
Milí spoluobčania, priho vá-
ram sa vám ako zástupca sta-
rostu našej mestskej časti. 
V ostatnom čase sme mali príle-
žitosť stretnúť sa na niekoľkých 
vydarených akciách. Jednou 
z nich bola aj februárová výročná 
schôdza našich seniorov v škol-
skej jedálni (viac na 4. strane).

Na februárovom zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva, sme 

schvaľovali rozpočet pre ďalšie 
obdobie. Toto sa nieslo v duchu 
kompromisov a voľby priorít pre 
našu mestskú časť. V prvom 
ra de sme museli riešiť výraznú 
zadĺženosť z predchádzajúcich 
rokov. Napriek ťažkej finančnej 
situácii je našou prioritou oprava 
komunikácií, ktoré boli poško-
de né následkom zimy a tiež 
odvodnenie ulíc, pretože jarné 

a letné mesiace so sebou pri-
nášajú daždivé obdobie. 

Ďalšou z aktivít je príprava 
projektovej dokumentácie na 
vý stavbu nových chodníkov, 
s kto rou by sme chceli začať už 
v budúcom roku a mala by sa 
výrazne podieľať na skvalitnení 
života v mestskej časti. Vo fáze 
prípravy je aj vybudovanie no -
vého osvetlenia na parkovisku 

pred cintorínom. Naďalej pokra-
čujeme v budovaní relaxačnej 
zóny za budovou miestneho úra-
du, ktorú by sme chceli ešte roz-
vinúť najmä pre mladé rodiny 
s deťmi, ale aj pre starších spolu-
občanov, na prí jem  né posedenia 
a stretávanie sa s priateľmi pri 
rôznych akciách, či už súkrom-
ných alebo usporiadaných mest-
skou čas ťou. Medzi vydarené 

podujatia za posledné obdobie 
určite patrí karneval na ľade, kto-
rý bol prvou lastovičkou. Deti 
nás po  tešili krásnymi maskami, 
ale hlav ne dobrou náladou a hoj-
nou účasťou. (viac sa dočítate 
v člán ku k tejto akcii) Niekoľko 
dní po ňom si zmerali sily aj naši 
chlapci a chlapi, na priateľskom 
hokejovom turnaji. 

„Veľká noc“ – hovorí teológ 
Jozef Leščinský – „je najvýznam-
nejšia udalosť ľudskej histórie.“ 
Ale túto udalosť mal pred našimi 
očami ukryť obyčajný kameň. 
Bol studený a nesmierne ťažký. 
Niesol v sebe bolestnú ťarchu 
tisícročí a zároveň tajomstvo. 
Od tej chvíle 
pre šlo mnoho 
ro  kov, mnoho 
ďal ších kameňov privalilo hroby 
ľudí. O žiadnom z nich sa neho-
vorí. Ale o kameni, ktorý bol 
odvalený z Kris tovho hrobu 
ne ďaleko Jeru za lema, sa ho vorí 
dodnes. Dodnes ho s ne vôľou 
spomínajú tí, ktorí ho aj naďalej 
strážia a s pochopením tí, kto-
rých už prestal ťažiť. Kristovo 
zmŕtvychvstanie, to je Veľká 
noc, je to prechod – cesta – 
Pascha. Pre chod z jedného sta-
vu života do druhého. Cesta 

z otroctva na slobodu. Z tmy ku 
svetlu. Z bolesti do radosti. Zo 
smrti do života. Ľudia, ktorí 
do kážu žasnúť nad prázdnym 
Ježišovým hrobom, sa spoznali 
v jeho Pravde, veria v Cestu, kto-
rá k niečomu vedie, pretože sa 
im stala Životom. Udalosť Veľkej 

noci žije a ras-
tie v každoden-
ných ľudských 

situá ciách: Je v slzách, do kto-
rých vlieva nádej a je živo tom 
napriek zda niu smrti. Filozof 
Jean Paul Sartre raz povedal 
básnikovi Paulovi Claudelovi: 
„Dnes už nielen otázka o Bohu, 
ale sa  motný Boh je mŕtvy!“ 
Claudel odpo vedal: „Boh má 
však taký zvláštny zvyk: na tretí 
deň vstať z mŕtvych...“ Prajem 
vám požehnané veľ konočné 
sviatky.

Juraj  Semivan

Veľká noc, slávnosť víťazstva svetla nad tmou

S p r a v o d a j c a  s a m o s p r á v y  M e s t s k e j  č a s t i  K o š i c e - K r á s n a

m a r e c  2 0 1 2

č í s l o  1R o č n í k  X .

(Pokračovanie na 2. strane)

S l o v o  m á  z á s t u p c a  s t a r o s t u  F r a n t i ‰ e k  J u r ã o

„Pokoj vám!“

„ J a  s o m  c e s t a ,  p r a v d a  a  Ï i v o t “

Prioritou je oprava ciest a chodníkov

Miestny úrad Mestskej časti 
Košice-Krásna a MO SČK v sú -
činnosti s Národnou transfúz nou 
službou SR, pracovisko v Ko  ši-
ciach, vás pozývajú na desiaty, 
jubilejný ročník „Krásňanskej 
kvapky krvi“. Šľachetná, výsostne 
humánna akcia sa uskutoční 
v pondelok, 16.apríla 2012 

v na šom kultúrnom dome so 
začiatkom o ôsmej hodine. Dvere 
sú otvorené pre všetkých zdravých 
občanov od 18 do 65 rokov, teda 
nielen pre skalných donorov, 
ktorí každoročne prichádzajú 
nezištne darovať vzácnu tekutinu, 
ale tiež pre prvodarcov. Čo ak 
práve tá vaša ,,kvapka“ môže 
za chrániť niekomu život? Nikdy 
totiž nevieme, kedy ju budeme 
potrebovať sami.                    (bj)

p o z v á n k a

„KrásÀanska 
kvapka krvi“



Práce na klubovni pre mládež 
a materskom centre sa zdržali pre 
odstraňovanie vlhkosti v pries  to-
roch. Túto situáciu prompt ne rie-
šime, aby uvedené priestory boli 
čo najskôr sprí stupnené.

Po dlhšom čase a viacerých 
rokovaniach s DPMK, a. s., sa 
nám podarilo dosiahnuť obno-
venie autobusovej linky č. 28, 
ktorá však po novom nebude sme-
rovať do Nižnej Myšle, ale bude 

premávať v na šich novo vybudo-
vaných lokalitách „IBV pri Mlyne“ 
a „IBV Na Hore“ a späť k OC 
Važec, odkiaľ je k dispozícii elek-
tričková doprava. Dúfame, že naša 
snaha prispeje ku skvalit neniu 
ces tovania za prácou, do školy, či 
za zábavou.

Keďže sa nachádzame v ob- 
dobí veľkého pôstu a očakávania 
Veľkej noci, prajem vám všetkým 
pokoj né, šťastné a požehnané 
sviatky v kruhu najbližších.

