
Milí Krasňančania,
neprejde snáď ani jeden deň, že by sme sa v niečom
nerozhodovali, či nerobili nejakú voľbu. Nemyslím tu len na
politické voľby a referendá, ktorých bolo v poslednej dobe
naozaj dosť.

Človek sa denne rozhoduje, čo bude jesť, variť, piť. Čo si na
seba oblečie, na čo sa bude pozerať v televízii. Človek sa denne
rozhoduje o tom, čo povie svojim blízkym, spolužiakom či
kolegom v práci. Rozhoduje sa o tom, či sa pomodlí alebo nie,
pôjde do kostola alebo nie. Všetky tieto „malé" voľby z nás
napokon vytvárajú takých ľudí, akí sme.

Podľa filozofie pri tom človek používa slobodu, ktorá sa volá
„sloboda voľby“. Je však aj iný druh slobody, tzv. „základná
sloboda“. Tá sa týka smerovania celého nášho života. Hľadania
zmyslu – dôvodu, prečo sme na svete. Každý rok 5. júla
slávime sviatok našich patrónov sv. Cyrila a Metoda. Mužov,
ktorí nám priniesli vieru v Boha Ježiša Krista. Mužov, ktorých
základná sloboda, a cez našich predkov aj naša, smeruje
k nášmu Bohu a následne do večnosti.

Nech aj tohtoročná slávnosť sv. Cyrila a Metoda bude pre
nás všetkých povzbudením k hľadaniu správneho smeru
v našom živote a k prijímaniu dobrých rozhodnutí, ktoré z nás
urobia dobrých ľudí.

ThDr. Juraj  Semivan, PhD.

POZVÁNKA NA ODPUST

Vážení Občania! 

Pozývame  Vás  na  odpustovú  slávnosť  dňa  5. 7. 2004 
s nasledovným  programom:

10,30  –  slávnostná sv. omša , celebrovať bude Mgr. Jozef Kmec  

18,00  –  futbalový turnaj, finálový  zápas  

19,00  –  vystúpenie mládežníckych skupín CZŠ sv. Marka Križina.

20,00  –  diskotéka

21,00  –  vyhlásenie výsledkov futbalového turnaja o pohár starostu

Na  večerný  program,  ktorý  bude  na  ihrisku  CZŠ,  je
vstupné  zdarma.
Občerstvenie  s možnosťou  zakúpenia  v bufete  je  zabezpečené
aj v čase konania  
futbalového  turnaja  o pohár  starostu.

KRASŇANČAN
ČÍSLO 3/2004 (júl)

Občasník samosprávy Mestskej časti Košice–Krásna

Košice - mestská časť Krásna leží 191m nad morom. Najstaršia písomná zmienka je z roku  1143, kedy  bolo vysvätené krásňanské
opátstvo - benediktínsky kláštor s patrocíniom  P. Márie. Už v čase jeho rozvoja tu vznikli dve samostatné dediny Krásna a Opátska, v stredoveku
známe vinohradníctvom. Krásna nad Hornádom vznikla spojením už spomínaných obcí v roku 1945. Súčasťou mesta Košice sa stala v roku
1976. Heraldická komisia v roku 1997 potvrdila Krásnej erb a zástavu.

Ondrej  B r u g o š
Mám 57 rokov, som ženatý. Od roku 1998 som poslancom

našej mestskej časti, čiže už druhé volebné obdobie.
Zodpovedám za ulice Pri sídlisku a Čechovova. Som členom
stavebnej komisie  a kultúrnej a športovej komisie.

Snažím sa riešiť problémy občanov, ich požiadavky
predkladám na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva.
Zapájam sa a pomáham pri organizovaní podujatí, ktoré sa
usporadúvajú v mestskej časti.  Snažím sa pomáhať tam, kde
je to potrebné. Rád vypočujem každého,  lebo viem,  že
hlasy, ktoré som dostal vo
voľbách, ma zaväzujú. 

Okrem toho mojím cieľom je
podieľať sa na skrášľovaní
a vylepšovaní života  v našej
obci. Chcel by som, aby všetci
občania boli spokojní, aby boli
zdraví a radovali sa z plnohod-
notného života nielen v mojom
volebnom obvode, ale v celej
Krásnej. 

Jozef Hegedüš
Mám 54 rokov, som ženatý. Prvýkrát som kandidoval za

poslanca do miestneho zastupiteľstva v roku 1990. Už štvrté
volebné obdobie som poslancom. Ako poslanec mám
pridelené ulice Edisonova, Piesočná a Orná. Aj touto cestou
sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj hlas
a dôveru. Funkciu predsedu sociálnej komisie v mestskej
časti plním 14 rokov. Od roku 1994 až do roku 2003 som
bol predsedom zväzu invalidov. V roku 2003 bol tento zväz
celoštátne zrušený. V roku 2004 bol založený v našej mest-
skej časti Klub dôchodcov, kto-
rého som predsedom. Mojou
snahou je starať sa o kultúrno -
spoločenské vyžitie našich
dôchodcov. 

