
któber 2012 bude plný:
ako Katolícka cirkev 

oslávime päťdesiat rokov od
začiatku Druhého vatikánske-
ho koncilu, dvadsať rokov od 
vydania Katechizmu katolíckej 
cirkvi, v Ríme bude biskupská 
synoda o novej evanjelizácii 
a „Rok viery“, ktorý sa začne 
11. októbra 2012 a skončí 
24. novembra 2013 (na sláv-
nosť Krista Kráľa). 

Svätý otec Benedikt XVI. 
nás všetkých pozýva znovu 
objaviť obsah koncilu, prehĺbiť 
si poznanie viery čítaním ka-
techizmu a obnoviť vlastný ži-
vot viery, aby sme boli čoraz 
viac vierohodnejší.

Obsah viery je pravda o mo-
jom vlastnom živote. Konkrét-
nym cieľom Roku viery by 
preto mohlo byť prehĺbené 
poznanie Kréda tak, aby ho 

každý katolík mohol recitovať 
s plným porozumením ako svo-
ju dennú modlitbu. Rok viery 
bude tiež dobrou príležitosťou 
k novému objaveniu kresťan-
ských spisovateľov, ktorí by 
dokázali písať o svojej viere 
a takto obohatiť iných o sve-
dectvo, ktoré je veľmi dôležité 
a potrebné.

któber 2012 bude pre Cir-
kev historický. Od tohto 

momentu sa začne nové obdo-
bie života Cirkvi. Akú bude 
mať podobu, akú tvár začne 
Cirkev nadobúdať, závisí od 
každého veriaceho.

Mgr. Pavel  Kaminský

Život meriame skutkami a nie časom
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eter Nagy v jednej so svo-
jich piesni spieva „...je le-

nivý august, všetko je spomale-
né...“. Áno, leto býva časom 
oddychu, dovoleniek, keď je viac 
možností byť s rodinou a pria-
teľmi. Viac času trávime vonku, 
na záhradkách, dvoroch, keď 
je skvelá možnosť prehodiť zo-
pár slov so susedmi a nadvia-
zať bližší vzťah. Milí spoluobča-
nia, leto v Krásnej nebolo akosi 
„spomalené“. Spoločne sme 
sa podieľali na realizácií kultúr-
nych podujatí a ďalšom rozvo-
ji našej mestskej časti. Začiat-
kom leta sme oslávili sviatok 
patrónov našej obce sv. Cyrila 
a Metoda už tradičným Dňom 
Krásnej. Napriek teplotám nad 
40 stupňov, sme sa dokázali 
zabaviť pri bohatom kultúrnom 
programe. Deti si určite našli 
radosť na nafukovacích atrak-
ciách. Veľkým lákadlom pre ne 
bol aj tohto roku prímestský 
letný tábor. Na rozvoji kultúry má 

veľký podiel aj naša folklórna 
skupina Krásňanka, ktorá nás
vzorne reprezentovala v poľ-
skom Krosne. Bolo mi cťou pre-
žiť s nimi pár dní. Vedia dodať 
úžasnú pozitívnu energiu. Pred-
stavila sa nám aj divadelná sku-
pina Krasodiva s veselohrou 
Ženský zákon. Pre rozvoj kul-
túry, ale tiež pre službu verej-
nosti, sme otvorili zrekonštruo-

vané priestory materského cen-
tra Haliganda a mládežníckej 
klubovne v dome služieb. 

letnom čase, sme sa za-
merali aj na zvýšenie bez-

pečnosti. V rámci projektu na 
zníženie kriminality, sme zre-
konštruovali a doplnili kamerový 
systém. Jedna vec je usmerňo-
vať a upozorňovať deti a dospie-
vajúcu mládež, aby nevystrájala 

(odborne nepáchala drobnú 
kriminalitu), ale dôležité je aj dať 
im možnosti využiť čas. Takou 
je pre deti vo veku základnej 
školy detské ihrisko s malou la-
novou dráhou. Pre väčších a nie-
len pre nich, sme začali s vý-
stavbou ihriska a relaxačnej 
zóny za miestnym úradom – 
ktoré ak všetko dobre pôjde – 
ukončíme v priebehu dvoch 

mesiacov. K zvýšeniu bezpeč-
nosti chodcov prispel aj nový 
chodník na Žiackej ulici, ale tiež 
osvetlenie parkoviska pri cinto-
ríne a priechodu na Horu. V spo-
lupráci s mestskou políciou 
pripravujeme prednášky o bez-
pečnosti pre mládež a seniorov. 

V súčasnosti upravujeme 
parkovisko pri cintoríne, kde pri-
budnú nové parkovacie miesta 

a nová zeleň. Na žiadosť našej 
mestskej časti tam mestská po-
lícia zriadila takzvaný kontrolný 
bod, čo znamená pravidelne 
kontrolované miesto. Na podnet 
viacerých obyvateľov Pollovej 
ulice, sme presunuli autobuso-
vú zastávku a vybudovali nový 
nástupný ostrovček pre cestujú-
cich linky č. 28, čo si vyžiadalo 
vyriešiť problém otáčania auto-

busu. Tento nám pomohla „roz-
lúsknuť“ rodina Farkašova z Mo-
torestu pri starom mlyne. Tá nám 
umožňuje bezplatné otáčanie 
autobusu na ich pozemku – par-
kovisku, za čo im úprimne ďa-
kujeme. 

ačiatkom leta sme museli
pristúpiť k pretransformo-

vaniu  úveru. Krásna  totiž  mala
(Pokračovanie na 3. strane)

V  a k t i v i t á c h  s m e  n e p o º a v i l i  a n i  v  l e t n o m  ã a s e

Mestská časť Košice–Krásna 
a Národná transfúzna služba 
SR, pracovisko Košice, vás pozý-
vajú na „Krásňansku kvapku 
krvi“. Odber vzácnej tekutiny sa 
uskutoční vo štvrtok, 11. októbra 
2012, o 7.30 hodine v našom 
kultúrnom dome. Bude to v po-
radí jedenáste stretnutie tých, 
ktorí majú zmysel pre gesto hu-
manity tým, že darujú nezištne 
životodarné kvapky pre záchra-
nu života ľudí. Uvítame nielen 
tých pravidelných donorov, ale 
aj prvodarcov, najmä z radov 
našej mládeže. Pochopiteľne, 
ako vždy – nebude chýbať ani 
malé občerstvenie.           (MÚ)

KrásÀanska
kvapka  k rv i

Nehºadáme dôvody, hºadáme spôsoby
  Ing. Vladimír  S A X A

N o v é  o b d o b i e  Ï i v o t a  C i r k v i
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Izba, alebo miestnosť au-
tentickej kultúry – tak by sa 
mala nazývať miestnosť v kaš-
tieli, v ktorej by sme radi domá-
cim aj zahraničným návštevní-
kom Krásnej predstavili denné 
potreby obyvateľov Krásnej 
v devätnástom storočí. Tento 

nápad a myšlienku sme použili 
z Nižnej Myšle. V myšľanskom 
múzeu sa vedeniu obce poda-
rilo sústrediť historické pred-
mety, kroje, poľnohospodárske 
nástroje, vybavenie kuchyne,
 domácnosti obyvateľov Nižnej 

Myšle, niektoré staré sto a viac 
rokov. Ak máte doma takéto 
historické artefakty, ktoré by 
mohli byť predstavené počas 
roka Európskeho hlavného 
mesta kultúry Košice 2013 
a chceli by ste ich darovať 
alebo zapožičať neziskovej 

organizácii Zachráňme kaštieľ 
v Krásnej, kontaktujte nás. Radi 
vás osobne navštívime a do-
hodneme bližšie podmienky 
darovania alebo výpožičky. 

Každý dobrý tip na starý, 
prachom zapadnutý pluh, kros-

ná, hrniec alebo pôvodný kroj 
nám pomôže predstaviť zvyk-
losti, tradíciu a bohatú históriu 
našej mestskej časti. 
Kontakt: 
0905 408 305
e-mail: 
kastielkrasna@gmail.com.

JUDr. Marek  Kažimír, 
riaditeľ
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O  h o d n o t e  č l o v e k a  n e r o z h o d u j e  t o ,  č o  v i e ,  a l e  t o ,  č o  k o n á .•

Miestne zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 479/2010 Z. z. 
o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Z. z. v znení ne-
skorších zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice
Schválilo: 
– plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2012 
–  VZN č. 1/2012 o prevádzke Domu smútku a pohrebiska v MČ 

s pripomienkami legislatívno právnej komisie
–  prvý municipálny úver č. 03/033/04 – dodatok č. 5 a vista zmen-

ka č. 03/033/04
–  časový plán rokovaní Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady 

Košice – Krásna na II. polrok r. 2012
Vzalo na vedomie: 
–  správu audítora o vykonanom audite za rok 2011
–  pracovný poriadok mestskej časti 
Neschválilo:
–  žiadosť o zmenu územného plánu spoločnosti LF Development 

Krásna PLUS s. r .o. so sídlom Záhradná č.10, Košice, predloženú 
dňa 16. 05. 2012, pod číslom 574/2012

–  žiadosť o zmenu územného plánu spoločnosti LF Development 
Krásna PLUS s. r. o. so sídlom Záhradná č. 10, Košice, predloženú 
dňa 17. 04. 2012, pod číslom 463/2012

Uznesenia z  V I I I .  zasadnut ia  MZ MČ 
Košice-Krásna, konaného dňa 21. 6. 2012

KrásÀania, pomôÏete pri zriadení izby autentickej kultúry?