Zachráňme kaštieľ v Krásnej, 
nezisková organizácia sa aj 
v roku 2012 uchádza o vašu 
priazeň a podporu prostred níc-
tvom poukázania dvoch percent 
z vašich daní. Totiž aj v tomto 
roku majú fyzické a právnické 
osoby možnosť poukázať 2 % 
z dane z príjmu mimovládnym 
organizáciám a podporiť ich 
činnosť. Zachráňme kaštieľ 
v Krás nej, n. o. sa dlhodobo 
ve nuje zá chrane krásňanskeho 
kaštieľa, preto si vás dovoľujeme 
opätovne osloviť, aby ste pri svo-
jom rozhodovaní zvážili poskyt-

nutie 2 % vašej dane z príjmov 
pre záchranu krásňanskeho 
kaštieľa. V roku 2011 ste nám 
prostredníctvom dvoch percent 
darovali 1 129 EUR.

Postup krokov na poukázanie 
2% sa líši v závislosti od toho, či 
ste zamestnanec, fyzická osoba, 
ktorá si podáva daňové priznanie 
sama alebo či ste právnická oso-
ba. Viac informácií nájdete na 
www.kosicekrasna.sk. Ďaku-
jeme za vašu pomoc. Veríme, že 
spoločne to dokážeme.

JUDr. Marek Kažimír, riaditeľ 

Začiatkom tohto roka Obvod-
ný úrad Košice rozhodol o po -
volení verejnej zbierky za účelom  
získania finančných prostriedkov 
na spolufinancovanie rekonš-
trukcie kaštieľa v Krásnej. Zbier-
ka je povolená na území mesta 
Košice v termíne od 1. februára 
2012 do 1. februára 2013.

Správna rada ne -
ziskovej orga ni zácie 
Zachráňme kaštieľ v Krásnej, 
n. o. na svojom za sad nutí rozhod-
la o vykonaní verejnej zbierky 
nasledovnými spôsobmi: umiest-
nením za pečatenej, neprehľadnej 
schránky v priesto roch rímsko-
katolíckeho kostola sv. Cyrila 
a Metoda, umiestnením za pe-
čatenej, neprehľadnej schránky 
v miest nos ti kancelárie prvého 
kontaktu na prízemí miestne-

ho úradu, vložením daru na 
osobitný zriadený účet číslo 
v Prima banke Slovensko, a.s.: 
0453860003/5600, trvalé zve-
rejnenie mena a priezviska dar-
cov na fasáde kaštieľa, ktorí 
venujú viac ako 330,- EUR, pria-
mu kontrolu hospodárenia 
s darovanými finančnými pro-

striedkami a účasť 
na všetkých roko-

vaniach Správnej rady pre troch 
darcov, ktorí darujú naj vyššiu 
sumu v termíne do 31. augusta 
2012.

Všetkým darcom vyslovujem 
úprimné poďakovanie za pod po-
ru myšlienky záchrany krás ňan-
skeho kaštieľa.

ThDr. Juraj Semivan, 
predseda Správnej rady
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Ž i v o t  m e r i a m e  s k u t k a m i  a  n i e  č a s o m .•

„ZachráÀme ka‰tieº v Krásnej“

Schválilo:
•  Doplnenie Ing. Jána Kubičku, za člena n. o. Zachráňme kaštieľ 

v Krásnej, ako zástupcu Mestskej časti Košice – Krásna
•  Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Krásna, na roky 2012 

– 2014, so zapracovanými zmenami
•  Presun sumy 700 € z bežných výdavkov, položky 637 004 – 

občasník Krasňančan, na položku 0640 635 006 – oprava verejného 
osvetlenia

•  Zrušenie položky 810 64 2001 – Futbalový klub Krásna, v hodnote 
8000 €

•  Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mestskej časti
•  Zmenu uznesenia č. 537 z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Krásna, zo dňa 11. 03. 2010
•  Dotáciu pre n. o. Zachráňme kaštieľ v Krásnej, za účelom spolu-

financovania projektu vo výške 40 000 €
•  Dotáciu pre Fond sv. Marka Križina, n. f. , za účelom zabezpečenia 

spolu financovania projektu v oblasti modernizácie a vzdelávania škôl, 
vo výške 500 €

Uznesenia zo VI. zasadnutia MZ MČ 
Košice-Krásna, dňa 23. februára 2012

(Dokončenie z 1. strany)

Prioritou je oprava ciest a chodníkov

KrásÀania,  pomôÏete?KrásÀania,  pomôÏete?

Pred tridsiatimi rokmi, v marci 1982, vo veku 62 rokov zomrel rodák z Krásnej, profesor Michal Lacko. Významná osobnosť, kňaz – jezuita, rodoľub. 
Na vzácnych fotografiách ho vidíme v družnom rozhovore s nezabudnuteľným pápežom Jánom Pavlom II. vo Vatikáne rok pred svojou smrťou, 
28. marca 1981. Druhý záber nám približuje prijatie Michala Lacku u najbližšieho hodnostára svätej stolice, pápeža Pavla VI., za účasti jeho brata 
Františka a sestry Márie. V týchto dňoch sme  si jeho pamiatku dôstojne uctili v našom chráme svätého Cyrila a Metoda.                                 (bič)

Nová autobusová okruž-
ná linka číslo 28 začne pre-
mávať od pondelka 2. apríla 
2012, v pracovných dňoch, 
podľa harmonogramu, ktorý 
pripravil DPMK, a. s. Spoje 
sú prednostne naviazané na 
príchody a odchody elek-
trič kovej linky číslo 9 na za -
stávke Važecká. DPMK, a. s. 
nám tiež prisľúbil zmenu 

v odchode autobusovej linky 
číslo 52, v čase o 05:03 
hodiny na 05:00 hodiny, aby 
cestujúci mohli stihnúť pre-
stup na električkovú linku 
číslo 9. 

Har monogram zastávok 
je pre záujemcov prístupný 
aj na našej webovej stránke 
www.kosicekrasna.sk. 

J.  Mat isová

Autobus ãíslo 28 ãoskoro v Krásnej

Sme vo finále projektu obnovy dominantnej stavby v centre 
našej obce.   Aj vaša finančná podpora urýchli a prispeje 
k úspešnému zavŕšeniu rekonštrukcie vzácneho „šperku“ Krásnej 
– jedného z najkrajších klasicistických kaštieľov na Slovensku.      
   Nezabúdajme, že je to miesto, ktorému právom patrí známe 
„Genius Loci“ , z ktorého vanie duch dávnych časov.