Svoju funkciu poslanca robím
a chcem robiť tak, aby bola
užitočná pre všetkých občanov
v mojom volebnom obvode.



Miestne zastupiteľstvo v zmysle príslušných ustanovení

A. S ch v a ľ u j e

v zmysle zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a ostatných ustanovení

361. Doplnenie programu mimoriadneho zasadnutia
miestneho zastupiteľstva o body  č. 3a), 3b) a 3c).

362. Odpredaj   pozemku  -   parcely   č. 3468/38  o  výmere
889  m2 za 1 200,--Sk/m2 .

363. Odpredaj  nehnuteľnosti - parcely  č. 3468/40 - trvalé
trávnaté porasty o výmere 683 m2 za cenu 900,-Sk/m2,
t. j. za 614 700,--Sk. 

B. O d p o r ú č a

364. Prerokovanie bodu č. 3a) na júnovom zasadnutí miestneho
zastupiteľstva.

C. Ž i a d a 

365. Starostu o predrokovanie problematiky s právnym
zástupcom a biskupským vikárom vo veci dlhodobého
prenájmu pozemkov - parciel č. 3/1 a 3/15 v k. ú. Krásna.
T: do 24. 6. 2004

D. Berie  na  vedomie

366. Odstúpenie  Ing. Miroslava Molčáka a Andrey
Molčákovej, bytom Aténska 1, Košice, od ponuky na
odkúpenie stavebného pozemku v lokalite IBV Pri mlyne
- parcely č. 3468/38 o výmere 889 m2 

367. Informáciu predsedu kultúrnej a športovej komisie
o problémoch v súvislosti s plánovanými aktivitami
komisie.

368. Informáciu o príprave kultúrneho programu osláv
sv. Cyrila a Metoda v Krásnej. 

Miestne zastupiteľstvo v zmysle príslušných zákonných
ustanovení

A.  S c h v a ľ u j e

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a ostatných ustanovení

329. Záverečný účet hospodárenia za rok 2003.
330. Prerozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2003 podľa

doporučenia kontrolórky
a to takto:
prídel do rezervného fondu vo výške 10 % 105 230,--  Sk
povinný prídel do sociálneho fondu 12 661,--  Sk
sociálny fond navýšiť o čiastku 12 000,--  Sk
prídel do účelového fondu 922 366,95 Sk_________________________________________________
S p o l u 1 052 257,95 Sk

331. Predložený odpis pohľadávok z dôvodu nevymožiteľnosti
firmy WILCO s. r. o. vo výške 15 309,-- Sk.

332. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia k nalepovaniu
plagátov k voľbám do Európskeho parlamentu.

333. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej
časti Košice – Krásna.

334. Návrh na zmenu územného plánu - rozšírenie intravilánu
na ul. 1. mája, Prašná - Čapaš, IBV - Pri mlyne a pri
cintoríne.

335. Zmenu uznesenia č. 38/2003 a doplnenie komisie na
Verejné obstarávanie o členov: Fekete Ladislav, Nagy
Vincent, Ing. Lopuchovský Peter a Lacko František.

336. Výmenu nehnuteľnosti parc. č. 74/4 diel 2 - ostatné plochy
o výmere 15 m2, ktorej vlastníkom je MČ Košice-Krásna
za nehnuteľnosť parc. č. 74/2 diel 1 - ostatné plochy
o výmere 15 m2.

337. Príspevok pre Základnú školu s materskou školou sv.
Marka Križina na vydanie CD vo výške 20 000,-- Sk.

341. Dotáciu na letný tábor "Táborák" pre 10 detí MČ Košice-
Krásna vo výške 245,-- Sk na 1 dieťa.

342. Dotáciu pre am. klub šípkarov "TEAM" na štartovné
a ubytovanie vo výške  3 000,-- Sk.   

B.  B e r i e   n a   v e d o m i e

345. Správu o stave vo výstavbe kultúrneho domu.
346. Kontrolu plnenia uznesení.
347. Správu o činnosti starostu od ostatného zasadnutia

zastupiteľstva.
348. Informáciu o činnosti poslanca Mestského zastupiteľstva.
349. Stanovisko kontrolórky k záverečnému  účtu hospodárenia

za rok 2003 a správu o činnosti od ostatného zasadnutia
zastupiteľstva.

350. Správu veliteľa Mestskej polície Košice – Juh.
351. Výrok Správy audítora k hospodáreniu za rok 2003.
352. Informáciu o stave príprav osláv vstupu do EÚ.

C.  R u š í 

353. Uznesenie č. 314 zo dňa 17. 2. 2004. 

D.  Z a m i e t a 

354. Žiadosť Jozefa Bada a Katarína Badovej, bytom Golianova
33 o poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci.

355. Žiadosť evanjelickej cirkvi o dotáciu na opatrovateľskú
službu.

356. Žiadosť pravoslávneho farského úradu o dotáciu na
výstavbu pravoslávneho chrámu.

357. Žiadosť p. Valentína Tótha o odkúpenie pozemku parc.
č. 801/3 o výmere 365 m2 z dôvodu predkupného práva
mesta Košice.