„ZachráÀme ka‰tieºv Krásnej“

F o t o r i p o r t  z  o b n o v y  k r á s À a n s k e h o  k a ‰ t i e º a

Ministerstvo vnútra Sloven-
skej republiky koncom roku 2011 
vydalo výzvu na predkladanie žia-
dostí o poskytnutie dotácie zo 
štátneho rozpočtu na financova-
nie projektov na úseku preven-
cie kriminality. MČ Košice-Krásna 
na uvedenú výzvu reagovala tým, 
že sa do nej zapojila dvoma 
projektami, „Kamerový systém 
v Mestskej časti Košice-Krásna“ 
a „Hojdaním k zníženiu krimina-
lity“. Ministerstvo vnútra SR nám 
oba projekty schválilo a my sme 
ich vďaka dotácii zrealizovali. 
V rámci projektu Kamerový sys-

tém v MČ sme starý kamerový 
systém zmodernizovali a pribudli 
dve nové kamery, jedna pri novo-
otvorenom materskom centre 
(Baron) a druhá na detskom ihris-
ku. Projekt Hojdaním k zníženiu 
kriminality bol zameraný na do-
spievajúcu mládež, pre ktorú boli 
doplnené hracie prvky na det-
skom ihrisku. V rámci oboch pro-
jektov prebiehajú prednášky za 
účasti mestskej polície, pri kto-
rých policajné zložky predvádza-
jú sebaobranné prvky dôchod-
com, ženám a žiakom základnej 
školy.      Ing. Tomáš Olšavský

Prevencia kriminality

Na južnej strane kaštieľa, pri školskej bytovke pribudne sklenená 
prístavba. V jej podzemí budú vybudované sociálne zariadenia kaš-
tieľa. Ma obrázku pracovník pripravuje armovaciu výstuž základovej 
dosky.

Pri výkopových prácach , ktoré sú pod drobnohľadom archeológov sa 
často nájdu staré črepy, pozostatky rôznych etáp prestavieb kaštieľa, 
napríklad aj historická žumpa, ktorá slúžila barónom aj barónkam 
v kaštieli na odpad.                                         

Po odstránení cca 2 cm vrstvy 
starej maľby reštaurátori našli 
pôvodnú renesančnú klenbovú 
výzdobu, ktorá bude v celom 
rozsahu obnovená. Na jednej 
z nich sa našiel aj rok realizácie 
výzdoby 1655.



ku koncu roka 2010 úver vyše 
277 tisíc eur, čo činilo viac 
ako 50 % zadĺženie vzhľadom 
k bežným príjmom obce. Ten 
bol krytý zmenkou platnou do 
roku 2014. Keďže splatiť tento 
úver by do konca platnosti 
zmenky nebolo možné, podpí-
sali sme nový dodatok k úvero-
vej zmluve a novú zmenku plat-
nú do roku 2019. Mesačné
splátky sú 3 033 eur, plus úro-
ky. Tieto fakty neuvádzam pre-
to, aby som sa sťažoval, ale 
preto, aby sme pri plánovaní 
ďalších projektov a zámerov 
s nimi počítali. Ďalšou dôležitou 
investíciou je dotácia pre našu

neziskovú organizáciu „Zachráň-
me kaštieľ v Krásnej“ na spolu-
financovanie projektu rekon-
štrukcie kaštieľa. Tohto roku sa 
mestská časť podieľa sumou 
40 tisíc eur a budúci rok plá-
nujeme poskytnúť dotáciu vo 
výške zhruba 30 tisíc eur, pre 
úspešné dokončenie projektu. 

„Spomalené, nečinné leto“, 
ako spieva Peter Nagy, sa teda 
Krásnej vyhlo, k čomu ste 
prispeli veľkým dielom aj vy 
svojou konkrétnou pomocou, 
priloženou rukou k dielu, dobrou 
radou, ale častokrát aj dobrým 
povzbudivým slovom. Za všetko 
vám patrí úprimná vďaka.

Je to pre nás novinka, i keď tí 
starší si pamätajú jeho pozostatky 
z minulosti, no poniektorí si ho 
možno ešte nevšimli. Ale je tam. 
Reč je o chodníku na Žiackej 
ulici, ktorý ústi pri našej fare. Už 
viackrát takmer došlo ku kolízii 
chodcov s autami, ktoré týmto 
úsekom prechádzajú nie práve 
najpomalšie. Výnimkou nie sú 

ani autobusy MHD, ktorých 
vodiči si zákrutu „režú až to 
fičí“. Pritom práve toto miesto 
je dosť frekventované, čo sa tý-
ka pohybu detí idúcich zo zá-
kladnej, či materskej školy. Ve-
ríme preto, že skôr, ako dôjde 
k nešťastiu, bude tento chodník 
slúžiť verejnosti na úžitok. 

 Mgr. Jarmila Matisová
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• D ô v e r a  v  s e b a  s a m é h o  j e  p r v ý m  z n a m e n í m  ú s p e c h u .

P r e  n a ‰ u  b e z p e ã n o s È

(Dokončenie z 1. strany)

V súčasnosti je bežné, ak 
si niekto privlastní cudziu ne-
hnuteľnosť. Dokonca aj to, že 
skutočný vlastník ju roky ne-
môže užívať, lebo ju obýva 
niekto úplne cudzí – jedno-
ducho – len tak. Presne takýto 
jav sme mohli roky pozorovať 
na ulici Vyšný dvor, kde sa 
to vystupňovalo až do vzniku 
osady s obsahom obyvate-
ľov, za ktorý by sa nemusela 
hanbiť žiadna väčšia bytovka. 
Všetko pomaly, rokmi, v ti-
chosti. Najskôr rodičia, potom 
deti, vnuci, pravnuci, pra- pra- 
vnuci... Nadišiel však deň, kedy 
sa svojich práv začali domá-
hať majitelia nehnuteľnosti so 
snahou o vyčistenie pozemku. 
Vyčistenie preto, lebo medzi-
časom tam vznikla parádna 
skládka odpadu so všetkým,
čo k tomu patrí. Rozumej: pot-

kany veľké ako mačky, špina 
rôzneho charakteru, znečiste-
né okolie, hromady neporiadku, 
ktoré veľkokapacitný kontaj-
ner nestíhal pohltiť a v nepo-
slednom rade zúfalí susedia. 

No a takto to vyzerá práve 
teraz. Posudok od statika, kto-
rý navrhuje stavbu zbúrať, 
keďže nespĺňa kritériá hodné 
obývania a ohrozuje obča-
nov, hovorí za všetko. Ostáva 
len veriť, že praví majitelia ne-
hnuteľností sa dočkajú spra-
vodlivosti a so svojim majetkom 
naložia podľa vlastných pred-
stáv. Pretože bez akéhokoľvek 
zveličovania môžeme tvrdiť, že 
sa až doposiaľ jednalo o dis-
krimináciu. Slovo, ktoré po-
čúvame zo všetkých strán, ale 
od ľudí, ktorí ani nevedia, čo 
vlastne znamená...

Mgr. Jarmila Matisová

B˘vate  vo  svo jom?

Nehºadáme dôvody, hºadáme spôsoby

F o t o r i p o r t  z  o b n o v y  k r á s À a n s k e h o  k a ‰ t i e º a

Na lešení, ktoré používajú reštaurátori pri obnove vonkajšej fasády sme 
stretli aj nášho Krásňana Ilíra Loshi z Bezručovej ulice. Na obrázku je 
zreštaurovaná jedna okenná rímsa.