Verejná zbierka



V stredu, 22. februára 2012, 
v skorých ranných hodinách došlo 
ku krádeži v našom Dome nádeje 
na miestnom cintoríne. Odcudzená 
bola kosačka s príslušenstvom 
a poškodilo sa okno, ktorým 
pá chatelia vnikli dnu. Vyčíslená 
škoda pred stavuje 1000 eur. Ťažko 
takýto skutok komentovať, je totiž  
poľutovaniahodné, že človeku už 
nič nie je sväté. Ak sa pošpiní ešte 
aj miesto posledného odpočinku, 

žiadna výhovorka nemôže ospra-
vedlniť takýto čin. Čo môžeme 
ča kať, ak sa stretneme s niečím 
takýmto? Presne také boli reakcie 
z úst občanov, ktorí sa o tom 
dozvedeli. Skúsme byť viac všímaví 
a zabráňme podobným činom. Veď 
nikdy nevieme, kedy sa niečo také 
môže prihodiť nám. Prípad naďalej 
prešetruje Obvodné odde lenie po-
licajného zboru v Košiciach.

                     J.  Matisová

Naša Krásna sa v ostatnom 
čase očividne rozrastá, čím 
ešte väčšmi krásnie. S pri bú-
daním novostavieb i počet ných 
rekonštrukcií starších domov 
si tu čoraz viac, hlavne mla-
dých, nachádza svoj nový 
do mov. Vysvetlenie pre nás – 
starousadlíkov, je prosté – 
Krásna je príťažlivá, ľuďom sa 
páči, chcú tu žiť. Sme na to 
pyšní a máme z toho úprimnú 

radosť. Tiež patrím k rodákom 
a na margo rôznych sused-
ských nezhôd, ktoré poznám 
z práce na tunajšom miestnom 
úrade, ale aj z náhodných 
po strehov, dovolím si pár myš-
lie nok „na cestu“ dobrého spo-
lu žitia s našimi novými spo lu  -
občanmi. 

Krásna je mestskou čas-
ťou, no dodnes si udržiava aj 
vidiecky charakter. Som pre-
svedčená, že napriek tomu,  
novoprisťahovaní obyvatelia by 
nemali mať problém za  členiť 
sa do našej komunity, pravda-

že, ak majú záujem. Ak majú 
na zreteli istú kon zer vatívnosť 
prostredia, miestne zvyklosti, 
mentalitu ľudí (ne  znamená to 
však, že každý musí chodiť 
na príklad denne do kostola). 
Stačí len málo, pokúsiť sa pri-
spôsobiť. „Sta rým“ Krásňanom 
ne možno uprieť ich srdečnosť, 
po  hos tinnosť, ale ani hrdosť. 
Záleží im na zachovaní koloritu 
obce, samozrejme aj nábo žen-

ského ducha. Túto myšlienku 
pre zen tuje aj náš miestny 
ča sopis, ktorý prináša aktuálne 
infor mácie zo života obce, no 
zá ro veň predstavuje súčas-
níkom, ale najmä našim novým 
oby vateľom jej tradície (podľa 
podchytených ohlasov je 
hlavne za retro „Návraty do de-
dovizne“, náš Krasňančan či -
tateľ mi najvyššie hodnotený 
a naj viac obľúbený).  

Ľudia sú však rôzni a tak sa 
ani pri najlepšej vôli ne vy hne-
me problémom, ktoré k ži votu 
patria. Môže dôjsť aj k situácii, 

že nám niekto jed noducho 
„nesadne“. Zlatým pravidlom 
pre dobré spolužitie by pre nás 
malo byť: vzájomný rešpekt,  
snaha o pochopenie druhej 
strany, ústretovosť. Nikto nie je 
ostrovom sám pre seba!... Táto 
hlboká pravda má aj celkom 
obyčajný aspekt. Nikto totiž 
nevie, kedy bude odkázaný na 
pomoc toho druhého... 

My, ľudia sme už takí, že 
možno bojujeme s pred sud-
kami, či súdime podľa prvého 
dojmu. Ale verte, v človeku je 
vždy niečo viac, než čo vidíme 
na prvý krát a možno je to prá-

ve to, čo hľadáme. Hovorí sa, 
že dobrý sused je viac ako 
rodina. Skúsme pri najbližšom 
stretnutí s paňou, či pánom 
„odvedľa“ pridať k pozdravu aj 
milé slovo. Maličkosť, ktorá 
spríjemní deň vám, ale aj 
su sedke, susedovi a možno 
sa z toho zrodí aj priateľstvo. 
Ktovie? Svet by bol rajom na 
zemi, keby sme boli všetci pria-
telia. Milujme sa už len preto, 
že sme ľudia a ukážme svetu, 
že aj Krásna je miesto, kde si 
ľudia rozumejú a majú sa radi, 
kde je radosť žiť. 

Mária Miľová

Začiatkom marca sme zme-
nili spôsob ovládania  verejného 
osvetlenia. Donedávna lampy 
boli zapínané pomocou senzora 
citlivého na svetlo. Často sa stá-
valo, že pri zamračenom počasí 
sa lampy zapli skôr ako bolo 
po trebné. Zapínanie verejného 
osvetlenia sme prerobili a ovlá-
danie majú na starosti astro-

nomické hodiny, ktoré sa riadia 
kalendárom, nie svetelnými pod-
mienkami. Vďaka tejto zmene 
mestská časť denne ušetrí 
hodinu svietenia. Okrem tejto 
no vinky pripravuje mestská časť 
doplnenie svietidiel verejného 
osvetlenia aj na parkovisku pred 
cintorínom.

Ing. T. Olšavský
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• P o d s t a t n é  n a  t o m t o  s v e t e  j e  n e v i d i t e ľ n é .  D o b r o  v i d í m e  i b a  s r d c o m .

Počas prvých teplých dní sa nám naskytol nie pekný pohľad v záhradkárskej lokalite na ulici 1. mája, kde nám vyrástli čierne skládky. Mestská 
časť Košice-Krásna pomocou aktivačných pracovníkov a pracovníkov prihlásených na obecné služby v rámci „jarného upratovania“, tieto  
zlikvidovala. V tejto činnosti bude pokračovať, čím chce dosiahnuť zlepšenie a skrášlenie životného prostredia. Súčasne požiadala mestskú 
políciu o zvýšenie dohľadu nad touto lokalitou v snahe zabrániť ďalšiemu vznikaniu čiernych skládok.              Text a foto: Ing. Tomáš Olšavský

Dobr˘  sused  j e 
v iac  ako  rod ina

N i k t o  n i e  j e  o s t r o v o m  s á m  p r e  s e b a ! . . .

Ch˘bajúci rozhlas nahradí e-mail

Na‰a poznámka

Starosta mestskej časti, Ing. 
Vladimír Saxa navrhol nový spô-
sob informovania občanov, ktorí 
nemajú prístup k miestnemu 
rozhlasu, alebo v čase hlásenia 
oznamov nie sú prítomní doma. 
Tento systém už niektoré obce 
využívajú a myslíme si, že celkom 
úspešne. Občania, ktorí majú 
záujem o všetky nové infor má-
cie z prostredia našej sa  mo-

správy, sa môžu registrovať 
v sekcii zasielanie informácií  
http://kosicekrasna.sk/hlavna-
stranka/zasielanie-informacii, 
ktorá bola pripravená za účelom 
spustenia „newsletter systému“. 
Požiadavku k registrácii nájdete 
aj v hornom menu „OBČAN“ a je 
celkom jednoduchá pre každého 
užívateľa.