E.  Ž i a d a 

358. Starostu v záujme riešenia vysokého stavu pohľadávok
vypracovať harmonogram postupu prác a  zoznam všet-
kých dlžníkov do konca mesiaca jún 2004. 

359. Starostu pozvať Ing. Kopelovú na najbližšie zasadnutie
MZ v záujme riešenia žiadosti PD Nižná Myšľa.
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U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E

zo XIV.  zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Krásna konaného dňa 20. apríla  2004

zo VI. mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Krásna  konaného dňa 25. mája 2004



Darcovia krvi na miestnom úrade
Dňa 6. apríla 2004 sa na Miestnom úrade mestskej časti
Košice – Krásna v spolupráci so Slovenským Červeným
krížom – územný spolok Košice – mesto uskutočnil
III. ročník „Krásňanskej kvapky krvi“.

Kvapky krvi sa zúčastnilo celkovo 33 bezpríspevkových
darcov krvi, z toho 7 žien.

Medzi darcami krvi nechýbal ani nositeľ Jánskeho
diamantovej plakety pán Michal Hrabkovský, ktorý bol
dobrou psychickou vzpruhou najmä pre darcov krvi, ktorí
krv darovali prvý raz.  

Akcia sa uskutočnila v čase od 8.00 hod do 10.00 hod.
Na záver čakalo pre všetkých darcov občerstvenie v podobe
ruského boršču a na doplnenie červených krviniek pohár
suchého červeného vína.

Za pomoc pri zabezpečovaní našej kvapky krvi ďakujem
miestnym podnikateľom, menovite pánovi Dušanovi
Tatárovi – majiteľovi Krčmy u Borky a pánovi Mikulášovi
Rjabinčákovi – majiteľovi potravín u Baróna.

Verím, že IV. ročník tejto humánnej akcie v roku 2005
bude rovnako úspešný, a v mene samosprávy  Mestskej časti
Košice – Krásna ďakujem za podporu a účasť všetkým
darcom s veľkým D.

starosta
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K o s t o l  s v .  J a k u b a
Podľa dostupných prameňov existencia prvého farského kostola

v Krásnej spadá do druhej polovice  13.storočia a pravdepodobne
bol zasvätený sv. Jakubovi. Z pápežských desiatkov v rokoch
1332-1337 sa dozvedáme, že Krásna mala aj svoj vlastný farský
kostol, tu je už potvrdené, že bol zasvätený sv. Jakubovi. Uvedená
správa nás informuje, že v Krásnej boli dve farnosti, teda dva
kostoly v tom čase, keď susedné Košice mali iba jedného kňaza.  

V roku 1618 prichádza do Krásnej Marek Križin ako správca
majetkov Trnavskej jezuitskej školy, ktorý pôsobil aj keď len krátko
v našej farnosti. Po jeho násilnej smrti v roku 1619 nastáva obdobie
reformácie, kedy rôznymi formami dochádza k odnímaniu
majetkov katolíckej cirkvi, čo neobišlo ani krásňanskú farnosť.

Po zhruba sto rokoch, v roku 1717 dedinu Krásna dostala rodina
Jakuba Meška. Vdova po barónovi Meškovi, barónka Barbora
Hegmeghy využila svoje šľachtické práva, získala kostol pre
katolíckych veriacich, dala postaviť tri oltáre a zasvätiť ho
apoštolovi sv. Jakubovi. V roku 1778 sa urobila rozsiahla prestavba
na náklady majiteľa, trnavského lícea a urbariátu v Egri, čím sa
priestor kostola zväčšil. Táto zmienka bola zachytená vo farskej
matrike kňazom Szimalcsizom Istvanom, kde zakreslil prestavbu
z pôvodného románskeho kostolíka na vtedajší barokový kostol.
V roku 1780 bola k nemu pribudovaná veža so zvonicou. Od tohto
obdobia boli ešte vykonané rôzne úpravy, v roku 1789 postavenie
osemstupňového organu, ale základný stav kostolíka sa už nemenil.
Príčinou toho bolo aj to, že steny kostolíka boli  nasiaknuté vodou.

Začiatkom 20. storočia sa uvažovalo v Krásnej o postavení
nového kostola, avšak tieto myšlienky boli oddialené vypuknutím
I. svetovej vojny. Kostol sv. Jakuba bol zbúraný v roku 1936 po
tom, kedy v roku 1935 vysvätili Kostol sv. Cyrila a Metoda. Z toho
obdobia je snáď posledný záber z Kostola sv. Jakuba, ktorý nafotil
p. Gustáv Glajc.

Pavol Hake

Použité: farská kronika v mestskom archíve
Kassai kerúlet str.140-143 v mestskom archíve
Belo Polla: Košice - Krásna, K stredovekým dejinám
Krásnej nad Hornádom



Dni mesta Košice sú každoročne spojené s odovzdá-
vaním cien mesta Košice a cien primátora mesta Košice
pre kolektívy a osobnosti mesta Košice v rôznych
oblastiach spoločenského života.