Popri reštaurátoroch sa chytili práce strechári a začali pracovať na 
výmene plechového strešného plášťa kaštieľa. Starý a hrdzavý plech 
nahradí nové plechové opláštenie z predzvetraného, modrošedého 
plechu s historickou patinou.                        Text a foto: Marek Kažimír



V piatok, 14. septembra 
2012 bolo v našej mestskej 
časti rušnejšie, ako inokedy. 
Jeden z bežných, pracovných 
dní sa zmenil na sviatok. A veru 
bolo čo sláviť, pretože naša 
Základná škola s materskou 
školou svätého Marka Križina 
oslavovala svoje jubileum - 
dvad-siate výročie založenia 
školy. Na úvod slávnosti všet-
ci prítomní poďakovali Bohu 
za tento dar sv. omšou, ktorú 
vo farskom kostole sv. Cyrila 
a Metoda celebroval náš 
ctený a najvzácnejší hosť – 
J. E. Mons. Stanislav Stolárik, 
pomocný biskup Košickej arci-
diecézy. Účasť na slávnosti 
prijali zakladatelia školy, ria-
ditelia košických škôl, bývalí 
zamestnanci, rodičia, zástup-
covia samosprávy, členovia 
rady školy, výboru rodičovského 
spoločenstva a mnoho iných 
významných osobností. Výni-
močnosťou tohto podujatia 
bol kultúrny program, ktorý si 
žiaci pripravili pod vedením 
pedagógov mimoškolskej čin-

nosti v spolupráci a vďaka fi-
nančnej podpore nadácie 
Konferencie biskupov Sloven-
ska Renovabis i sponzor-
skej podpore školy. Žiaci sa 
predstavili vo veľkom štýle, 
premiérou prvého školského 
muzikálu, ktorý pochádza 
z autorskej dielne školy. Hudba, 
spev, tanec, hovorené slovo 
pred-stavujú vlastnú tvorbu 
žiakov. Muzikál ,,Máš na to!“ 
môže byť obrazom života kto-

réhokoľvek žiaka našej školy, 
ktorý húževnatosťou, sebadô-

verou, sebadisciplínou môže 
prekonať aj sám seba a rozví-
jať v sebe Boží dar – talenty, 
ktoré dostal. Odbornú pomoc 
muzikálu zabezpečovali naši 
pedagógovia PaedDr. Františka 
Fecková, Mgr. Mária Kažová 
a Mgr. Svetozár Pavlík.

Záver slávnosti patril spo-
ločnému obedu v jedálni ško-
ly, ktorý pripravili naše šikov-
né pani kuchárky. Oslavy po-
kračovali prvým verejným vy-
stúpením žiakov v podvečer 
v miestnom kultúrnom dome. 
Ďakujeme všetkým, ktorí pri-
jali naše pozvanie za milú 
a príjemnú atmosféru sláv-
nosti.        Mgr. Jana Sabolová
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„…aby si roznecoval BoÏí dar, ktor˘ je v tebe.“
Oslávi l i  dvadsiate v˘roãie zaloÏenia ‰koly

Letn˘ tábor pre deti sa vydaril

Pokora, ak je skutočná, je prinajmenšom práve tak znakom vnútornej sily ako odvaha.•

Tak znelo motto pozvánky, ktorou nás vedenie školy pozývalo na oslavy okrúhleho, dvadsiateho výročia založenia Základnej školy 
s Materskou školou sv. Marka Križina v Košiciach-Krásnej. Pochopiteľne, my sme toto milé pozvanie prijali a zúčastnili sa na všetkých 
starostlivo a zodpovedne pripravených podujatiach, ktoré pre nás kolektív školy prichystal, počnúc ďakovnou sv. omšou, krásnym 
bohatým kultúrnym programom, až po stretnutie spojené s obedom v školskej jedálni, za účasti pomocného biskupa košickej arcidiecézy 
Mons. Stanislava Stolárika, so svojím sprievodom, nášho starostu, duchovného otca, kaplána, pedagógov a ďalších vzácnych hostí. Ani 
tu nechýbali pochvalné slová uznania a želania otca biskupa, aby naša škola pokračovala vo svojom úsilí, pri napĺňaní svojho poslania, 
čo vyjadril aj svojím zápisom do Kroniky školy. Ďalšie riadky o tomto podujatí sú už s pera pani riaditeľky školy.                                   (bič)

Narodil sa v roku 1589 v Chorvátskom Križevci. Pochádzal 
z katolíckej rodiny. Detstvo prežil v Chorvátsku. Základy vzdelania 
nadobudol v rodisku. Od roku 1600 pokračoval v štúdiu na je-
zuitských školách. 

Do Košíc bol vyslaný, aby spravoval majetok bývalého bene-
diktínskeho opátstva v Krásnej nad Hornádom, ktorý vlastnila 
ostrihomská arcidiecéza. Marek Križin sa však chcel venovať du-
chovnej službe a v apríli 1619 požiadal prepošta kapituly o uvoľ-
nenie. Za svoje presvedčenie bol umučený 7. septembra 1619 
spolu so Štefanom Pongrácom a Melicharom Grodeckim pre 
vyznanie katolíckej viery.

Pápež Pius X. ich 15. januára 1905 blahorečil za košických 
mučeníkov a Ján Pavol II. 2. júna 1995 v Košiciach vyhlásil za 
svätých. 

Marek KriÏin (Crisinius, KriÏiniãin)

1589 – 1619 

Aj keď leto je už nenávratne 
preč, spomienky na krásne ho-
rúce dni nám stále víria hlavou. 
Deti už zasadli do školských la-
víc, ale stále si radi zaspomínajú, 
čo krásne zažili počas letných 
prázdnin.

Rada by som spomenula 
prímestský tábor, ktorý sa konal 
v dvoch termínoch. Chcem 
sa poďakovať, tým, 
ktorí ho organizujú. 
O deti je počas dvoch týždňov 
super postarané, pretože každý 
deň mali perfektný program. 
Moje deti sa na tento tábor veľ-
mi tešili a nevedeli sa dočkať 
júnového vydania časopisu 
KRASŇANČAN, aby sme si 
mohli prečítať aké aktivity sú pre 
nich prichystané. Verím, že nie 
je jednoduché všetko vybaviť 
a zorganizovať, preto sa teším, 

že aj tento rok sa denný tábor 
uskutočnil. Moja veľká vďaka 
patrí animátorom tohto tábora. 
Je úžasné, že v dnešnej dobe 
sa nájdu mladí ľudia, ktorí majú 
chuť pracovať s deťmi. Vážim si 
ich prácu, pretože vzali na seba 
veľkú zodpovednosť za naše 
deti. Strávili s nimi každý deň 
minimálne 8 hodín. Pripravili 

pre ne zaujímavý 
a príťažlivý program, 

o čom svedčia ich bohaté zážitky. 
Dúfam, že ich svojou energiou 
neodradili a že sa stretnú aj 
o rok. V mene detí a rodičov 
úprimná vďaka patrí Zuzke, Ľud-
ke, Simonke, Radkovi a Aďovi.

PS: Časopis je super, teším sa 
na každé vydanie: Veľa elánu 
vo vašej práci želá:

Iveta Pietraszeková

Úprimná vìaka
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aktuálne

V ˘ m e n a  s k ú s e n o s t í

Krásňania cestou ku kaplnke Panny Márie Ustavičnej pomoci a modlitba pred ňou. Vpravo: Deň pred tradičným stretnutím veriacich z Krásnej, 
Vyšného Opatského a sídliska Nad jazerom kaplnku navštívil aj otec biskup Stanislav Stolárik, ktorého sprevádzal náš starosta Vladimír Saxa.

• M i l u j  p r a v d u ,  a l e  o d p ú š ť a j  o m y l y .

Príjemné posedenie s vý-
menou skúseností je možné 
v každom čase aj veku. To 
sme na vlastnej koži pocítili na 
Miestnom úrade v Krásnej. Stretli 
sa tu naši seniori s partnermi 
z Myslavy. Bola to „odplatná“ 
návšteva Myslavčanov za po-
dobné stretnutie u nich doma. 
Zúčastnení sa pochválili svojou 
činnosťou, ktorou sa zaoberajú 
na svojich pravidelných pose-
deniach, či akciami, ktoré v prie-
behu roka uskutočňujú. Vydarená 
akcia “Sami sebe” bola pre nich 

impulzom a zorganizovali si toto 
podujatie na vlastnej pôde. Se-
niori sa navzájom pochválili vý-
robkami, ktoré pripravujú k Via-
nociam a Veľkej noci a vymenili 
si niektoré „vzorky“. Ku káve boli 
podané výborné koláče našich 
členiek aj s receptami, ktoré si 
návštevníčky vypýtali. Stretnutie 
sa uskutočnilo za prítomnosti sta-
rostov Myslavy a Krásnej, ktorí si 
vzájomne vymenili spomienkové 
pozornosti a vyjadrili presved-
čenie pokračovať v začatom kon-
takte.         Ing. M. Palovčíková

Medzi dvesto päťdesiat 
kostolov a kaplniek na Sloven-
sku, ktoré sú zasvätené Se-
dembolestnej Panne Márii, patrí 
aj kaplnka Matky ustavičnej 
pomoci, na hranici medzi Krás-
nou a Vyšným Opátskym. Tu, 
pri storočnom dube sa rok čo 
rok stretávajú „skalní“ veriaci 
z Krásnej, Vyšného Opátskeho 
ale aj z blízkeho sídliska Nad 
jazerom. V onú sobotu, dňa 
15. septembra 2012, na sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie, 

sa tam zišlo bezmála tristo ve-
riacich s kňazmi a starostami 
spomínaných častí mesta Ko-
šice, aby svojimi modlitbami 
a spevom vyjadrili hold a vrúc-

nu úctu „svojej“ Matke, pat-
rónke Slovenska. V lesíku zneli 
sakrálne piesne mladých i star-
ších účastníkov jubilejného, 
desiateho stretnutia, ktorí si aj 
v dnešných prekotných časoch 

ctia duchovné hodnoty a tra-
dície vernej a dobrotivej „Matky“ 
Slovákov, ktorá túži, aby sme ju 
prijali do svojich domovov.