Mgr. Jarmila Matisová

KrádeÏ v „Dome nádeje“
Astronomické hodiny – novinka



V decembrovom čísle na-
šich novín sme uverejnili infor-
máciu z valného zhro maždenia 
Pozemkového spolo čenstva 
urbariátu v Krásnej.

Rozhodnutím Obvodného 
lesného úradu v Košiciach 
č. 2011/00565 z 19. 12. 2011 
ná vrh na zmenu údajov nebol 
akceptovaný z dôvodu nedo-

statku platných hlasov na voľbu 
a odvolávanie členov orgánov 
spoločenstva a Obvodný lesný 
úrad v Košiciach predmetným 
rozhodnutím zmenu údajov 
v orgá noch spoločenstva neza-
písal. Orgány pozemkového 
spo ločenstva urbariátu ostávajú 
v pôvodnom zložení v akom 
pra covali do zasadnutia va l-
ného zhromaždenia.  

MÚ MČ Košice-Krásna

Ďakujeme všetkým, ktorí si 
pozorne všímali naše miestne 
no viny a súčasne reagovali, 
hod notili, recenzovali a komen-
tovali ich obsahové, štylistické 
či gra fické stvárnenie v roku, 
ktorý je nenávratne preč.

Uznanie našej tvorivej práce 
vždy poteší, ale je pre nás aj zá- 

väzkom a výzvou neustať v za -
čatom diele. V jednom liste sa 
píše, že sú vynikajúce, v ďalšom, 
že vždy potešia oči a obohatia 
ducha čitateľov, v ďalšom, že 
Kras  ňančan má profesionálnu 
úroveň, že je bohatý na udalosti 
a premeny Krásnej, že sú v nich 

náučné a pozoruhodné citáty 
a myšlienky, sentencie múd-
rych, ale aj pohľady do minulosti 
v ,,Ná vratoch do dedovizne“. 
V osobných vyjadreniach od- 
znelo aj to, že naše noviny adre-
sáti nie  len čítajú, ale aj partici-
pujú ich obsah, vnímajú úpravu, 
za me ranie a celú kompozíciu 

časo pisu. Dokonca si všímajú, 
že príspevky, aj fotografie sú 
sym biózou, harmóniou času, 
súčas nosti, ale aj minulosti, že 
články, či esejisticky ladené 
texty sú okra sou našich novín. 
Ako by nás to nepotešilo a ne-
dodávalo síl do ďalších dní? Za 

všetky chvá ly a uznania nám 
prichodí úprimne sa poďakovať 
za po vzbudzujúce slová vo va-
šich lis toch, emailoch, telefo-
nátoch či v osobných rozhovo-
roch na tému ,,Krasňančan“. 

Napokon vďaka aj za ži -
čenie zdravia a stáleho zdroja 
energie pri náročnej prípra-
ve a redigovaní Krasňančana, 
adre sované mojej osobe. 
Všetkým vyjadrujem pria nie 
toho, čo všetci najviac postrá-
dame a potrebujeme – zdravie, 
to, čo naj častejšie hľadáme – 
šťastie, ale naj mä to, čo kaž-
dému z nás najviac chýba – 
prepotrebnú lásku...

Váš šéfredaktor

V príjemnej atmosfére sa 
konala hodnotiaca členská 
schô dza nášho 113 členného 
Klubu seniorov. Tentoraz sa 
usku točnila v jedálni krásňanskej 
školy v mrazivé nedeľné popo-
ludnie 12. februára 2012. Za 
prí tomnosti starostu V. Saxu 
a jeho zástupcu F. Jurču, jej 
ro kovanie otvoril M. Takáč. Po 
ňom sa slova ujal predseda 
Klubu seniorov J. Hegedüš.

V správe vyzdvihol najmä po- 
dujatia, ktoré sa s malou obme-
nou opakujú každý rok. K ním sa 
radia oslavy Dňa ma tiek, pred-
vianočné stretnutie Sami sebe, 
návšteva divadelného pred sta-
venia v ŠD Košice, ale aj zájazdy 
do Maďarska, grilovačky, cyk-
listické výlety, pravdaže pra vi-
delné ,,stretká“, ktoré sú každú 
stredu v zasadačke miestneho 
úradu. Po skladaní účtov sa 
za mýšľali aj nad plánmi roka, 

v ktorom žijeme. V platnosti stále 
ostávajú milé a nezabudnuteľné 
podujatia, ktoré chystajú orga-
nizátori ,,tretieho veku“. Sú to 
oslavy našich matiek, tradičná 
aka démia Sami sebe, ale aj náv-
števa divadelného predstavenia 
v ŠD Košice, nejaký ten zájazd 
k termálnej vode na Slovensku, 

možno aj v Maďarsku či Poľsku, 
všakovaké výlety spojené s po -
sedením pri guláši či opekaní 
špekáčikov a ďalšie aktivity. 
Všetko bude závisieť od záujmu 
členov, nemenej od finančných 
možností. 

Napriek známym ťažkostiam, 
nechcú ostať na chvoste! Na -
opak, ešte s väčšou vervou sa 
pousilujú pokračovať vo svojich 
aktivitách, uspokojovať potreby 
svojich členov, najmä však robiť 

dobré meno svojej obci. Aj toto 
si dalo do vienka vedenie Klubu 
seniorov, ktoré si členská schô-
dza zvolila v nezmenenej zo -
stave. K tomu im úprimne zagra-
tuloval náš starosta, zvlášť vy -
jadril poďakovanie za takmer 
dvadsať ročnú činnosť starono-
vému predsedovi J. Hegedüšovi. 

Milou bola aj gratulácia dvad-
siatim jubilantom, ktorí zavŕšili 
okrúhle výročie svojich naro de-
nín. 

Záver nedeľného popoludnia 
vyvrcholil žrebovaním tomboly. 
Množstvo cien, ktoré si prevzali 
šťastní výhercovia potešilo rov-
nako ako chutný olovrant, ovoc-
ný čaj, či šálka kávy, pri ktorej 
nechýbal ani krémeš, tobôž nie 
dobrá pohoda.

(bič)
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S m e  t u  p r e  v á s

Nechcú ostaÈ na chvoste

V ì a k a  v á m ,  v ì a k a  z a  p o v z b u d i v é  s l o v á

Z  h o d n o t i a c e j  s c h ô d z e  K l u b u  s e n i o r o v

Šťastné veľkonočné sviatky 
našim čitateľom a priaznivcom 
želajú: redakčná rada, mediál-
na komisia a šéfredaktor.