Na základe návrhu Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Košice – Krásna  dňa 7. mája 2004 pred starou
radnicou mesta Košice bola ocenená primátorom
mesta Košice pánom JUDr. Zdenkom Trebuľom
p. Anna Džubiková  za dlhoročné mnohonásobné
bezpríspevkové darcovstvo krvi a krvných doštičiek. 
Jej obdivuhodnému oceneniu predchádzalo aj to, že už
pred 20-timi rokmi sa po prvýkrát zúčastnila darovania
tejto vzácnej tekutiny. Vtedy ju k tomu priviedol jej brat.
Na čas sa ale utiahla, no odvtedy ako ochorela jej sestra,
chodí pravidelne až doteraz. 

Jej osobná vôľa chcieť pomáhať iným bola natoľko
silná, že sa podujala aj na darovanie krvných doštičiek
pre 6-ročné dievčatko postihnuté rakovinou. „Bolo to
náhodné oslovenie a slobodné rozhodnutie, pretože človek

nikdy nevie, kedy bude sám potrebovať,“ hovorí
p. Džubiková.

A niekedy možno postačí tak málo, milé slovo,
priateľský úsmev, či tento spôsob pomoci, ktorý môže
obohatiť váš život.

Veronika Hakeová

Dňa 1. mája 2004 sa uskutočnilo ďalšie historické
rozšírenie Európskej únie o 10 členských štátov, medzi
nimi aj Slovenska. Niekoľkoročné úsilie Slovenskej
republiky o vstup medzi ekonomicky vyspelé a
demokratické štáty v rámci zjednotenej Európy sa zavŕšil.
V súvislosti s touto nesporne historicky významnou

udalosťou pripravila samospráva mestskej časti Košice –
Krásna na školskom ihrisku  kultúrne podujatie.
V kultúrnom programe vystúpila známa hudobná skupina
SČAMBA z Trsteného pri Hornáde, školské hudobné
skupiny MLÁĎATÁ a CHROBÁCI a folklórna skupina
Krasňanka pod vedením vedúcej súboru pani Ireny
Feketeovej. Plánované vystúpenie rómskej hudobnej
skupiny sa neuskutočnilo z technických dôvodov.
Záver osláv vstupu Slovenska a Krásnej do Európskej

únie až do skorého rána  patril mladšej generácii pod
vedením disdžokeja.

Za aktívnu pomoc pri príprave tohto kultúrneho
podujatia ďakujem všetkým účinkujúcim a poslancom
miestneho zastupiteľstva.

starosta
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Aby Krásna bola krásna, schválilo Miestne
zastupiteľstvo finančnú čiastku na nákup okrasnej
zelene a ruží. Experiment sa udial na Golianovej ulici,
kde už dlhší čas je problém s veľkým množstvom
parkujúcich áut a občania zamedzovali parkovaniu áut
veľkými kameňmi na okraji cesty. Tie však boli veľmi
nebezpečné najmä pre deti na bicykloch. 

Začiatkom mesiaca máj sme zeleň vysadili a polievali.
Polievali by sme, ak by sme sa stretli s ústretovosťou
niektorých našich spoluobčanov, ktorým je ľúto
poskytnúť 1 vedro vody na zaliatie zasadených rastlín.

Odkázali miestnemu úradu, aby sme si objednali
cisternu. Je to pravda, taká možnosť tu je a vieme o nej
tiež. 

Predpokladali sme, že celý experiment pomôže nám
všetkým a najmä obyvateľom bývajúcim na Golianovej
ulici, ale zmýlili sme sa. 

Môžeme však všetko napraviť. Začnime sa
o zasadené ruže a kríčky spoločne starať. Čo vy na to?
Skúsime to?  Ďakujeme za ochotu.

Erika Dolná

Krásna – Slovensko – EÚ

Îena s veºk˘m srdcom a charizmatickou du‰ou

NNNN oooo vvvv éééé     rrrr uuuu žžžž eeee     vvvv     KKKK rrrr áááá ssss nnnn eeee jjjj
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Anketa o hodnotení kvality života v mestskej časti Košice-Krásna
(pokračovanie)

3. Spokojnosť s pracovnými príležitosťami

Pri otázke zameranej na zistenie spokojnosti s pracovnými príležitosťami vyjadrilo najviac opýtaných (80 %) názor, že v Krásnej
nie je dostatok pracovných príležitostí. Iba 8 % respondentov si myslí, že možností nájsť si prácu je dosť. Na túto otázku neodpovedalo
12 % opýtaných. 

Ak by sa v Krásnej konali tieto kurzy, najväčší záujem (24 %) by bol o kurz angličtiny, na druhom mieste by bo počítačový kurz
(18 %). Tretím najviac požadovaným kurzom (13%) by bol kurz šitia a ručných prác. Rovnaké zastúpenie (9 %) mali kurzy nemčiny
a účtovníctva. Medzi kurzy, o ktoré by bol záujem, by ešte patrili aj športové kurzy, pričom traja respondenti navrhli konkrétny šport,
a to jogu. Ďalej respondenti navrhujú kurz stolárstva, aranžérstva,  varenia a pečenia, taliančiny, manažérsky alebo podnikateľský
a vodičský kurz. Niekoľkí respondenti vyjadrili záujem o opatrovateľskú službu. Na túto otázku nezodpovedalo 18 % respondentov. 