Je na mieste, ak vyjadríme 
úprimné poďakovanie všet-
kým, ktorí sa o toto nevšedné 

stretnutie akýmkoľvek spôso-
bom pričinili. Predovšetkým 
organizátorom, starostom Ing. 
Vladimírovi Saxovi a Ing. Milo-
šovi Becovi, kňazom Mgr. 
Pavlovi Kaminskému a ThLic. 

Petrovi Kentošovi (z „Jazera“), 
ale aj nášmu kaplánovi PaedDr. 
Petrovi Sabolovi. Nemenej uzna-
nia patrí ľuďom, ktorí nezištne 
pomáhali pri prácach spoje-
ných s občerstvením, na tzv. 
„agapy“ a inými službami, hlav-
ne rodinám Matisovej, Gen-
čúrovej a Jurčovej. Aj ony totiž 
prispeli k vydarenému tra-
dičnému stretnutiu, ktoré ne-
sporne prispelo k utuženiu 
vzťahov medzi ľuďmi a rodinami 
troch častí krajskej metropoly.

Ján  Bičkoš 

Pri storoãnom dube

Tradiãné, desiate jubilejné stretnutie

Biblia (gr. biblos – kniha) – zbierka kníh obsahujúca spisy, 
ktoré židovstvo aj kresťanstvo pokladá za sväté. Bibliu tvorí 
Stará zmluva a Nová zmluva. Biblia je veľmi cenným kultúrno-
historickým dokumentom ľudstva.

✽ ✽ ✽
Alfa a Omega (prvé a posledné písmo gréckej abecedy) – 
Boh ako začiatok a koniec času, večný tvorca a dovršovateľ 
všetkého.

✽ ✽ ✽
Amen (hebr. ámén) – slávnostný súlad, súhlas, „Tak je!“ „Nech 
sa tak stane!“

✽ ✽ ✽
Smrť – Zánik života, strata životnej sily. Životná sila (duša, hebr. 
neftes) človeka opúšťa s posledným výdychom, odteká s krvou, 
dýchanie sa prerušuje.

✽ ✽ ✽
Srdce – podľa nazerania Biblie je nielen biologický orgán, ale 
aj sídlo emócií, ľudského rozumu, myslenia a usudzovania.

✽ ✽ ✽
Svet – Stará zmluva ho označuje výrazom „nebo a zem“, jeho 
existenciu pripisuje, božej stvoriteľskej činnosti, a preto ho 
pokladá za dobrý. Nová zmluva označuje svet gréckym výrazom 
kozmos a pokladá ho za výtvor Boha, resp. Logu, ktorý má Boh 
rád.

✽ ✽ ✽
Agapy – (gr. agapao – milujem) – starokresťanské hody lásky 
podľa vzoru poslednej večere.

Pripravil: (bj)

Z „Malého lexikonu Biblie“
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Pohľad na cintorín – náš budúci „príbytok“, až nám prestanú platiť „víza“ 
na matičke Zemi, po odchode z „krajiny žijúcich“. Tam povedú naše 
kroky aj tohto roku na sviatky Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých 
(Dušičky) 1. a 2. novembra, (na ktoré myslíme už v tomto čísle) aby sme 
navštívili hroby svojich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti.

Text a foto: (bič)

Ž i v o t  j e  n a j h o r š i a  c h o r o b a .  V y l i e č i ť  j u  m ô ž e  i b a  s m r ť .•

V súčasnosti prebieha ďalšia 
etapa označovania hrobových 
miest, za ktoré nie je uhradené 
nájomné, prípadne nebola uza-
tvorená nájomná zmluva. Upo-
zorňujeme, že najmä v sektoroch 
č. 1, 2 a 3, kde sa nachádza 
väčšina detských – povojnových 
hrobov, o ktoré sa evidentne 
nikto nestará. Už od roku 2010 
plynie trojročná výpovedná 
lehota, po ktorej 
sa hrobové miesta 
zrušia a ponúknu 
novým nájomcom. Aby nedošlo k 
zbytočnej panike, zdôrazňujeme, 
že toto oznámenie sa vzťahuje 
prevažne na povojnové hro-
bové miesta, o ktoré dosiaľ 
nikto neprejavil záujem.

V zmys le  zákona č. 
131/2010 Z. z. o pohrebníctve, 
ktorý upravuje VZN č. 1/2012 
o prevádzkovom poriadku po-

hrebiska na území MČ, je mest-
ská časť ako správca cintorína, 
povinná uzatvoriť zmluvy o nájme 
hrobového miesta a vyzvať 
nájomcov k úhrade nájmu. Určite 
všetci chápeme, že kapacita 
nášho cintorína je obmedzená 
a žiaľ, nových „obyvateľov“ na 
ňom neustále pribúda. Preto 
skôr či neskôr musíme pristúpiť 
k takýmto opatreniam.

Blíži sa sviatok 
Všetkých svätých 
a my si spomína-

me na svojich príbuzných, ktorí 
už nie sú medzi nami. Môže 
sa stať, že si na niektorom zo 
„svojich“ hrobov všimnete ná-
lepku, ktorá označuje niektorý 
z nedostatkov. V takom prípade 
nás navštívte na miestnom úrade 
a všetky nezrovnalosti uvedieme 
na pravú mieru.

Mgr. Jarmila Matisová

V ý p o v e d n á  l e h o t a  p l y n i e

Som jednou z vás. Otec, 
Dimitrij Ivancenco – inokrajec, 
ktorý za vojny utiekol z rúk 
nemeckých fašistov do bývalej 
ČSR a prisťahoval sa z Prahy 
na Východné Slovensko, sa tu 
zoznámil s mamkou, Alžbetou 
Angyalovou Dlhých sedem rokov 
nemohli mať deti a potom za 10 
rokov ich zrazu bolo päť. Tak 
ako to už v živote býva, človek v 
starobe aj ochorie, trpí a potom 
už len čaká a zverí sa do rúk 
Božích. Tak to bolo v prípade 

mojich ako aj manželových 
rodičov. Svokor nám po ťažkej 
chorobe zomrel a o pol roka po 
ňom aj jeho manželka, Mária 
Kobezdová. Veľmi ťažko sme 
to niesli všetci. Stálym miestom 
nášho zastavenia po práci sa stal 
cintorín pri ich hrobke, so slovami 
„starkí chýbate nám...“

A aby to nebolo málo, po 
ťažkom zápale pľúc zomiera 
otec a o necelé 3 mesiac aj 
naša milovaná mamička. Bol to 
pre nás ťažký rok plný utrpenia, 
bolesti a žiaľu. Ale život ide ďalej 
a my sa už len pozastavíme pri 
týchto slovách, ktoré preberám 

od mojej kolegyne z Čiech: 
„Maminko moje, co já Ti múžu 
dát, Ty odcházíš a já nebudú 
dlho spát. Jen spomínky na 
Tebe mne budou hřát a z nich 
budú pít jak moc smědný 
pták.“

Čoskoro dovŕšim 57 rokov 
a to už je vek, kedy sa začínam 
nazdávať že namiesto svadieb sa 
zúčastňujeme iba posledných 
rozlúčok. No musím povedať, 
že tak dôstojnú rozlúčku so 
zosnulými, ako máme v Krásnej, 

široko ďaleko nezažijete. Či 
už je to modlitba žien Spolku 
Sv. ruženca, či krásny spev 
našich spevákov. Nedá mi tiež 
nespomenúť srdcervúcu pieseň 
„Tíško spi“ v podaní Laca Kočiša, 
ale najmä slová, ktorými sa so 
zosnulým lúčil duchovný otec, 
Juraj Semivan. Krátko, výstižne 
a najmä múdro „triafa“ rovno 
do ubolených sŕdc veriacich 
a napĺňa ich veľkou nádejou. 
Nádejou, že nič čo sme urobili, 
nie je márne, že všetko sa nám 
raz zúročí a prinesie ovocie. Patrí 
vám veľká vďaka!