Naši seniori nezaháľajú ani „na stretkách“ vo svojom klube na miestnom úrade. Okrem iných aktivít vyrobili vianočné a veľkonočné ozdoby. „Dielkam“ 
šikovných rúk ženičiek sa potešili návštevníci nielen na podujatí Sami sebe, ale aj na ďalších akciách. Na snímke vľavo Mária Estočinová, ktorá je 
expertkou na výrobu marcipánov, vpravo Mária Hegedüšová a Mária Rybárová počas výstavky v našom kultúrnom dome.          Text a snímky: (bič)

L á s k a  j e  v ý ž i v a  p r e  d u š u  a  d i é t a  p r e  t e l o .•

v pôvodnom zloÏení
Orgány urbariátu



,,Šťastie, zdravie, požehna-
nie, všetko iné k tomu, požehnaj 
Boh tomu domu.“ Neskôr aj 
,,Šťast livý nový rok!“ S takýmito 
želaniami prichádzame počas 
najkrajších sviatkov roka – 
Vianoc a na prelome rokov, na 
Silvestra, keď si pripíjame šam-
panským na zdravie a úspe-
chy, v čase, keď “doží vame“ 
starý rok, keď sa uzatvára kruh 
a opa kuje jeho periodicita.

No naši seniori svoje vinše 
predniesli o čosi skôr, na svo-
jom tradičnom podujatí “Sami 
sebe“, v čase, ktorý je vždy 
po znamenaný zhonom a chva-
tom. Po úvodných slovách 
Miška Takáča po ňom aj dlho-
ročného predsedu 117 člen-
ného klubu seniorov Jožka 
Hegedüša a jeho manželky 
Marienky, sa rozprúdil kolotoč 
hrejivých slov účinkujúcich. 
Vinše, koledy, muzika, tanec, 
vystúpenia folklórnych súborov 

Krásňanka, hosťujúcej Hut-
čianky, Cirkevného zboru, 
na šich ochotníkov Krasodivy, 
školskej kapely, akordeonistov 
i monológov a dialógov našich 
seniorov. Všetky vystúpenia 
smerovali k jedinému cieľu: 
vniesť aspoň kúsok nehy 
a tepla do ľudských sŕdc 
a príbytkov Krásňanov, zložiť 

svoje dary uvité do veľkej ky- 
tice úžasného, očarujúceho 
a podmanivého programu bet-
lehemskému “Dieťaťu“, vysloviť 
mu vďaku za jeho príchod na 
tento svet. Nečudo, že za pek-
né slová, ktoré tu odznievali 
z úst účinkujúcich v rôznych 
obmenách, vyvierajúce z hĺbky 
duše, ale aj v pokore, si ich 
in-terpréti vyslúžili obdiv a pub-
likum svoje nadšenie vyjad-
rovalo dlhotrvajúcim pot les-
kom. Fascinujúca bola najmä 

záverečná scéna, keď pri 
za žatých sviecach, zaznela 
pieseň piesní “Tichá noc, svätá 
noc“, ktorú spolu s účinkujúcimi 
spievali aj ostatní účastníci 
v hľadisku preplnenej sály kul-
túrneho domu. Definitívnou 
bodkou programu bolo poďa-
kovanie nášho starostu účin-
kujúcim za program, ktorý po -

tešil oči, uši aj dušu. Predseda 
našich seniorov, o. i. poďakoval 
sponzorom podujatia, najmä 
miestnemu úradu a tiež vedú-
cemu krásňanskeho Environ-
centra  MVDr. Ivanovi Šef čí-
kovi.

Všetko sa udialo v atmo-
sfére požehnaného času pred 
blížiacimi sa sviatkami lásky, 
štedrosti a pokoja, keď sme sa 
chystali k najradostnejšej 
ve čeri roka v kruhu blízkych 
a spriaznených duší. Viac ako 

inokedy sme nadobudli pocit, 
že svetlá by sme mali zažínať 
nielen v čase Vianoc a nielen 
počas nich by sme mali roz tá-
pať ľady našich sŕdc, pretože 
sviatky lásky by mali trvať stále.
                               Ján  Bičkoš 

Rodina a dom! Úžasné 
slová, ktoré vyvolávajú pocit 
istoty a ľudského tepla. Sú to 
slova hlbokého významu. Ro-
dinu treba živiť a chrániť. 
Rodinám hovorím: váš ro din-
ný kozub nech je naozaj ma -
lou cirkvou! Zachovávajte 
vzájomnú vernosť! Dovoľte 
Pánovi, aby prebýval medzi 
vami a vo vás! (Ján Pavol II.)

Keď človek stratí pravú 
prirodzenosť, čokoľvek sa 
mô že stať jeho prirodze nos-
ťou, takisto ako čokoľvek sa 
pre neho stane opravdivým 
dobrom, keď opravdivé dob-
ro stratí.       (Blaise Pascal)
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Popoludnie spriaznen˘ch du‰í

T r a d i ã n é  p r e d v i a n o ã n é  p o d u j a t i e  „ S a m i  s e b e “

Z vystúpení na podujatí „Sami sebe“. Vľavo: časť účinkujúcich členov ochotníckeho divadla „Krasodiva“, ktorí svojimi scénkami potešili mladých i starších 
návštevníkov. Vpravo: Obdiv u publika si vyslúžil aj náš cirkevný spevokol pod vedením organistu Ladislava Kočiša.                                                Snímky: autor

Oživením predvianočnej akadémie bolo aj vystúpenie hosťujúcej FS „Hutčianka“, ktorá nás pobavila nielen spevom, ale tiež veselými scénkami a zvykmi 
svojich rodákov zo susednej Vyšnej Hutky. Vpravo: pred fascinujúcou záverečnou scénou nedeľného podvečera, ktorý vyvrcholil vznešenou piesňou piesní 
„Tichá noc, svätá noc“, všetkým účinkujúcim a účastníkom sa úprimne poďakoval Vladimír Saxa a Jozef Hegedüš.                               Snímky: (autor článku)

• M i l o v a ť  č l o v e k a  z n a m e n á  v i d i e ť  h o  t a k ,  a k o  h o  B o h  s t v o r i l .

R e t r o  K r a s À a n ã a n a

V Ï d y  a k t u á l n e



V našich miestnych novi-
nách sme už spomínali, že je- 
dinečným dokumentom slo-
venskosti je naša pieseň. 
Íre čitá, rázovitá slovenská 
pieseň jasajúca a plesajúca, 
vyjadrujúca žiaľ i radosť, vzbu-
dzujúca národnú hrdosť, spája-
júca nás jediným cieľom: „Spe-
vom k srdcu, srdcom k ná ro-
 du“. Sme teda boháči. Svet 

nám závidí, ale my akoby sme 
boli slepí! Cudzinci nám musia 
otvárať oči, oceňovať naše bo -
hatstvo a krásu! Chtiac, ne -
chtiac, musíme priznať, že my 
k naším zvykom, tradíciam, 
krojom, výšivkám, ale aj k spe-
vom, ktorým nás priúčali naši 
predkovia – až na ojedinelé 
vý nimky – ostávame ľahostajní 

a nevšímaví! Prekrásne národ-
né i ľudové piesne nám miznú, 
hynú a pomaly odumierajú. Je 
to smutné, boľavé a povážlivé. 
Roky utekajú, generácie pri-
chádzajú a odchádzajú a krása, 
sila i hrdosť našich perál smúti 
v zabudnutí... 