4 . Verejná doprava, jej kvalita a podmienky pre cyklistickú dopravu v rámci mestskej časti

Je  vo vasej me st ske j èasti dost at o k mo ?nost í nájs? s

12%

8%

80%

0 -  bez odpovede

1 -  áno

2 -  ni e

Je vo vašej mestskej časti dostatok príležitostí nájsť si prácu?

o - bez odpovede

1 - áno

2 - nie

Kt or?ch kurzov  by  st e sa zúèast

18%

18%

24%

9% 9%

13% 1%

1%

2%

2%

1%

1%

1%

0 -  bez odpovede
1 -  poèí t aèe
2 -  AJ
3 -  NJ
4 -  úèt ovní ct v o
5 -  s i t i e
6 -  s t ol ár st v o
7 -  aran?érst vo
8 -  s por t y -  j óga
9 -  v arenie a peèeni e
10 -  t al i anèi na
11 -  m ana?ér sky
12 -  v odi èsk? k urz

Ktorých kurzov ste sa zúčastnili?
o - bez odpovede

1 - počítače

2 - AJ

3 - NJ

4 - účtovníctvo

5 - šitie

6 - stolárstvo

7 - aranžérstvo

8 - športy - jóga

9 - varenie a pečenie

10 - taliančina

11 - manažérsky

12 - vodičský kurz

Ako ste spokojn? s kvalitou ve rejnej dopravy vo va sej 
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Najväčšia časť (33 %) respondentov vyjadrila pri otázke týkajúcej sa spokojnosti s kvalitou verejnej dopravy priemernú spokojnosť.
Približne rovnako veľká (30 %) bola aj skupina tých, ktorí sú s kvalitou verejnej dopravy spokojní. Tretiu, najväčšiu skupinu (20 %)
tvorili tí, ktorí sú s kvalitou verejnej dopravy úplne spokojní. Nespokojných s kvalitou verejnej dopravy je 10 %. Úplnú nespokojnosť
vyjadrilo 5 % opýtaných. K tejto otázke sa nevyjadrili 2%-tá respondentov. 

Aj pri tejto otázke niektorí respondenti vyjadrili svoj názor, že do Krásnej by mal premávať nočný spoj. Iní by uvítali kratšie intervaly
autobusov MHD, veľký autobus na linke č. 13 v čase dopravnej špičky a autobusy by mali byť  vykúrené a kvalitnejšie. 

Niekoľko respondentov pri danej otázke vyjadrilo aj svoju úplnú nespokojnosť s podmienkami pre cyklistickú dopravu. 

V skupine tých, ktorí na dotazník odpovedali, bola najviac (67 %) zastúpená skupina občanov, ktorí verejnú dopravu využívajú každý
deň. Druhú najväčšiu skupinu (18 %) tvorili tí, ktorí verejnú dopravu využívajú príležitostne. 12 % respondentov využíva dopravu raz
za týždeň a 3 % raz za mesiac. 

V tejto otázke vyjadrilo najviac opýtaných (73 %) svoje presvedčenie o tom, že by bolo vhodné skrátiť  cestovný čas linky číslo 38,
a to ponechaním pôvodných zástavok (Bajkal, Mäsokombinát, Tatrasvit). Nesúhlas s touto otázkou vyjadrilo 22 % opýtaných. K tejto
otázke sa nevyjadrilo 5 % opýtaných. Niekoľko respondentov vyjadrilo svoj názor, že skrátenie cestovného času je „veľmi dobrý nápad“. 

Pri vyhodnotení tejto otázky došlo k potvrdeniu dávno požadovanej skutočnosti, ktorou je zabezpečenie nočnej dopravy do Mestskej
časti Košice - Krásna. Súhlas so zavedením nočného spoja vyjadrilo 76 % opýtaných. Len 13 % opýtaných si myslí, že nočný spoj by
do Krásnej premávať nemal. K danej otázke sa nevyjadrilo 11 % respondentov. 

Jeden respondent dokonca navrhol, že  nočný spoj by mal premávať z Terasy. 

starosta

6. strana KRASŇANČAN 3/2004

Ako èast o vyu?ívat e v erejnú dop r

67%

12%

3%

18%
1 -  k a?d? deò

2 -  r az z a t ??d

3 -  r az z a mes i

4 -  pr í l e? i t os t n

Ako často využívate verejnú dopravu?

1 - každý deň

2 - raz za týždeň

3 - raz za mesiac

4 - príležitostne

St e za t o,  aby sa skrát il cest ovn? èas linky

5%

73%

22%

0 -  bez  odpoved

1 -  áno

2 -  ni e

Mal by  po d?a v ás premáva? d o Krásnej no èn?

