispe-
čingu, kde je zastúpený referát 
dopravy Magistrátu mesta Koši-

ce, zložky štátnej polície a mest-
skej polície. Na základe záverov 
z dopravného dispečingu boli 
osadené dopravné značky 
a zrkadlá. O dohliadanie na ne-
bezpečné úseky ciest boli pí-
somne požiadané príslušné orgá-

ny – Krajský dopravný inšpek-
torát aj Mestská polícia - Stanica 
Nad jazerom. Sme radi, že sa 
podarilo niektoré problémy vy-
riešiť aj vďaka navrhovaným 
opatreniam stavebnej komisie.

Úsek stavebníctva je nároč-
ný a riešenie problémov vidí ne-
zainteresovaný občan možno 
zjednodušene. Lenže na tomto 
úseku sú kompetencie samo-

správy takmer mizivé. Vo väčši-
ne prípadov je odkázaná na sú-
lad s územnoplánovacou doku-
mentáciou, čakanie na vyjad-
renia a súhlasy orgánov štát-
nej správy a vyšších samospráv-
nych orgánov. Najviac obmedzu-

júcim faktorom, ktorý určuje na-
še aktivity je náš rozpočet, tak-
že aj pri vyjadreniach a pri určo-
vaní priorít musíme brať ohľad
na to, čo je akútnejšie, dôleži-
tejšie a samozrejme, čo dovolí 
náš rozpočet. Ubezpečujem vás, 
že pre našu komisiu je najdô-
ležitejším faktorom spokojnosť 
občanov Krásnej.
(Predseda stavebnej komisie MZ) 

Prioritou je spokojnosÈ obãanov

I n f o r m u j e m e „Echo“ ná‰ho poslanca Ladislava Koãi‰a
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zo slávnostného odhalenia a požehnania zrenovovanej hrobky 
Jozefa I. Meška na krásňanskom cintoríne dňa 26. mája 2018Fotoreport



V sobotu, 26. mája 2018 
sme boli v Krásnej svedkami 
nevšednej udalosti - slávnost-
ného odhalenia a požehnania 
kamenného náhrobníka Jozefa I.
Meška, pri príležitosti ukonče-
nia jeho celkovej obnovy a záro-
veň 229. výročia od jeho úmrtia 
- predstaviteľa meškovského 
rodu, ktorý sa v 18. storočí výz-
namným spôsobom zaslúžil 

o klasicistickú podobu národ-
nej kultúrnej pamiatky - krás-
ňanskeho kaštieľa. Renovácia 
bola podporená dotáciou z Mi-
nisterstva kultúry SR, finančným 
príspevkom našej mestskej čas-
ti a finančnými darmi obyvateľov 
Krásnej. 

Slávnostný ceremoniál bol 
starostlivo pripravený, jeho prie-
beh bol dôstojný a výnimočný. 
S veľkým záujmom sme si vy-
počuli nášho starostu, hlavne 
jeho emotívne pôsobiaci odkaz 
novej generácii Krásňanov, kto-
rí ho budú čítať o 50 rokov. 
Predstavil v ňom súčasnú Krás-
nu, poslancov miestneho zastu-
piteľstva, poslanca mestského 
zastupiteľstva i zastupiteľstva 
KSK za našu mestskú časť. 

Z každého slova príhovoru bolo 
cítiť ako má rád svoju rodnú 
hrudu – Krásnu, ktorú označil za 
najkrajšiu mestskú časť -  miesto 
s pekným bývaním. Vzácny hosť 
slávnosti, námestníčka primá-
tora Renáta Lenártová, vysoko 
ocenila pozornosť, akú naša 
mestská časť venuje svojej his-
tórii a zachovaniu kultúrnych 
pamiatok, ktoré budú dedič-

stvom pre budúce generácie. 
S dekanom Pavlom Kaminským 
vykonali slávnostný akt odhalenia 
náhrobníka, ktorý náš duchovný 
otec požehnal.

Najúžasnejším a najdojí-
mavejším bolo vkladanie odka-
zov pre budúce generácie do 
časovej kapsuly s predsta-
vou, aké to asi bude, keď si ich 
naši nasledovníci budú v roku 
2068 čítať? K slávnostnej a ne-
opísateľnej atmosfére prispeli aj 
hudobne podfarbené sakrálne 
spevy nášho chrámového zbo-
ru. Bola to krásna slávnosť, 

ktorú sme opúšťali dojatí so 
slzami v očiach, ale s  radosťou 
v srdciach. Dovolím si na záver 
zacitovať milého hosťa našej 
slávnosti, významného, ale pritom 

veľmi skromného košického 
umelca, výtvarníka a sochára 
Zbigniewa Nišponského 
(Krásňanom známeho ako auto-
ra busty nášho rodáka pátra 
Michala Lacku a dominantného 
kríža s umučením na cintoríne): 
„Aké šťastie pre Krásnu, že 
má v osobe starostu človeka, 
ktorý má k histórii, kultúrnym 
pamiatkam a k umeniu pozi-

tívny vzťah“. Áno, aj my Krás-
ňania to vieme a sme za to veľmi 
vďační.