Možno, alebo aj preto sme 
sa pred časom roz hodli aspoň 
skromnou hrivnou prispieť 

k „ofúk nutiu“ prachu zo slo ven -
skej piesne, aspoň z tých naj-
dôležitejších najprv slovenskou 
hymnou Nad Tat rou sa blýska, 
potom Hej, Slo váci, Kto za prav-
du horí, Svia tok Slovenska, Aká 
si mi krásna, Slovenčina moja, 
Nitra, milá Nitra, Hoj, vlasť moja.

V tomto čísle vám priná ša-
me texty ďalších hymnic kých 

piesní „Kto si rodom Slo vák“ 
a aby ste nečakali dlho, pri-
dávame aj ďalšie dve: „Ja som 

malý, ale Slovák“... a „Bratislava, 
Bratislava.“ Až vyčerpáme hym-
nické piesne, dá Boh a okol-
nosti – načrieme aj do bohatej 
studnice našich ľudových pies-
ni, ktoré sa zrodili na poliach, 
lúkach, horách, v lesoch a sú 
našim duševným bohatstvom... 
Našim prianím je, aby sa všetky 
„udomácnili“ vo vašich domo-

voch, a najmä vo vašich srd-
ciach, aby sa zaleskli v lúčoch 
slnka, presiahli náš vek a ucho-
vali sa pre súčasníkov, najmä 
však pre deti našich deti. 

Zo staňme teda verní zvy-
kom, tra díciám a teda aj pies-
ňam, kto rým nás priúčali naši 
praotcovia. Buďme rozsievačmi 
ľúbozvukov najrozšírenejšieho 
slovesného bohatstva nášho 
ľudu, držme sa reťaze, ktorú 
nám ukuli naši predkovia.                

            
Ján  Bičkoš

Snímky: autor

Kto si rodom Slovák, rodom šuhaj,
slovenskej sa ty reči zlobivo nerúhaj.

V nej ty oslov hory – doly,
v nej vrav ľudu, čo ho bolí:

Hoj, bratia, v božom mene, znovu žiť budeme!
Doba je tu, hurá, hurá, hurá! 

Slobodníci vôľu našu pevnú nepobúria,
slobodníci vôľu našu pevnú nepobúria.

Ona stvorí veľké činy, len sa držme slovenčiny.
Hoj, bratia, v božom mene, znovu žiť budeme,
hoj, bratia, v božom mene, znovu žiť budeme!

                                                                        (Viliam Paulíny-Tóth)
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Tradície, zvyky, ale hlavne írečité východniarske piesne našich predkov 
svojským spôsobom už roky v našej obci „rozsieva“ a pre budúce 
generácie zachováva Dedinská folklórna skupina Krásňanka. 

„Reťaze“, ktorú nám svojimi chrámovými, ale aj svetskými piesňami 
pred rokmi „ukuli“ naši dedovia, či otcovia, sa pevne drží aj cirkevné 
vokálne teleso. Škoda len, že cestu k nemu zatiaľ nenachádza naša 
omla dina, čo nie je najlepšou vizitkou pre Krásnu.

D r Ï m e  s a  r e È a z e ,  k t o r ú  n á m  u k u l i  n a ‰ i  p r e d k o v i a

N i e t  v ä č š í  z á z r a k  a k o  b y ť .  N i e t  v z á c n e j š i e h o  d a r u .•

Spievajže sestra, spievaj mi moja, ale hlasom 
matky svojej. Mňa len slovenské hlasy ukoja, ty 
mi dušu moju ovej… Spievajže, moja, spievaj, ej, 
spievaj, o krásach rodného kraja a zápalom tých 
krás pozohrievaj chladnúce prsia šuhaja.

J a  s o m  m a l ý,  a l e  S l o v á k . . .
Ja som malý, ale Slovák, Slovák dušou a telom,
kto Slovákov nenávidí, nie je mojim priateľom.

Jeden pán mi pred nedávnom pekný dukát sľuboval, 
aby som reč nie slovenskú, ale cudziu miloval.
Pekný je ten váš dukátik, ale krajšia moja reč,

ktorú si ja nie za dukát, ani za svet nedám preč!
                                                                    (Augustín Horislav Škultéty)

Spevom k srdcu, srdcom k národu

Bratislava, Bratislava! Tam zapadla Slávov sláva!
Tam pohanské hordy sa vztekali, slávsku chasu dorúbali.
Hej, Slovania, čo je sláva? Veď v nás jedna krv pohráva.

Od Uralu až hen ku Balkánu Slávom krásne zore vzplanú.
                                                                                               (Jur Bulla) 

B r a t i s l a v a ,  B r a t i s l a v a . . .

K t o  s i  r o d o m  S l o v á k … 

Zrno nám ešte zostalo…
Zrno nám ešte zostalo... Dočítal som noviny a smutno mi je.
My, z kolísky rozvoja, si požičiavame v Číne.
Kde sa stala chyba na kontinente starom?
Nemáme už talenty, čo sme mali darom?
Talenty práce, skromnosti, nezištnej pomoci
tie sme mali rozvíjať v pokoji, radosti.
My však chceme vlastniť, mať všetko, hneď a veľa.
Etiku, srdečnosť, pravú tvár - komu to dnes treba
Už roky na jeseň akosi menej poctivo sejeme,
a každé leto aj vždy menej zožneme.
Stačilo už!…
Zrno, čo nám ešte zostalo, nedovoľme nepoctivcom zobrať,
by sme nemuseli o pár rokov aj o suchý chlebík žobrať.     (Krásňan)

✽  ✽  ✽

✽  ✽  ✽



Nevyhováraj sa na svoju ma -
losť, zlo, ktoré si stihol v živote 
napáchať. Nevyhováraj sa na svo-
je zmätkárstvo, lenivosť, ne do-
statok inteligencie – na chyby, 
o ktorých vieš. Neboj sa ľudí, ktorí 
robia prieky, ktorí ti hádžu polená 
pod nohy, neboj sa odporu sveta. 
Máš dosť sily stáť na výške úloh. 
Dáva ti ju Ten, ktorý od teba žiada 
veľkosť.                     Pripravil: (bj)

V mesiaci apríl, 
máj a jún 2012 

oslávia okrúhle výročie:

70 rokov – Magdaléna Kaš-
parová, MUDr. Marta Belejová, 
Michal Takáč, Jolana Matisová, 
Alžbeta Miklošová, Regina Bé-
rešová
80 rokov – Jolana Kövérová
90 rokov – Helena Špacaiová 
z Prašnej ulice a Helena Špa-
caiová z Mozartovej ulice

Jubilantom želáme 

veľa zdravia, šťastia 

a pohody v rodine.  