11%

76%

13% 0 -  bez odpoved

1 -  áno

2 -  nie

1 - každý deň

2 - raz za týždeň

3 - raz za mesiac

1 - bez odpovede

2 - áno 

3 - nie

Ste za to, aby sa skrátil cestovný čas linky č. 38?

Mal by premávať do Krásnej nočný spoj?

1
2

3

4

1

2

3

1

2
3



KRASŇANČAN 3/2004 7. strana

PROJEKT PRE NEZAMESTNANÝCH V KRÁSNEJ

V Mestskej časti Košice – Krásna je v súčasnej dobe
evidovaných približne 280 nezamestnaných, z tohto
počtu väčšinu tvoria dlhodobo nezamestnaní so
základným vzdelaním. S cieľom  zvýšenia perspektívy
a šance pri aktívnom hľadaní zamestnania vypracoval
Miestny úrad mestskej časti Košice – Krásna za účinnej
odbornej pomoci odborníkov na riešenie aktívnej
politiky zamestnanosti projekt „DRUHÁ ŠANCA PRE
NEZAMESTNANÝCH BEZ KVALIFIKÁCIE“.
Projekt bol spracovaný v rámci predvstupového fondu
PHARE, operačný program ĽUDSKÉ ZDROJE,
grantovej schémy Rozvoja ľudských zdrojov, flexibilita
trhu práce, ktorú vypísal bývalý Národný úrad práce.

Cieľovou skupinou bola 80 členná skupina dlhodobo
nezamestnaných  bez kvalifikácie, ktorí by v priebehu
12 mesiacov  absolvovali rekvalifikačné kurzy so
zameraním na prácu s drevom, stavebné práce a
pestovateľské práce. Celkový rozpočet projektu
predstavoval sumu 58.174.- EUR, v slovenských
korunách cca  2.300.000.- Sk .

Aj napriek vynaloženému úsiliu a splneniu všetkých
stanovených kritérií, v priebehu mesiaca apríl 2004 nám

Ústredie práce a sociálnych vecí a rodiny oznámilo
negatívnu správu o zamietnutí projektu. 

V priebehu mesiaca máj 2004 Miestny úrad mestskej
časti Košice – Krásna v spolupráci  s Občianskym
združením  EducationLife a Rekvalifikačným
strediskom MAPA s.r.o., Košice vypracovali a predložili
na Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenkyne vlády SR
pre rómske komunity  žiadosť a projekt Tradičné
remeslo – cesta uplatnenia sa na trhu práce. Základným
cieľom projektu je formou rekvalifikácie zvýšiť
a posilniť potenciál zamestnateľnosti rómskej komunity
v obci a vytvoriť podmienky pre zvýšenie ich zamestna-
nosti. Počas piatich mesiacov 46 nezamestnaných
absolvuje remeselné kurzy tkáčstva, stavebníctva
a stolárstva s cieľom zvýšenia ich šancí uplatnenia na
trhu práce.

Boj o európske peniaze a štátne dotácie je pre-
dovšetkým súťaž, ktorá nekončí pri prvom neúspechu,
a preto verím, že v budúcnosti s ďalším projektom
budeme úspešnejší.

starosta

Na poďakovanie za Božie dobrodenia máme venovať aspoň toľko času,
koľko sme venovali na ich vyprosenie.  /sv. Vincent de Paul/

1.  januára 2004 došlo k pomerne dôležitej zmene v živote
našej školy. Na základe záujmu rodičov Rímskokatolícky
arcibiskupský úrad v Košiciach zriadil v jej priestoroch
predškolské zariadenie.

Tento krok nezahŕňal v sebe len formálnu zmenu názvu
školy, ale išlo predovšetkým o uskutočnenie úprav
a prispôsobenie priestorov týmto potrebám. To sa podarilo
aj vďaka účinnej pomoci ochotných nadšencov a rodičov. 
Materská škola bola otvorená 1. apríla 2004 za účasti JE
Mons. Bernarda Bobera.

Poďakovaním Bohu za tento dar bola sv. omša, po jej
skončení otec biskup požehnal priestory materskej školy.
V súčasnosti je v prevádzke jedno jej  oddelenie s kapacitou
25 detí.  

Pri tejto príležitosti chceme poďakovať všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli k uskutočneniu a naplneniu
tejto myšlienky. Osobitne by sme chceli poďakovať  MÚ MČ
Košice-Krásna, firmám SVIP, VIRTUS, JUKOV, ELDI,

zamestnancom ÚVVaT Košice-Šaca, pánom L. Ivaneckému,
R. Galambošovi, G. Praczelovi, F. Zéherovi, O. Leškaničovi,
P. Kondášovi a rodičom M. Gordoňovi, P. Gordoňovi,
S. Radomskému, J. Pončákovi, P. Fedorovi, J. Lackovi,
M. Nagyovi, P. Pulíkovi, L. Čontošovi, D. Feckovi,
L. Kočišovi, F. Jurčovi, tiež pánovi R. Brezovskému
a ostatným, na ktorých sme nechtiac zabudli. 