V jednom z mnohých 
odkazov pre všetkých, ktoré 
budú čítať ďalšie generá-
cie o päťdesiat rokov sa o.i. 
uvádza aj toto: Zachovávaj-
te vieru, vážte si minulosť, 
svoje korene, nedajte zahy-
núť tradíciám, buďte vďační 
svojim predkom za to, že vám 
pripravili základy budúcnosti 
– života, ktorý práve preží-
vate. Držte sa reťaze, ktorú 
pre nás „ukuli“ naši praotco-
via. Nasledujte ich vo viere, 
láske, pokoji a vzájomnom 
porozumení.

 Mária M i ľ o v á
Snímky:  J á n  B i č k o š
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DrÏme sa reÈaze, ktorú nám „ukuli“ na‰i predkovia



Naša mestská časť v spo-
lupráci s Rodinným centrom 
PIMPOLLO zorganizovala v po-
slednú májovú sobotu druhý 
ročník vydarenej akcie Deň 
rodiny. Podujatie bolo určené 
pre celé rodiny. Zabavili sa 
hlavne deti, ktoré sa zapojili 
do detskej olympiády a súťa-
žili „o dušu“. Medailu za účasť 
dostal každý z rúk košických 
hádzanárov a víťazi, ktorí sa po-
stavili na stupne víťazov od ho-
kejistu Petra Bartoša osobne si 
odniesli aj vecné ceny. Celou 
akciou nás sprevádzala Gabika 
Kuchárová. Vystúpili deti zo ško-

ly sv. Marka Križina, deti zo 
škôlky Pod gaštanom, či taneč-
níci z tanečnej skupiny G-mini. 
Kúzelník Gabi po celý čas kúz-
lil s balónmi a každé dieťa 
odišlo domov s darčekom. Zá-
ver programu patril Srande 
Bande, ktorá rozosmiala všet-
kých prítomných. Celý čas pre-
biehali tvorivé dielne s Ivetou, 
maľovanie na tvár, skákalo sa 
v skákacom hrade a oddýchnuť 
si rodičia s deťmi mohli v malej 
oddychovej zóne s detským kú-
tikom. Ďakujeme všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom vyčarili 
úsmev na tvárach detí.

Text a foto: Lucia Miklošová a
Gabriela Schubertová, 

Pimpollo, o.z.
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Slneãn˘ „DeÀ rodiny“

Míľa pre mamu je zábav-
né rodinné popoludnie, kedy sa 
v jeden deň na rôznych mies-
tach tisíce ľudí spájajú bez 
ohľadu na vek, rasu, vierovyz-

nanie, či počasie jednou myš-
lienkou, a to prejaviť úctu 
a vďaku mamám. Koná sa tra-
dične v predvečer Dňa matiek. 
Názov podujatia je odvodený 
od trate jednej míle, ktorá bola 
vyznačená v okolí Kaštieľa 

Krásna a na školskom ihrisku, 
ktorú ako symbol vďaky svo-
jej mame prešlo 131 účastní-
kov. Piknikové popoludnie bolo 
plné hudby, spevu a dobrej 

nálady. Ďakujeme vedeniu Kaš-
tieľa Krásna ako aj ďalším dob-
rovoľníkom za nezištnú pomoc 
a tešíme sa na ďalšie stret-
nutia.
L. Miklošová a G. Schubertová, 

Pimpollo o.z.