S úctou: Mária Kobezdová 

Rok pln˘ utrpenia, bolesti a Ïiaºu oznámenie

Na sviatok svätých Cyrila a Metoda, patrónov našej farnosti, sme sa rozlúčili s naším duchovným otcom profesorom ThDr. Jurajom Semivanom, 
PhD., pri jeho rozlúčkovej svätej omši. Za jeho dlhoročné pôsobenie v našej mestskej časti (1995 – 2012), za všetkých veriacich Krásnej mu 
poďakoval náš starosta, Ing. Vladimír Saxa spolu s ďalšími verejnými činiteľmi a spolupracovníkmi. Pravdaže, nechýbali sme ani my, aby sme mu 
vyjadrili vďačnosť za výsostne erudované príspevky v našich miestnych novinách, ktorými dlhé roky obohacoval ich stránky, čím nesporne prispel 
k duchovnej a morálnej úrovni obyvateľov Krásnej, ale aj širokej obci čitateľov nášho Krasňančana.                                          Text a foto: Ján  Bičkoš

Miesto posledného odpočinku 
nášho bývalého správcu far-
nosti monsiniora a pápežského 
komorníka Michala Adama. 
V Krásnej pôsobil v rokoch 1928 
– 1938. Miesto posledného 
odpočinku našiel v rodných 
Močidlanoch, časť obce Jarov-
nice. Počas jeho pôsobenia 
Krásňania postavili a vysvätili 
kostol sv. Cyrila a Metoda za 
neuveriteľne krátky čas, ne-
celý rok.

Text a foto: Marek Kažimír

P o s l e d n á  r o z l ú ã k a



Prízemie neveľkej budovy na 
Opátskej 13 sa premenilo na veľkú 
detskú krajinu. Pod fitnesscentrom 
totiž vyrástlo nové materské cen-
trum, ktoré bude denne slúžiť de-
ťom a ich rodičom. Občianske zdru-
ženie Haliganda v úzkej spolupráci 
s Mestskou časťou Košice-Krásna
uviedli novú herňu do života 7. sep-
tembra 2012. Na otvorení nechýbal 
starosta V. Saxa, zástupcovia mest-
skej časti, duchovný otec a samo-
zrejme rodiny s deťmi. 

„Krásna sa v posledných ro-
koch nielen rozširuje, ale aj omla-
dzuje. Mladé rodiny s malými 
deťmi majú svoje potreby a k ich 
plnohodnotnému napĺňaniu urči-
te patria aj najrôznejšie služby 
a „baby-friendly“ prostredie. Ta-
kým prostredím je aj materské cen-
trum“, vysvetľuje opodstatnenie cen-
tra štatutárka OZ Haliganda Ivana 
Grajcárová.

Materské centrum je určené pre-
dovšetkým rodičom na materskej 
a rodičovskej dovolenke a ich 
deťom do troch rokov. V príjemnom 
a útulnom prostredí zariadenom ako 
veľká obývačka a detská izba je 

priestor na stretávanie sa rodičov, 
opatrovateľov, starých rodičov, ktorí 
sem prichádzajú s deťmi, aby tu 
spoločne trávili voľný čas. Herňa 
materského centra Haliganda je 
otvorená každý pracovný deň od 
9.00 do 12.30 hod. a popoludní od 
15.00–18.30 hod. mimo školských 
prázdnin a sviatkov. Desaťročné 
skúsenosti rodičov dokazujú, že ma-
terské centrum je ideálnou prípravou 
na materskú školu – pre deti, aj pre 
mamy a otcov. Celodenné vstupné 

pre celú rodinu je 1,50 €. V cene je 
zahrnuté využívanie všetkých pries-
torov, upratovanie, nákup, výmena 
a údržba hračiek, vybavenie a poží-
vanie kuchynského príslušenstva, 
energie, organizovanie programov, 
prítomnosť a pomoc zodpovednej 
animátorky centra. Okrem voľne prí-
stupnej herne Haliganda ponúka 
aj organizovaný program v po-
dobe výtvarných workshopov pre 
najmenšie deti a tiež tu bude 
podľa záujmu prevádzkovať kurzy 
hudobnej školy Yamaha, cvičení 
na fitloptách pre deti, prípadne 
vzdelávacích jazykových kurzov od 
najmenších detí, cez škôlkarov 

až po angličtinu pre mamy s deť-
mi, podpornú skupinu dojčiacich 
matiek a certifikovaný kurz prvej 
pomoci pre rodičov, opatrovateľov 
a aupairky. Ponuka Haligandy za-
hŕňa aj krátkodobú opatrovateľ-
skú službu v herni, ak si mamy po-
trebujú vybaviť lekára, úrad alebo 
cvičenie. Možné sú aj prednášky 
s odborníkmi (lekármi). Záujem 
o kurzy, opatrovateľstvo či organizo-
vanie narodeninovej oslavy treba 
nahlásiť mailom na mc@haliganda 
alebo na číslach 0907 955 220, 
0904 655225. Najbližšie podujatie 
MC Haliganda pre najmenšie deti 
– výtvarný workshop dňa 8. 10. 
2012 o 10. hodine na tému papie-
rové šarkany. Všetko čo si deti 
s pomocou rodičov na workshope 
vyrobia, si odnesú domov. Pre ro-
dičov sme pripravili prvé stretnutie 
podpornej skupiny dojčiacich matiek. 
Na diskusii „Všetko o dojčení“ 
s budúcou laktačnou poradkyňou 
dňa 29. 10. 2012 o 10. hodine, 
sú vítané všetky tehuľky, mamičky, 
ktorým sa darí úspešne dojčiť, aj tie, 
ktoré by potrebovali poradiť. Viac na 
www.haliganda.

Mgr. Silvia Sorgerová 
– OZ Haliganda

Pred časom mi len tak, medzi 
rečou náš starosta položartom 
naznačil, či by sme – dnes už 
známe a obľúbené – „Návraty 
do dedovizne“ nemohli nazvať 
„Návraty do babovizne“? Vraj ak 
chcú detičky navštíviť starých 

rodičov vravia: „poďme k babke“. 
Nenamietal som a vravím, prečo 
nie, veď v našich „stopách“ do 
dávno minulých liet častokrát 
spomíname nielen našich pra-
dedov, ale aj naše milujúce ma-
my, babky, prababky slovom, 

ale aj zubom času ohlodanými 
fotografiami. Napriek tomu, 
predsa len ostaneme pri našom 
zaužívanom názve Návraty do 
dedovizne. „Dedovizeň“ – ako 
figuruje v Synonymickom slov-
níku – znamená „dedičstvo“. 

A my v našich miestnych novi-
nách chceme tento „klenot“ dáv-
nych časov (život, prácu, kultúru, 
zvyky a obyčaje) aj touto formou 
odovzdávať dnešnej i budúcim 
generáciám, deťom našich detí.

(bič)

V mesiaci október, 
november a december 2012 

oslávia okrúhle výročie:

70 rokov – Tibor Rimai, Ing. 
Dušan Belej, Ladislav Šarközi, 
Mgr. Jaroslava Tkáčová, Jola-
na Gordoňová, Marta Vasiľová, 
Ján Halás, Róbert Bialko, Má-
ria Martinkovýchová a Regina 
Medveová

80 rokov – Margita Sabolová 
a Mária Kottferová

Jubilantom želáme 
veľa zdravia, šťastia 
a pohody v rodine.  

M. Študencová
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Naši jubilanti

K 31. augustu 2012 žilo 
v našej mestskej časti 4285 
obyvateľov, z toho 2119 
mužov a 2166 žien. Detí do 
14 rokov bolo 874, od 15 do 
59 rokov 2639 a starších 
ako 59 rokov 772 obča-
nov. V mesiacoch jún, júl 
a august 2012 sa narodilo 
šesť detí a zomreli traja 
občania. 

Košice – mestská časť Krás-
na leží 191 m nad mo rom. 
Naj star šia pí somná zmien-
ka je z roku 1143, kedy bolo 
vysvä tené krás ňan ské opát-
stvo – be ne diktínsky kláštor 
s pat ro  cí niom P. Márie. Už 
v čase jeho roz voja 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  mína ných 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

Koľko nás je?

Pri otváracom akte strihania stuhy starosta Mestskej časti Košice-Krásna Vladimír Saxa s riaditeľkou, 
pracovníčkami materského centra a s deťmi, ktorým toto zariadenie bude slúžiť.        Foto: Jarmila Matisová

Maaatteerrrsskkééé  ccennttrruuummm HHaal iigggaannddaa uuuÏÏÏ  aaajj  vv  KKKKrrássnej

• Ú s m e v  j e  l a c n e j š í  a k o  e l e k t r i n a  a  d á v a  v i a c  s v e t l a .