Mária Študencová

7

Naši jubilanti

K 29. februáru 2012 žije 
v našej mestskej časti 4 244 
obyvateľov, z toho 2096 mu-
žov a 2148 žien. Detí do 14 
rokov je 869, od 15 do 59 
rokov 2672 a starších ako 
59 rokov je 703 občanov. 
V mesiaci december 2011 
sa narodilo sedem detí 
a zomreli dvaja občania, 
v januári 2012 sa narodilo 
deväť detí a zomreli traja 
občania, vo februári 2012 
sa narodili štyri deti 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?

Zradca Judáš im dal znamenie slovami: „Koho pobozkám, to je 
on, chyťte ho!“

Pri Ježišovom kríži stáli jeho Matka a sestra jeho Matky, Mária 
Kleofášova a Mária Magdaléna.

K r á t k e  r o z j í m a n i a  n a  v e º k o n o ã n ˘  ã a s

• Z l e  ž i j ú  t í ,  k t o r í  s i  m y s l i a ,  ž e  b u d ú  ž i ť  v e č n e .

Neboj sa prítomnosti, ani 
mi nulosti, ani budúcnosti, ani 
ľu dí, ani sveta, ani otázok, ani 
odpovedí, ani listov, ani tele gra-
mov, ani spolupracovníkov, ani 
nadriadených. Nech ťa nestrašia 
nočné prí zraky katastrof, chorôb, 
ľud skej závisti. Do nadchá dzajú-
ceho dňa vstupuj bez strachu.

Bez strachu

Ver si!

Neobdivuj cudzie šťastie. Vy -
čiarkni zo svojho slovníka také 
a podobné výroky: ,,Tomu sa da -
rí...“ Budeš totiž stále ne šťastný, 
nech dosiahneš čokoľ vek. V sku-
točnosti je všetko inakšie: všetko, 
čím si, všetko, čo máš, celý tvoj 
ži vot, každý tvoj deň so všetkým, čo 
pri náša, je darom. Uznaj ten dar, 
prij mi ho, doceň a buď vďačný.

Buì vìaãn˘

Príde čas, keď zbadáš krivdu, 
ktorú si spôsobil. Príde čas, keď 
zhasne mýtus o tvojej veľkosti 
a zbadáš, že si malý a napokon 
dosť hlúpy človek. Vyčerpá sa 
tvoja sila a prídeš na to, že si sla-
bá a bezradná bytosť. Odídu tvoji 
blízki a zostaneš sám.

Príde ãas…

Nevracaj sa na miesta, kde si 
voľakedy býval, alebo pôsobil. Ani 
k ľuďom, ktorí ti boli blízki. Ne mýľ 
sa: nikdy sa nevrátia tam tie ,,dobré 
časy“. Nenájdeš už svojich dáv-
nych známych, ani oni nenájdu 
v te  be tamtoho člo veka. Budeš 
v ich očiach prízra kom minulých 
čias, iný je už svet, v ktorom teraz 
žiješ. Každý deň sa im stávaš 

cu dzejším. Pre sved číš sa zakrátko, 
že po otázkach: ,,Čo u vás nové, 
ako sa ti vedie, ako sa majú naši 
spoločný zná mi?“ sa stratí téma. 
Pomyslíte s trpkosťou jeden o dru-
hom: ,,Ako len ostarel“.

Ak sa stane inakšie, bude to 
iba dôkaz, že si stretol priateľa, 
hoci si ho nikdy tak nepomenoval, 
to je však veľmi zriedkavý prí pad.

Nevraca j  sa !

Pravda Èa 
oslobodí

Nezotrvávaj vo vzdore. Ne -
buď nikomu ,,na zlosť“. Nič ne-
plánuj len preto, aby si niekomu 
dokázal, že ti ukrivdil, alebo že sa 
vo vzťahu k tebe mýlil. Ne chystaj 
žiadne akcie, neplánuj nič, aby si 
dokázal, že niečo znamenáš, že 
niečo si, že niečo dokážeš. To nie 
je láska. Nemaj strach, že niekto 
mô že prísť k presvedčeniu, že 
nie si taký, za akého ťa pokladal. 
Neži ako uštvaný pes, ktorý stále 
čaká na ďalší úder. Buď slobodný. 
Za chovaj si svoju ľudskú dôstoj-

•  Najlepšie náboženstvo je to, ktoré Ťa privedie čo najbližšie 
k Bohu. Také, čo z teba urobí lepšieho človeka.

(Dalajláma)

•  Spravodlivosť spočíva v tom, že každému dávame to, čo mu 
patrí.                                                         (Michel de Monataigne)

•  Treba sa nám stať podobnými mangovému stromu, ktorý sa 
nakláňa, keď donáša plody. Jeho veľkosť je v jeho majestátnej 
pokore.                                                                (Mahátma Gándhí)

•  Boh sa neodvrátil od človeka, nevzdal sa ho. Neprestal ho 
milovať. Z lásky a milosrdenstva vzal ľudské utrpenie na seba. 
Zostúpil do smrti.                                                  (Ladislav Boros)

A k t u á l n e  s e n t e n c i e



O leteckom modelárstve 
sme sa už v našom občasníku 
zmienili, a tak sa vám znovu pri-
pomíname. Mnohí asi neviete, 
že rozsiahle pastviny za Krásnou, 
v smere na Košickú Polianku, sa 
v letnom období stali vyhľa dá-
vaným miestom pre lietanie s voľ-

 nými, ale aj rádiom ovládanými 
modelmi lietadiel. Ak sú vhodné 
podmienky, môžete tu stretnúť 
pilotov RC vetroňov, elektroletov, 
ale aj výkonných športových 
šarkanov tzv. kitting.

V priebehu minulého roka  
tam usporiadal Letecko-mo de-
lársky klub Radio controled 
Letka Košice, dve verejné súťaže 
v lietaní s modelmi s elektro po-

honom v kategórii F5J. Prvá sa 
konala 2. 4. 2011 pod názvom 
F5J RC Letka „Košice Jar“, dru-
há 1. 10. 2011 pod názvom F5J 
RC Letka Košice „Jeseň“. Na 
oboch súťažiach ste mohli stret-
núť desiatky súťažiacich nielen 
z Košíc a okolia. Do Krásnej sa 

nám podarilo prilákať aj RC 
pilotov z Humenného, Prešova, 
Spišskej Novej Vsi a Žiliny. Po -
časie prialo a reakcie súťažiacich 
svedčili o ich absolútnej spo-
kojnosti. Na základe pozitívnych 
ohlasov, sa náš klub rozhodol 
pre akúsi pravidelnosť, či tra-
díciu. V tomto roku chystáme 
pokračovanie týchto súťaží. Prvá 
bude 14. apríla 2012 a je-

senné kolo sme na plánovali na 
29. septembra 2012. 

Akcie tohto charakteru sú 
okrem porovnávania zručností 

a schopností pilotov vhodným 
miestom aj na porozprávanie, či 
výmenu skúseností. Ukazuje 
sa, že už nejde iba o súťaž, ale 
o pravú leteckú atmosféru,  ktorá 
vie ľudí správne povzbudiť 
k ďalším aktivitám, kvôli ktorej sa 
tejto záujmovej činnosti venu-
jeme. Samozrejme aj priestor na 
kontakt so záujemcami o túto 
krásnu záľubu.