ëakujem, Ïe si, mama



Dňa 1. júna 2018 – v deň Medzinárodného dňa detí – sa v našom kaštieli konalo otvorenie jedinečnej výstavy „Retro 
bábik“. Bola to výnimočná, veľmi milá a priateľská udalosť, kde účastníci mohli obdivovať bábiky z obdobia sedemdesiatych 
a osemdesiatych rokov známych značiek HAMIRO a GUMOTEX, celuloidových bábik, odetých do krásnych krojov z rôznych 
regiónov Česka i Slovenska. Ako sme sa dozvedeli od zberateľky – vystavovateľky Ingrid Antalovej, bábiky nielen zbiera, ale 
aj opravuje, zhotovuje pre ne odevy, aké boli v móde kedysi. Výstava, ktorú organizuje Mestská časť Košice – Krásna v spolupráci 
s Kaštieľom – Krásna, potrvá do 7. júla 2018. Navštíviť ju môžete v čase: pondelok, streda a piatok od 10. do 13. hodiny, 
utorok a štvrtok od 14. do 17. hodiny, v sobotu a nedeľu od 16. do 18. hodiny.                      Mária M i ľ o v á ,  snímky: (bič)

V sobotu 17. marca 2018 
popoludní sa Kaštieľ Krásna 
zmenil na LEGO kráľovstvo. 
Zaplnilo ho viac ako dvesto  
priaznivcov malých farebných 
kociek. Tí prišli nielen z Krásnej 
či iných častí Košíc, ale tiež 
z Trebišova. 

K dispozícii bolo 10 kg ko-
ciek – čo je asi 50 000 kusov! 
Okrem klasického či mozai-
kového skladania si návštevníci 
mohli vyskúšať autá z Lega 

na diaľkové ovládanie alebo 
kresliaci spirograf. V rámci sú-
ťažnej časti porota odmenila naj-
originálnejšie modely. Prekva-
pením bola krásna replika 
Kaštieľa Krásna postavené-
ho z Lega, ktorej autorom je 
Matej Grajcár z firmy LEGO-

rent. Kaštieľ sa týmto zara-
dil do modelov Lego archi-
tecture medzi Eiffelovu vežu 
či rímske Koloseum.

Ďakujeme všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k zorganizovaniu tejto akcie.

Lucia a Gabika, Pimpollo
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Z vernisáÏe v˘stavy „Retro bábik“ dÀa 1. júna 2018

Lego deÀ



Vážení občania, dovoľu-
jeme si vás upovedomiť, že 
Ministerstvo vnútra Sloven-
skej republiky realizuje národ-
ný projekt „Zlepšenie prístu-
pu obetí trestných činov 
k službám a vytvorenie kon-
taktných bodov pre obete“. 
V záujme objektívneho zvýše-
nia bezpečnosti občanov, naj-
mä detí, mládeže, seniorov, 
ohrozených skupín a pod., mô-
žeme zintenzívniť účinnosť 
boja s kriminalitou spoločným 
postupom a spoluprácou. Je 
to jeden z mnohých spôsobov, 
ako pomôcť potenciálnym ale-
bo identifikovaným obetiam 
trestnej činnosti. Keďže kri-
minalita ako celospoločen-
ský negatívny jav je neodde-
liteľnou súčasťou nášho každo-
denného života, prevencia kri-
minality je nevyhnutná a po-
trebná. Každý má podľa svo-
jich možností a schopností 
konať tak, aby predchádzal, 
alebo zamedzil vzniku a šíre-
niu kriminality a inej protispo-

ločenskej činnosti. Realizáciou 
systémových preventívnych 
riešení v oblasti podpory a po-
moci obetiam je vytvorená 
možnosť poskytnúť pomoc pre 
obete na jednom mieste a to 
v kontaktnom bode. Príďte sa 
poradiť, sme tu pre vás.

Kontaktný bod pre Košický 
kraj je v budove Okresného 
úradu Košice, na Komenského 
ulici č. 52, v budove B, 7. po-
schodie, kancelária č. 706.

Telefonický kontakt: 
+421 55 600 14 45

e-mailový kontakt:
olga.lukacova@minv.sk, 
stanislava.mazakova@minv.
sk, frantisek.puskar@minv.sk.

Viac informácií o projekte 
nájdete na stránke:
http://www.minv.sk/,odbor-
prevencie-kriminality a na 
facebookovej stránke Preven-
cia kriminality.

Ing. Oľga Lukáčová, 
koordinátorka

na regionálnej úrovni Košice  
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Č l o v e k  n i e  j e  v ž d y  t a k ý  a k o  s a  o  ň o m  h o v o r í .•

Prevencia kriminality

V utorok 24. apríla 2018 boli za miestnym úradom osadené tri 
fitprvky – veslovací trenažér, dvojitý posilňovač nôh a posilňovač 
brucha. Tieto spolu s už osadeným posilňovačom hrudníka a dvojitým 
stepperom tvoria kostru postupne zriaďovaného Fitparku. Fitpark bol 
zriadený aj vďaka podpore Nadácie Tesco, n.o. Všetky prvky si už 
vyskúšali aj členky klubu seniorov v Krásnej. Pridajte sa k ním a vy-
chutnajte si čaro cvičenia „pod horou“.           Mgr. Magda Poláková