N a  m a r g o  n a ‰ i c h  o b º ú b e n ˘ c h

Na skok do krajiny detstva

„Návratov do dedovizne“

Takto vyzeral predchodca 
nášho dnešného chrámu sv. 
Cyrila a Metoda, kostol 
svätého Jakuba v roku 1934.
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Kultúrne centrum Košického 
samosprávneho kraja v Koši-
ciach, na základe plánu cezhra-
ničnej spolupráce na rok 2012,
poverilo DFS Krásňanka repre-
zentovať Košický samospráv-
ny kraj na tradičnom medziná-
rodnom podujatí, prezentujúcom 
kultúru a historické dedičstvo Kar-

patského Euroregiónu, Karpatské 
klimaty v Krosne, v dňoch 31. 8. 
– 1. 9. 2012. V piatok nás čakalo 
gala predstavenie v divadelnej 
sále, ktoré otvoril starosta Krosna 
a prítomných uvítal neodmysliteľ-
ným chlebom a soľou. V tomto 
programe vystúpili súbory z Poľska, 
Ukrajiny, Čiech a náš súbor. Po vy-

stúpení nasledoval sprievod po 
gotickej ceste až na námestie. 
Druhý deň nás čakalo vystúpe-
nie na Rynku v Krosne, s pás-
mom „Ku hudákom“. Po vystúpení 
v Krosne, sa vedúca súboru a sta-
rosta mestskej časti poďakovali 
Mgr. H. Tomondyovej, poverenej 
riadením KC KSK a PhDr. Koval-

číkovej, prostredníctvom ktorých 
nám bolo umožnené reprezento-
vať KC KSK a Mesto Košice v za-
hraničí. Ďakujem starostovi Mest-
skej časti Košice-Krásna, Ing. 
V. Saxovi a vedúcej súboru Krás-
ňanka, Mgr. I. Feketeovej, za udržia-
vanie ľudových zvykov a tradícií 
v našej obci.   Gabriela Vavráková 

Už po tretíkrát sme navštívili 
letovisko Primošten v Chorvátsku, 
tentoraz v termíne od 13. do 22. 
júla 2012. Cieľom našej dovolenky 
nebol len relax, kúpanie sa v mori, 
či návšteva starých historických 
miest, ale aj folklórne vystúpenie. 
Na tento okamih sme sa patrič-
ne pripravili, veď sme nešli repre-
zentovať iba Košice, ale aj celé 
Slovensko. Vystúpenie sme zvládli 
na výbornú. Bolo to naše prvé 
samostatné vystúpenie v zahraničí 
a vydarilo sa. Ďakujem všetkým 
členom súboru, že to zvládli na 
jednotku.                       I. Feketeová

KrásÀanka v  Chorvátsku

R e p r e z e n t o v a l i  K o ‰ i c k ˘  s a m o s p r á v n y  k r a j

P r i v e ľ a  d ô v e r y  j e  č a s t o  h l ú p o s ť ,  p r i v e ľ a  n e d ô v e r y  j e  v ž d y  n e š ť a s t i e .•

Dňa 21. 6. 2012 na Hlavnej ulici pri Immaculate, predviedli folklórne súbory, skupiny a sólisti z Košíc a okolia, tance a zvyky nášho regiónu. Na tomto 
podujatí vystúpila aj naša Krásňanka. Úlohou každého súboru bolo obliecť „nevestu“ do takých šiat, ako kedysi. Po oblečení nevesty sa všetky súbory 
presunuli k divadlu. Nasledoval sprievod po Hlavnej ulici k Immaculate.Jedna zo žien mala za úlohu stručne, jasne a zrozumiteľne popísať náš kroj. Našou 
hovorkyňou bola pani Mária Bojkúnová, ktorá zvládla svoju úlohu výborne. Vystúpili tu aj súbory z okolitých obcí nášho regiónu.       Mgr. I. Feketeová

C a s s o v i a  F o l k f e s t  K o š i c e  2 0 1 2

Z  v y s t ú p e n í  n á ‰ h o  D F S  K r á s À a n k a

Obec Baška a Kultúrne centrum 
Košického samosprávneho kraja po-
zvali DFS Krásňanka na „Dni Bašky“ 
dňa 24. 6. 2012, pri príležitosti 765. 
výročia prvej písomnej zmienky. Kultúrny 
program otvoril starosta obce a privítal 
domácich, hostí a účinkujúcich. Vystúpili 
na ňom ľudová hudba Abovčane, Košic-
kí parobci, DFS Krásňanka a hostia 
z Maďarska s folklórnym súborom Ilosvai. 
Okrem kultúrneho programu prítomní 
mali možnosť vidieť aj ukážky rôznych 
remesiel.                      Irena Feketeová

D n i  B a š k y
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Vari všetkým Krásňanom, 
nemenej športovcom či skal-
ným fanúšikom je známe, že 
Feri Tóth, familiárne Baraňár je 
bytostne spätý s našim špor-
tovým areálom. Áno, stal sa 
jeho neoddeliteľnou súčasťou 
telom i dušou, veď už celých 
32 rokov je jeho správcom. Ako 
vraví, príroda, zeleň, vždy zelený 
trávnik sa stali jeho „srdcovkou“. 
Nečudo, že k nášmu ihrisku 
prilnul ako magnet. Stalo sa jeho 
koníčkom, ktorý ho motivuje, 
inšpiruje, priam vábi nehľadiac 
na čas, sviatok, či piatok, pričom 
bokom neostáva ani rodina, dvor, 
tobôž nie jeho záhrada.

O tom, čo všetko má pod 
„palcom“, o čo sa úpenlivo stará 
a opatruje, aby bolo všetko tip-top 
nám porozprával v jeho „druhom 
domove“, na futbalovom štadió-
ne, kde sme ho zastihli pri kaž-
dodenných povinnostiach. „Za-
čalo sa to v osemdesiatych 
rokoch, keď čírou náhodou zaví-

tal na náš dvor Miki Škrak s ďal-
šími športovými funkcionármi. 
Keď na ňom zbadali krásny 
„zelený koberec“ – čo dosiaľ 
nebolo na gazdovských dvoroch 
zvykom – tak sa im zapáčil, že 
ma vyzvali aby som na takýto 
spôsob prišiel urobiť hraciu 
plochu na naše ihrisko. Privolil 
som a spolu s funkcionármi 
a za výdatnej pomoci občanov 
a Inžinierskych stavieb, sme sa 
pustili do jeho prestavby. Bola to 
úmorná práca, ale zvládli sme 
to. Moja náplň práce? Starám sa 

o všetko čo je spojené s hracou 
plochou – polievanie, kosenie, 
hnojenie trávnika, pripravujem 
výstroj pre futbalové družstvá 
žiakov, dorastencov a mužov. 
Samozrejme periem dresy, naťa-
hujem bránkové siete, vyzna-
čujem čiary na ihrisku. Upratujem 
tiež šatne, tribúnu, celý areál. V 
ostatných rokoch nám pribudlo 
aj malé ihrisko s umelou hracou 
plochou, ktoré slúži hráčom na 
tréningy, aj krásňanskej mládeži. 
Toto si tiež vyžaduje sústavnú 
starostlivosť, najmä v zimnom 
čase.“ Pracovný čas? Z jeho 
výpovedí usudzujem že ten je 
preň neznámym pojmom. Ako 
vraví, nepozná voľné dni, sviatok 
či piatok, veď vždy je čo na 
ihrisku robiť. Hracia plocha musí 
byť stále zelená, samozrejme aj 
poriadok a čistota v celom areáli. 

To ostatné vrátane odmeny, je 
pre Fera sekundárne. Najväčšiu 
radosť má, keď naši chlapci 
vyhrajú zápas a bodíky ostanú 
doma. Nevynechal ani to, že nie 
je to len jeho zásluha, keď dnes 
futbalový štadión vyzerá takmer 
rozprávkovo. Uznanie patrí 
Krásňanom za výdatnú pomoc 
pri prácach na ihrisku a pri bu-
dovaní tribúny pre takmer 300 
divákov, Inžinierskych stavbám 
za dobudovanie šatní a vedeniu 
firmy „PEVA“, ktoré sa postaralo 
o oplotenie, čo nesporne 

skrášlilo okolie a ihrisko sa stalo 
útulnejším a príťažlivejším. 

Aj z ďalších súkromných slov 
Fera, seniora som vycítil že sa 
približovali výroku Mahátma 
Gándhího, ktorý tvrdil: „Aby bol 
človek šťastný, musí niečo robiť.“ 
I keď má už plné právo na oddych, 

pri ktorom by zabudol na všetky 
boľačky tela i duše, nerobí tak. 
Oddych pokladá za dobrovoľný 
a prácu – aj v dôchodkovom 
veku – za povinnosť. Vraj ten 
si chce vyslúžiť, kým mu nato 
postačia sily. 

Dodajme, že každý deň člo-
vek dostáva na svoje konto 
úplne zdarma 24 hodín a je len 
na ňom ako s týmto „darom“ 
naloží. Ferovi učarila vždy svieža 
zeleň krásňanskeho ihriska. Je 
jeho láskou i druhým domovom. 
Vie, a plne si uvedomuje, že 

za žiadne peniaze si nemôže 
„obstarať“ ani minútu navyše, 
pretože stratený čas sa nikdy 
nevráti! Využíva naplno ten, 
ktorý má k dispozícií pre svoje 
i naše potešenie pre spoločné 
dobro. 

Ján  Bičkoš

• K v e t y  r o z k v i t a j ú  ú č i n k o m  s l n k a ,  ľ u d i a  ú č i n k o m  l á s k y .

U č a r i l a  m u  z e l e ň  i h r i s k a

Dňa 5. júla t.r. Krásna sa 
niesla v duchu oslavy svojho 
dňa. Ako predchádzajúce roky 
i tento bola oslava požehnaná 
odpustovou svätou omšou. Ten-
to deň bol sprevádzaný až tro-
pickými horúčavami, čo pritiahlo 
množstvo zvedavcov k stánkom 
pri kostole. 