Základná škola s materskou školou sv. M. Križina  je prvou
školou tohto typu v Košiciach, jej cieľom je poskytovať
výchovu a vzdelávanie deťom a žiakom v kresťanskom
duchu.

Tešíme sa tomuto kroku a chceme veriť tomu, že jej
zriadenie prinesie nový pohľad na kontinuitu výchovy
a vzdelávania pedagógov a rodičov a že sa bude tešiť ich
záujmu.

Mgr. Jana Sabolová
riaditeľka školy

Pomôžte obnoviť kroniku našej mestskej časti
Kultúrna komisia vyzýva všetkých občanov, ktorí by mohli prispieť fotografickým materiálom, diplomami,

oceneniami, plaketami a iným materiálom na doplnenie a obohatenia kroniky Mestskej časti Košice - Krásna, aby
svoje príspevky doniesli na Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna, Opátska 19, do konca školského roka.
Prispejete tým k obnoveniu chronologicky usporiadaných akcií od založenia obce, ktorých bolo určite veľa.

Za spoluprácu a ochotu vopred ďakujeme.

František Klik
predseda športovej a kultúrnej komisie
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„Holubári“

�  V E T E R I N Á R N E  O K I E N K O �

�

„Pred viac ako 30-timi rokmi sa mladí chlapci v Krásnej okrem
iného venovali aj chovu poštových holubov,“ spomína  p. František
Šoltés.

V roku 1983 bol vytvorený Klub chovateľov poštových holubov
v Krásnej. Veľkú zásluhu o vznik klubu a jeho rozšírení mal
p. Stanislav Roba a p. Richard Kodesch, vďaka ktorým tento klub
mohol prosperovať a rozvíjať sa až do podoby, akú dnes dosiahol.
Predsedom sa stal p. Stanislav Roba, tajomníkom p. František
Šoltés, pokladníkom p. Peter Bodnár a výcvikárom p. Ján Milkovič.
V začiatkoch mala organizácia okolo 30 členov, z ktorých je
v súčasnosti aktívnych len 11 členov. Aj to svedčí o finančnej
náročnosti tohto koníčka.

Spomínaní páni  už niekoľko rokov pracujú na kvalitách týchto
jemných a citlivých vtákov, o čom svedčia aj ich víťazstvá zo súťaží
z rôznych kútov Európy. Pán Šoltés sa  pochválil zbierkou ocenení,
ktoré získal najviac v Nemecku v roku 2001, ktorý považuje za
najúspešnejší. Ako si dobre pamätá, práve z Nemecka mu priletel
prvý holub.

Najväčším súčasným nepriateľom poštových holubov sú
dravce, ktoré holuby napádajú a ničia, čím spôsobujú veľké škody
chovateľom holubov. No o svojej práci hovoria chovatelia
s úsmevom. Je to niečo, čo ich zamestnáva už niekoľko rokov,
denne sa venujú holubom, čo ich stojí veľa voľného času. 

Každým pretekom sa zväčšuje vzdialenosť, ktorú holuby musia
preletieť, aby sa dostali domov. Vtáky tu dosahujú rýchlosť 1000-
1500 m/min. Každý chovateľ má svoje štartovacie hodiny, ktoré
zaznamenávajú prílety holubov z jednotlivých súťaží a na základe
ktorých sa vyhodnocujú poradia súťažných holubov.

Tohto roku sa preteky začali v druhej polovici apríla v Štrbe
a najbližšie preteky sú naplánované z Litomyšle so vzdialenosťou
400 km. Avšak neprijateľné počasie znepríjemňuje a zťažuje
prípravy, o to viac samotné preteky. A ako každým rokom aj tento
je naplánovaných 23 pretekov, z ktorých už 7 majú „závodníci“
úspešne za sebou.  Najviac pozornosti venovanej holubom si

vyžaduje práve starostlivosť o ne. K súťažiam je potrebné
veterinárske potvrdenie o ich zdravotnom stave, čo predkladá
každý chovateľ, ktorý je v podstate aj veterinár.

Ale aj napriek určitým nevýhodám sa tento šport začína uberať
v  novej dobe blízkym  modernizovaním  čipmi s novým snímacím
zariadením. Tie umožnia viac pohodlia a pokoja pre vyčerpané
holuby po namáhavom lete.

Na záver treba dodať len jedno: Veľa síl a pevnej vôle
chovateľom aj tým hore!

Veronika Hakeová

MVDr. Martin Bodnár - veterinárny lekár, poverený epizootologickým dozorom vo Vašej mestskej časti, chcem Vám
poskytnúť informácie o chove hospodárskych a spoločenských zvierat v čase po vstupe SR do Európskej  únie.

Hospodárske zvieratá – hovädzí dobytok a ošípané, chované na území SR, musia byť zaevidované v Centrálnom
registri zvierat: Chovateľom hospodárskych zvierat po splnení podmienok  na ich chov, (daných  Štátnou  veterinárnou
a  potravinovou  správou ) sú prideľované  kódy fariem  a  registračné čísla zvierat, ktoré ich identifikujú počas
celého ich  života. Čísla  prideľuje  centrálny register  zvierat. Pri akomkoľvek pohybe  týchto zvierat v rámci  EU  sa
musia do sprievodných dokladov písať  kódy fariem  a čísla  zvierat, ktoré potvrdzuje úradný veterinárny lekár. S takto
vyplneným  dokladom sa môžu prepravovať hospodárske zvieratá  v celej EU.