Mestská časť Košice-Krásna 
vyhlásila v máji t. r. súťaž ama-
térskej fotografie pod názvom 
„Krásna fotoobjektívom“ so 
zámerom prezentovať súčasnú 
Krásnu - prírodu, architektúru, 
historické pamiatky, kultúru, 
šport, zaujímavých ľudí. Súťaž-
né fotografie môžete odovzdať 

do 15. októbra 2018 na sekre-
tariáte starostu. Slávnostné otvo-
renie výstavy – vernisáž bude 
5. novembra 2018, vyhodnote-
nie a ocenenie najlepších foto-
grafií 7. decembra 2018. Viac 
informácií na www.kosicekrasna.
sk (úradná tabuľa).

(mm)

Do pozornosti fotoamatérom



Začiatkom apríla sa najlep-
ší šípkari Slovenska stretli na 
21. ročníku Majstrovstiev Slo-
venska v elektronických šíp-
kach. 6.4.2018 bol deň, keď 
cesty všetkých šípkarov viedli 
do Tatier na vrcholné podujatie 
na Slovensku v tejto vekom 
nelimitovanej hre, na ktorom ne-
chýbali ani zástupcovia Krás-
nej. Veľká skupina krásňan-
skych nadšencov priniesla 
prajnú atmosféru a fandenie, 
ktoré vyvrcholili počas finálo-
vého zápasu Adama Gráca. 
Elektronické šípky zazname-
návajú vo svete, ale aj u nás 
boom.Súťaže v elektronických 
šípkach boli rozdelené na via-
ceré kategórie – súťaž juniorov 
do 23 rokov, súťaž dospelých 
a súťaž žien. V súťaži do 23 ro-
kov sa stal malý zázrak. Dovtedy 
nefavorizovaný Adam Grác 

postupnými krokmi dosiahol, 
že jeho kvalitnej hre nestačili 
súperi v prvých štyroch kolách. 
Premožiteľa našiel až vo finále 
„A“ pavúka, keď podľahol naj-
väčšiemu favoritovi turnaja 
Erikovi Poliakovi 0:2. Adam pu-

toval do „B“ pavúka, kde vyradil 
ďalšieho favorita a dostal sa do 
finále, kde sa stretol opäť so 
svojim premožiteľom. Ak chcel 
titul získať musel zvíťaziť a to 
hneď dvakrát! V prvom zápase 
zvíťazil Adam Grác 2:0 a nedal 
súperovi šancu. Finále bolo ako 

remeň. Skupina Krásňanov vy-
tvorila búrlivú atmosféru, prebu-
dila celú halu, ktorá vyhecova-
la nášho zástupcu k nezabud-
nuteľnému výkonu. Finále môže-
me nazvať aj súboj „Dávida 
s Goliášom“ v tejto kategórií, 
kde aj napriek svojej výške bol 
„Dávidom“ náš Adam Grác. Vý-
sledkom urputného súboja bolo, 
že zástupca z našej dedinky 

vystúpil až na šípkarske výslnie. 
Víťazstvom 2:1 v rozhodujúcom 
zápase získal titul šampióna 
a stal sa majstrom Slovenska.

Majstrovstiev sa zúčastnila 
celá krásňanska šípkarská 
elita – Peter Grác, Adam Grác, 
Dušan Kysela, Martin Héger, 

Marek Bušek, Marek Estočin, 
Vlado Paluf, Jožko Pachinger 
a Ján Šimko. Okrem Adama 
Graca zaujal aj výsledok Dušana 
Kyselu, ten na Majstrovstvách 
Slovenska obsadil v konkurencii 
256 hráčov nádherné deviate 
miesto. Nestratil sa ani Martin 
Héger, ktorý sa umiestnil na po-
zícií 13–16.

Ing. František K l i k

V krčme Pod orechom 
a v krčme U borky sa ukon-
čili a vyhodnotili súťaže v elek-
tronických šípkach. Posledné 
kolo sa uskutočnilo 26.5.2018 
a nieslo sa v duchu osláv naj-
lepších šípkarov a dobrej ná-
lady, ktorú vytvorili pravidelní, 
ale aj súťažiaci, sporadicky za-
pojení v Krásňanskej lige. 
Posledný súťažný deň prišli 
„okoreniť“ aj hráči, ktorí obsadili 
popredné miesta v rámci Košíc 
a aj preto malo záverečné kolo 
vysokú úroveň. Zúčastnilo sa ho 
29 hráčov. Do Krásňanskej ligy 
U borky sa zapojilo takmer 70 
súťažiacich. Stretnutia súťa-