Pokračovanie bolo na škol-
skom ihrisku, plné atrakcií pre 
deti, čo zabezpečila spoločnosť 

Tramtária. Okrem atrakcií pre 
najmenších organizátori mysleli 
i na „väčších“ a to bohatým pro-
gramom, kde na poste mode-
rátorky figurovala Zuzana Taká-
čová. Tá uvádzala na scénu 
účinkujúcich, medzi ktorými ne-
chýbala ľudová hudba Ondreja 

Kandráča, ktorá publiku pred-
viedla východoslovenský folklór 
vo vokálno-inštrumentálnom 
prevedení, čo u prítomných zane-
chalo nezabudnuteľný zážitok. 
Vystúpila aj DFS Krásňanka, 
tanečníčky z našej školy a trio 
Veroniky Žigalovej. Nedá nám 

nespomenúť ohňovú šou a sku-
pinu Hufu, rezko hrajúcu do tan-
ca. Za dobrú organizáciu osláv 
poďakovanie patrí všetkým čle-
nom kultúrno-športovej komisie, 
samozrejme všetkým sponzorom, 
ktorí sa postarali o zaujímavé ceny 
pre výhercov tomboly.

Oslavy Dňa Krásnej sa ukon-
čili tanečnou zábavou, ktorá trvala 
do neskorého večera.

Bc. Peter Kubička

D e ň  K r á s n e j

Na slovíčko so správcom nášho futbalového štadiónu Ferom Tóthom

Takto vyzerala hracia plocha v osemdesiatych rokoch.

Retro Krasňančana



Takto asi nedávno vyzerala 
predstava dobrého vydaja či 
ženby. Poznal to aj Jozef Gregor 
Tajovský, pretože na tento námet 
vznikla jeho veselohra Ženský 
zákon. Konflikt medzi Zuzou 
Javorovou a Marou Maleckou, 
ktorý zapríčinila láska ich 
detí Aničky a Miška, oslovil aj 
nás, krásňanskych divadelníkov 
a s veľkou chuťou sme sa pustili 
do jej na-študovania pod vedením 
našej prísnej režisérky Beáty 
Gogovej.

Premiéra divadelnej vese-
lohry sa uskutočnila 24. júna 

2012 v našom kultúrnom dome. 
S ukážkou z tejto hry sme sa 
predstavili aj na Plese priateľov 
v máji 2012 ako zlatý klinec pro-
gramu. Potešila nás vaša účasť 
a veríme, že nikto, kto nás poctil 
svojou návštevou a vzdal nám 
týmto hold, neoľutoval kultúrne 
strávenú nedeľu. Pre tých, ktorí ste 
to nestihli, môžete nás ešte vidieť 
na jednom z týchto predstavení: 
14. 10. 2012: repríza veselo-
hry J. G. Tajovského: Ženský 
zákon (Kultúrny dom Krásna), 
18. – 19. 10. 2012: prehliadka 
divadelných ochotníckych súbo-

rov Trebišov, 20. 10. 2012: vy-
stúpenie v Poproči, 26. 12. 2012:
v Hrašovíku, Ždani, Rozhanov-
ciach.

A ešte niečo pre stále váha-
vých. Naše stretnutia sa konajú 
v nedeľu o 17. hodine v zasa-
dačke MÚ Mestskej časti 
Košice-Krásna. Nemusíte mať 
skúsenosti s divadlom (profe-
sionálov nechceme, nimi sa u nás 
stanete!), stačí chuť si to vyskúšať, 
o zábavu je tu postarané. Za 
všetkých ochotníkov sa na váš 
potlesk teší   

Tonka Dudríková. 

N a j l e p š í  ž i v o t  n i e  j e  n a j d l h š í ,  a l e  n a j m r a v n e j š í .•
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„…Tisícku do truhly, dve kravy do stajne…“

A D V O C AT  R E A L ,A D V O C AT  R E A L ,  s.r.o.

Ponúka:

V septembri a októbri 2012 
ponúkame 50% zľavy.

www.advocatreal.sk, 
e-mail: info@advocatreal.sk

Kontakt: 
Ing. Marcela Kažimírová: 0907 282 935

Info: 
JUDr. Marek Kažimír: 0905 408 305

„Skúsenosť a spoľahlivosť  
= Vaša spokojnosť“

✔  stavebné povolenie, kolaudačné 
rozhodnutie na kľúč,

✔  vypracovanie, kúpnych, 
darovacích, zámenných zmlúv a 
zmlúv o prenájme,

✔  sprostredkovanie predaja, kúpy 
    a prenájmu nehnuteľností.

Milí Krásňania!

Máte obavy o svoj MAJETOK? 
Príroda a počasie nám dokazujú stále viac a viac svoju silu...

Motoristi, máte Vaše auto poistené za najvýhodnejšiu cenu? Radi by 
ste ušetrili? Príďte si k nám porovnať ceny pre 

POVINNÉ ZMLUVNÉ, resp. HAVARIJNÉ POISTENIE. 
Neviete si rady so ŽIVOTNÝM POISTENÍM? 

Platili ste veľa a nedostali to, čo ste očakávali?
Máte ďalšie otázky, na ktoré hľadáte odpovede?

MÁME PRE VÁS RIEŠENIE!
Ponúkame Vám komplexný servis, ktorého súčasťou je:
➱  BEZPLATNÉ preskúmanie existujúcich zmlúv, konzultácie, 

sprostredkovanie produktov a následná starostlivosť 
    o klienta až po asistenciu pri likvidácii poistných udalostí,
➱  vypracovanie najvýhodnejšej ponuky pre výber 
     hypotekárneho a spotrebného úveru,
➱  finančné poradenstvo pre Vašu istejšiu budúcnosť 
    a budúcnosť Vašich detí. 

Ušetríme Váš vzácny čas a peniaze 
so službami pod „jednou strechou“.

Adresa:    WERFEROVA 1, 040 11  KOŠICE
Kontakt:  +421 915 541 594
E-mail:  bacovcinova@universalsk.sk
Web:  www.universalsk.sk

Účtovná firma s dlhoročnou praxou
ponúka kompletné vedenie ekonomickej agendy 

aj vo Vašej firme

jednoduché a podvojné účtovníctvo 
DPH, mzdy, personalistika

D a ň o v é  p r i z n a n i a 
pre fyzické a právnické osoby

Mobil: 0903 586 706
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Už sme spomínali, že naša niekdajšia sobášna sieň nikdy nezívala prázdnotou. „Prehliadka“ krásňanskych krojov (okrem kostola) je zrejmá aj z našej 
fotografie z roku 1977, kde mamičky či babičky sledujú kultúrny program svojich ratolestí pri slávnostnom akte „Vítanie novorodencov do života“.

Aj tentoraz úprimná vďaka za dobové fotografie pre našu „dedovizeň“. Na ďalšie snímky, obohatené o mená a udalosti, ktoré sa udiali v minulosti sa 
teší a vopred ďakuje: šéfredaktor.

NÁVRATY DO DEDOVIZNEFotoreportáž Fotoreportáž 

✽  ✽  ✽

• Najviac pomôžu tí ,  čo zostanú nablízku aj potom, čo prvé návaly súcitu pominú.

Opäť sme dostali jeden „inkognito“ záber bez popisu. Domnievame sa, že  je to skupina návštevníkov nejakého kurzu z roku 1949. Je teda na vás, 
aby ste ho identifikovali. Určite kohosi zo svojich blízkych na ňom objavíte. (Osobne som spoznal tri známe tváre). Fotografia vpravo je zo stretnutia 
najúspešnejších darcov krvi držiteľov Janského plakety „Za darovanie krvi za záchranu života“ bronzovej, striebornej, zlatej, ba aj diamantovej, ktorú 
získal Michal Hrabkovský, (prvý zprava) ktorú získal v roku 1999. Naša snímka je z roku 1978 v bývalej „sobáške“, v dnešnom renovovanom kaštieli.

 Dnes tieto deti na babkinom rozheganom gauči (dvoch dcér a jednej nevesty) už majú po štyridsiatke a väčšina z nich majú už – takmer všetci – 
takéto vnúčence. Vpravo: Takto vyzeralo pred štyridsiatimi rokmi okolie v blízkosti školskej bytovky, kaštieľa a starej školy. Janíčko, Marienka a Alenka 
sa hrajú na mieste, kde sme nedávno vybudovali detské ihrisko s malou lanovou dráhou pre našich školákov.
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Po skončení minulého roč-
níka nadišiel čas neistoty. Naše 
mužstvo aj keď skončilo na 
14. mieste malo miestenku v tejto 
súťaži neistú. Z 2.ligy sa totižto 
odhlásil Ružomberok „B“ a SFZ 
rozhodol, že o toto uvoľnené 
miesto odohrajú barážove stret-
nutie druhý Šamorín z 3. západnej 
ligy s druhou Ružinou z východnej 
3. ligy. Keďže Ružina bola v tomto 
zápase neúspešná z tejto súťaže 
vypadli tri mužstva a tým pádom 
aj zo 4. ligy spolu s N. Hrušovom 
a V. Šarišom vypadla aj Krásna.