Pri spoločenských zvieratách – psy, sa od júla 2004 bude vyžadovať identifikácia  zvieraťa formou tetovania (časovo
obmedzená doba) alebo čípovaním  zvierat, ktoré je doživotnou formou registrácie  a spĺňa ISO normu. Identifikáciu
čípom a vlastníctvo pasu zvieraťa (pasy budú vydávať súkromní veterinárni lekári) budú vyžadovať orgány hraničnej
kontroly u nás  aj v celej EU.  POZOR ! ! ! Pri návrate  z  nečlenskej krajiny EU budú vyžadovať kontrolné orgány
pri vstupe do  EU vyšetrenie na titer protilátok proti besnote. Na Slovensku túto skúšku vykonáva  ŠVPÚ Zvolen
z odobratej krvi od psa  po  28 dňoch od vakcinácie  proti besnote, postačuje  jedno vyšetrenie a následná pravidelná
vakcinácia proti besnote. Vyšetrenie  budete potrebovať pri návrate so psom z krajín napr. Chorvátsko, Bulharsko,
Srbsko a ČH, Rumunsko....

Bližšie informácie poskytnem na tel. 0903 355 033

MVDr. Martin Bodnár
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Kúpim rodinný dom.
t.č. 0908 322 132  (Jana Poráčová)

ZÁHRADKÁR  V JÚNI
� výsev kríčkovej fazuľky, (ešte aj hrášku)
� výsev osiva (čiernej a jesenných reďkví, vodnice, skorého

kalerábu, čínskej a pekinskej kapusty na dopestovanie sadeníc)
� vysádzanie sadeníc neskorých hlubovín
� vyväzovanie a vyštipávanie kolíkových rajčiakov
� nezabúdať na tyčky (konštrukciu) pre ovíjavú fazuľu a uhorky
� nakopcovanie póru, zemiakov, kríčkovej fazuľky a inej zeleniny
� vetranie (podľa teplôt) fóliovníkov, skleníkov, parenísk
� zber (jahody, čerešne, višne, drobné ovocie) – podľa možnosti

ráno 
� prihnojenie papriky liadkom (na začiatku kvitnutia!), jadrovín

dusíkatým hnojivom
� nezabúdať na chemickú ochranu rastlín (CHOR) – pásavka

zemiaková, vošky predovšetkým na hlubovinách a paprike,
obaľovač jablčný, slivkový, broskyňový, ochrana viniča,
rajčiakov, (ale i pripevnenie lapacích pásov na kmene stromov) 

� vykonať letný rez ovocnín ( aktivizácia rodivosti, tvar koruny)
� očkovanie broskýň a ruží na spiace očko, ukončenie podlomu

viniča a pokračovanie vo vyväzovaní, tvarovanie stromčekov
(drôtenka), kosba, okopanie (nastieľanie) a tvarovanie
stromčekov i ich (v prípade potreby) zavlaženie

� vyčistenie, prihnojenie a zavlaženie okrasných záhonov,
vyberanie cibúľ kvetov z pôdy, presádzanie trvaliek, vysádzanie
okrasných druhov z kontajnerov, ošetrenie výsevov dvojročiek,
ako aj pozornosť skalke

ZÁHRADKÁR  V JÚLI
� výsadba skorých odrôd hlubovín na zber v jeseni
� výsev zeleniny ( šalát, špenát, reďkev pekinskú a čínsku kapustu,

ešte i struk. fazuľku)
� vyštipávanie a vyväzovanie kolíkových rajčiakov
� príprava, výsadba sadeníc zeleniny na jesenné a zimné využitie

skleníkov a fóliovníkov
� zber cibule a cesnaku (podľa dozrievania), pravidelný zber

uhoriek, zber drobného a ostatného ovocia
� ošetrenie porastov jahôd (po zbere), príprava nových sadeníc

na výsadbu
� očkovanie ruží , vrúbľovanie ríbezlí, egreša (do boku),

vyväzovanie viniča, tvarovanie stromčekov (ovocné steny)
� pokračovanie vo vyberaní  odkvitnutých cibuľovín, vysádzanie

snežienok, modríc, ľalií, presádzanie kosatcov, rozmnožovanie
trvaliek (po odkvete), prihnojovanie záhonov kvetín viaczlož-
kovými hnojivami

� pokračovanie v letnom reze ovocnín, zavlažovanie zeleniny,
predovšetkým novovysadené stromčeky a kry (podľa potreby)

� pravidelná kosba, ošetrenie a zavlaženie trávnika
� ďalšie nevymenované  vám veľmi blízke činnosti a požiadavky

záhradky
Ing. Viktor  J e n í k

PORADCA ZÁHRADKÁRA
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