žiacich sa niesli aj napriek vyra-
ďovacím súbojom v rodinnej 
atmosfére. V poslednom kole sa 
už na konečnom poradí v prvej 
trojke nemohlo zmeniť nič, o to 
viac však chutil kvalitný guláš, 
ktorý navaril Fero Puzder, ale 
zaujala aj delikatesa od Vlada 
Palufa- cibuľovo- slaninový 
koláč. Víťazom sa stal Dušan 
Kysela, ktorý mal vyrovnaný ce-
lý ročník a patril medzi najlepších 
nielen v Krásnej, ale aj v našom 
krajskom meste. Na druhom 
mieste skončil Adam Grác a na 

treťom Peter Grác. Mnohí z vás 
netušia, ale na začiatku tohto 
športu v Krásnej, či šípkarskych 
turnajoch je Vlado Paluf, ktorý 
rozbehol aj Krásňansku ligu. 
Vytvoril turnaje a ligu v hre, ktorá 
je stále viac a viac populárnej-
šia. Kvalitnými zápasmi sa zlep-
šujú aj samotní hráči, ktorí našu 
mestskú časť reprezentujú nie-
len na Slovensku, ale aj vo svete. 
V čase písania nášho článku, 
na ME v elektrornických šíp-
kach reprezentujú v Talianskom 
Caorle našu obec Vlado Paluf, 
Dušan Kysela, Marek Bušek, 
Marek Estočin a Martin Héger. 

Ing. František K l i k
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• Veľkého športovca robí veľké srdce. A len tí s najväčším srdcom sa stávajú legendami.

Z  K r á s n e j  a Ï  n a  ‰ í p k a r s k e  v ˘ s l n i e

Adam Grác 
majstrom Slovenska

Na‰i ‰ípkari ukonãili sezónu



V rámci celoročných osláv 
875.výročia prvej písomnej 
zmienky o našej obci, Krásnej 
nad Hornádom sa v nedeľu 
15. 4. 2018 uskutočnil prvý roč-
ník behu „Desiatka v Krásnej“. 
Okrem hlavného preteku na 
10 kilometrov pre všetky muž-
ské a ženské kategórie sme 
pre našich najmenších bežcov 
pripravili aj behy na 50, 200 
a 400 metrov. Štart a cieľ hlav-
ného behu bol situovaný do 
priestorov pred budovu miest-
neho úradu, pričom trať viedla 
po mestskej časti prevažne po 
asfaltovej ceste, chodníkoch 
a po hrádzi Hornádu. 

Bežecké preteky sa vyda-
rili po každej stránke. Krásna 
účasť 153 bežcov a bežkýň plus 
60 detí bola nádhernou vizitkou 
organizátorov toho, že pripravili 
kvalitné preteky. Riaditeľ prete-
kov MUDr. Anton Paľovčík, MPH 
spolu so starostom mestskej 
časti JUDr. Markom Kažimírom, 
tiež s kolektívom dobrovoľníčok 
a dobrovoľníkov a s celým 
podporným teamom sa zhostili 
svojej úlohy bravúrne o čom 
svedčí spokojnosť a úsmev na 
tvárach všetkých, ktorí do 

cieľa dobehli. Skvelú šou pred 
a počas pretekov vytvoril Róbert 
Mamčák. Preteky prišla osobne 
podporiť Ľubica Slatina z Ligy 
proti rakovine, ktorá aj eduko-
vala a informovala ľudí o záker-
ných chorobách. O bezpečnosť 
pretekárov a plynulosť premávky 
sa postarala štátna a mestská 
polícia 

Víťazom medzi mužmi sa 
stal pretekár TJ Obal Servis 
Košice Martin Kušnirik časom 
34:58.min. Zo žien si víťazstvo 
do TJ Metropol Košice odnies-

la Beáta Kopčáková, keď pre-
behla cieľom v čase 42:38 min. 
Na regulárnosť preteku a vý-
sledkov dozeral hlavný rozhod-
ca Peter Buc, ktorý spolu s man-
želkou zabezpečoval registrá-
ciu pretekárov.

Ostáva nám veriť, že o rok 
sa všetci stretneme na druhom 
ročníku Desiatky v Krásnej, 
keďže už teraz mnohí bežci 
prisľúbili svoju účasť, pretože 
sa v Krásnej cítili komfortne 
a pochvaľovali si dobrú orga-
nizáciu pretekov.

Peter Buc a 
MUDr. Anton Paľovčík, MPH
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Prvý ročník behu „Desiatka v Krásnej“ na jedničku

v nedeľu 15. apríla 2018