Pred začiatkom letnej prípra-
vy na novú súťaž naše mužstvo 
opustilo viacero hráčov a káder, 
ktorý zostal bol doplnený mladými 
hráčmi prevažne z nášho dorastu. 
Veľké zmeny nastali dva dni pred 
začiatkom regionálnych súťaží, 
keď opäť z 2. ligy sa odhlásila aj 
Moldava, ktorú nahradila Ružina 

a tak aj naše mužstvo sa vrátilo 
späť do 4. ligy. V otváracom do-
mácom stretnutí s nováčikom 
z V. Revištia, ktorý má káder kon-
solidovaný a vystužený hráčmi 
so skúsenosťami z vyšších sú-
ťaží to bolo na ihrisku vidieť. 
Nášmu mužstvu chýbala súhra 
jednotlivých formácií a aj súhra 
medzi jednotlivými hráčmi. Muž-
stvo síce bojovalo, ale len bo-
jovnosť na skúsenejších hráčov 
nestačila a hostia zaslúžene 
vyhrali 1:2.

V druhom domácom zápa-
se so skúsenou Sninou, sme 
v poli boli hosťom vyrovnaným 
súperom, ale po chybe na začiat-
ku 2. polčasu sme inkasovali. Po 
dvoch domácich stretnutiach 
sme prvý krát cestovali k súpe-
rovi do Sabinova. Začali sme 
veľmi zle a už v 2. minúte sme 
inkasovali. V 14. minúte sa nám 

podarilo vyrovnať a následne 
sme vyrovnali aj hru na ihrisku, 
ale domáci tzv. gólom do šatne 
v poslednej minúte 1. polčasu šli 
opäť do vedenia. V závere zápasu 
Sabinov ešte ďaľším gólom upra-
vil na konečných 4:1. V zápase 
s V. Tatrami sme chceli bodovať 
naplno. Začali sme náporom, 
v úvode sa nám darili aj kom-
binácie avšak v zakončení nám 
chýbalo športové šťastie. Hra 
sa postupne vyrovnávala a v 38. 
minúte sa hostia dostali šťasne 

do vedenia, keď po strele z diaľ-
ky nášmu golmanovi prepadla 
lopta cez ruky do siete. V závere 
zápasu sme si opäť vytvorili veľký 
tlak, lopta podskakovala pred 
bránkovou čiarou, ale na našu 
škodu sme ju nedokázali dopraviť 
do brány.

V Starej Ľubovni sme doplatili 
na nekoncentrovanosť na za-

čiatku zápasu a na jeho konci, 
keď sme inkasovali zbytočné 
góly. Po tomto zápase nás v stre-
du na domácom trávniku čakala 
dohrávka 2. kola v derby zápase 
s Haniskou. Naši nastúpili bo-
jovne naladení so snahou o pria-
močiarosť v rozohrávke. Skúsení 
hostia odpovedali rovnakou 
mincou a tak sa bolo na čo po-
zerať. V 1.polčase sa hostia 
ľahkým gólom dostali do vedenia. 
V tomto zápase sa o všetkom 
rozhodlo 5 minút po začiatku 

2. polčasu, keď náš stopér zby-
točne odplácal a bol vylúčený. 
Hostia s následného pokutového 
kopu stanovili konečný výsledok 
0:2. V nasledujúcom domácom 
stretnutí so Svitom, sme od za-
čiatku nasadili agresívny štýl. Mali 
sme viac z hry, ale v koncovke 
sa nám nedarilo. V 2. polčase 
sme tempo ešte vystupňovali 
a pri našom tlaku sme získali aj 
pokutový kop, ktorý sme však 
zahodili. V závere sme hrozili 
štandartkami, ale zrejme ani 
v tomto zápase nám nebolo 
súdené vyhrať a tak po výsledku 
0:0 sme sa čiastočne tešili zo 
zisku prvého bodu. V zápase 
vo Svidníku sme sa v 1. polčase 
pomerne dobre držali aj keď sme 
raz inkasovali. Zápas domáci 
rozhodli v polčase druhom, keď 
medzi 60. až 75. minútou trikrát 
dostali loptu do našej brány.

Konštatujeme, že naše mla-
dé mužstvo, ktoré nemá veľa skú-
senosti z takej náročnej súťaže 
doplácalo na nezohratosť, z ktorej 
pramenia chyby v rozohrávke. 
Nášmu mužstvu po odohratí 
doterajších 8. kôl nemôžeme 
vyčítať bojovnosť, avšak zatiaľ 
chýba väčšia presnosť a dobrá 
myšlienka vo finálnej fáze, pre-
to sa trápime v koncovke. Verí-
me, že mužstvo sa postupne 
zohrá a získane doterajšie skú-
senosti pretaví do dobrej hry, 
predovšetkým do zisku veľmi 
potrebných bodov.

 Vladimír Wantruba

Našim futbalistom chýba súhra a presnosť vo finálnej fáze hry

Ťažký začiatok novej sezóny

• Na stránke Občianskeho zdru-
ženia sú priebežne umiestňova-
né oznamy o činnosti a realizá-
cií projektu; • vytvorené poľné 
cesty k pozemkom; • projektan-
ti Ing. Koporová a Ing. Bandler 
odovzdali projektovú dokumen-
táciu pre územné konanie na 
príslušné stavebné úrady t.j. 
Obvodný úrad životného prostre-
dia, Stavebný úrad Košice IV. A 
stavebný úrad Košice mesto; • 
projektovú dokumentáciu zaslali 
aj ostatným úradom štátnej 
správy a všetkým správcom sieti 
potrebných ku realizácii k sta-
vebným parcelám; • na webovej 
stránke IBV Záhumnie Krásna sú 
priložené všetky žiadosti, ktoré 
sme zaslali všetkým dotknutým 
a u niektorých aj ich vyjadrenia; 
• následne bude prebiehať 

územné konanie a s príslušnými 
stavebnými úradmi bude stano-
vený termín územného konania, 
• časové termíny sa predlžili 
tým, že jednotlivé úrady štátnej 
správy ako aj dotknuté subjekty 
využívali maximálne zákonné ter-
míny (30–60 dní) na vyjadrenie 
v zmysle zákona o správnom ko-
naní, čo má za následok posu-
nutie územného konania a aj 
objektívne príčiny, keď Obvod-
ný úrad životného prostredia po-
žadoval hydrogeologickú správu. 
VVS, a.s. Košice nedisponuje 
odborným pracovníkom, ktorý 
je schopný vyhodnotiť navrhnu-
tú tlakovú kanalizáciu. OZ oslo-
vilo odborného projektanta Ing. 
Bočkoráša (vykonával odborný 
dozor pri jestvujúcej tlakovej ka-
nalizácii v Krásnej). Prostredníc-

tvom neho sme oslovili odbornú 
firmu PRESSKAN systém a.s., 
Prostějov, ČR, ktorá je softvérovo 
vybavená na výpočty a realizáciu 
tlakovej kanalizácie. Firma pro-
jekt tlakovej kanalizácie spra-
covala, uskutočnila výpočty a vy-
pracovala sprievodnú správu 
ktorou projekt IBV Záhumnie 
potvrdila svojim súhlasom ako 
realizovateľný; • dňa 25. 7. 2012 
sa previedol postrek poľných 
ciest proti burine, ktorý dosiahol 
vyschnutie tejto buriny nachá-
dzajúcej na týchto komunikač-
ných poľných cestách k jednotli-
vým pozemkom; • riadiaci vý-
bor zabezpečil nájomnú zmluvu 
s vlastníkmi stavebných parciel 
t. z. Čapaš, ktorí dali súhlas na 
realizáciu všetkých sieti cez ich 
pozemky; • riadiaci výbor ďalej 

jedná s vlastníkmi parciel cez 
ktoré má byť vedený rozvod vy-
sokého napätia, aby sa mohol 
zrušiť terajší rozvod vysokého 
napätia vedený na stĺpoch, • 
22. 08. 2012 bolo doručené na 
Občianske združenie súhlasne 
stanovisko na oplotenie tým vlast-
níkom, ktorí dali splnomocnenie 
JUDr. Marekovi Kažimírovi na vy-
bavenie ohlásenia drobnej stav-
by na Stavebnom úrade Koši-
ce-JUH, • po obdŕžaní všet-
kých potrebných stanovísk, 
bude zvolaná členská schôdza, 
na ktorej vás budeme podrob-
ne informovať o projekte IBV, • 
predpokladaný termín je koniec 
októbra 2012.

 Marta Bodnárová 
 predsedníčka IBV Záhumnie Krásna

Oznámenie o rozpracovanosti a realizácii prác na projekte IBV Záhumnie Krásna ku dňu 31. 08. 2012