Týmto vás zároveň srdečne 
pozývame na súťaže, ale aj na 
ostatné akcie, ktoré organizuje 
náš klub. Bližšie informácie 
o našich aktivitách nájdete na  
klubovej webovej adrese www. 
rcletkakosice.sk, o termínoch 
ostatných súťaží a nielen ko-
šických, sa dozviete na www.
aeromodelling.sk. Tešíme sa na 
vás.

Ing. Marián  Miľo
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Za humnami  Krásne j  opäÈ  vz l i e tnu rád iom ov ládané  le tecké  mode ly

RC letka nezaháºa

V novovybudovanom Poly funkãnom 

Naše zábery sú z minuloročných súťaží v lietaní s voľnými, ale aj rádiom ovládanými modelmi na pastvinách za Krásnou.     Foto: Ing. Marián Miľo

N i k d y  n e b u d e  š ť a s t n ý  t e n ,  k t o  z á v i d í  š ť a s t n e j š í m .•

Ak sme doteraz písali o exteriéri novovybudovaného polyfunkčného objektu, ktorý nahradil náš niekdajší stánok kultúry, tentoraz sme „nahliadli“ aj 
do interiéru vkusne a účelne vybavených priestorov, v ktorých od 1. decembra minulého roku pulzuje život na plné obrátky. V „Boutique – Livien 
Fashion“ dominuje dámska a pánska značková móda, široký sortiment spoločenských šiat, doplnkov a bižutérie. Ten môžete navštíviť v pondelok 
v čase od 12. do 19., v utorok až piatok od 10. do 19. a v sobotu od 10. do 14. hodiny. V „Štúdiu krásy – Lanvin“ sú vítané ženy všetkých 
vekových kategórií, kde im ponúknu kompletnú zmenu vizáže, omladenie pokožky celého tela kolagénovou terapiou a tiež pekné opálenie 

Asistentka predaja Žaneta MackováAsistentka predaja Žaneta Macková Kozmetička Veronika HaborákováKozmetička Veronika Haboráková



História Krásnej 
siaha do dávnej 
minulosti. Pár storočí pred tým, 
ako sa vôbec naša obec 
prvýkrát objavila na mape, 
osídľovali toto územie Slovania. 
Patrili medzi mierumilovný 
ná rod, čo Slováci po nich zde-
dili, no aj oni museli brániť svoje 
územie pred ostatnými kmeňmi. 
Vďaka tomu nám naši dávni 
predkovia zanechali vzác ne 
dedičstvo v podobe zbraní, 
ktoré používali najmä na obra nu 
a lo venie koristi a len 
v prípade potreby na 
útok. 

Slávnym objavom 
z Krásnej sa stal 
dvoj sečný meč po- 
chá dza júci z polo-
vice 10. sto ročia, 
ktorý sa našiel na 
brehu štrko viska pri 
bag rovaní. Bagrista 
netušil o aký unikát ide, a tak ho 
vzal domov deťom na hra nie. Až 
neskôr študent archeo lógie 
zistil, o aký vzácny artefakt ide. 
Podľa výzdoby sa dá pred-
pokladať, že patril vplyvnému 
mužovi vo vysokom posta vení, 
čiže vodcovi alebo veľmo žovi. 
Rukoväť má bohatú výzdobu 
s geometrickými tvarmi a zdo-
bený je strieborným, me de-
ným a bronzovým pun co vaním 
plôch. Na jednej strane za -
chovanej čepele je nápis 
„+INGLER II“. Nález patrí medzi 
päť mečov tohto typu nájdených 
v Európe. 

V bagrovisku sa 
našla aj ke ramika 

a časť dreveného člna po -
chádzajúca z 10.-12. sto ro čia. 
Všetky tieto pozostatky môžete 
dnes nájsť v Archeo logickom 
múzeu v Bratislave. Výrobou 
zbraní sa na Slovensku do 14. 
sto ročia zaoberali kováči. Až 
o storočie neskôr sa mečiar ske 
remeslo osamostat nilo a Ko šice 
sa tak môžu pýšiť prvým me-
čiarskym cechom na Slo ven-
sku. V Krásnej sa našli aj iné 

vzácne kúsky. Patria 
k nim na pr ík lad 
ostrohy a zubadlá 
vytvorené košickými 
majstrami. Objavil 
ich počas archeo lo-
gického výskumu 
známy slovenský 
archeológ a historik 
PhDr. Belo Polla 
DrSc. Patrili k vý- 

zbroji stre do vekého poľovníka, 
ktorému pomáhali lepšie ovlá-
dať koňa. Našli sa vo vykopáv-
kach benediktínskeho kláštora. 
Košickí majstri boli natoľko ši -
kov ní, že si ich žiadali až do 
Budína (dnes Budapešť – pravý 
breh Dunaja). Patrili k jedným 
z najvyhľadávanejších. Roky 
však plynuli a cechy nahradili 
manufaktúry a prie myselná 
výroba. V roku 1484 fungoval 
už len jediný mečiarsky majster 
v Nitre. Dnes nám po šikovnosti 
našich predkov ostali len priez-
viská a krásne nálezy.  

Martina Dudríková

Aj ulice majú svoje mená 
a názov každej z nich čosi pre-
zrádza. V tomto čísle vám po núkame 
prechádzku po naj novšej stavebnej 
lokalite ,,Na Brehu“. Návrhy názvov 
ulíc sa „rodia“ na miestnej úrovni 
v zastupiteľstve, odkiaľ sa posielajú 
do názvoslovnej komisie v Koši-
ciach.

Benediktínska ulica – susedí 
s miestom ,,Na Hore,“ kde bol v ro ku 
1143 vysvätený benedik tínsky kláštor, 
jeden z najstarších na východnom 
Slovensku. Ten v polovici 16. storočia 
zanikol. V 17. a 18 storočí sa tam 
nachádzal miestny cintorín.

Nad Belogradom – domáce 
pomenovanie miesta vzdialeného asi 
100 metrov na západ. 

Meškova ulica – rodina jej 
menovca získala v prvej polovici časť 
Krásnej a kaštieľ, ktorý postupne 
prestavali. Prispievali aj na obnovu 
vtedajšieho kostola Sv. Jakuba. 
V kaštieli žili potomkovia tejto rodiny 
aj po roku 1854, kedy  ich rod vymrel 
po meči.

Harmincova ulica – je po me-
novaná po významnom slovenskom 

architektovi prvej polovice 20. sto-
ročia. Michal Milan Harminc pro-
jektoval náš kostol Sv. Cyrila  
a Metoda, postavený v roku 1935. 
Podobné kostoly nájdeme vo Vlč-
kovciach pri Trnave a v Terchovej.

Polesná ulica – jej názov je vo 
vzťahu k blízkemu krásňanskemu 
lesu.

Na Brehu – v tomto názve sa 
vraciame k lokalite, ktorú starí 
Krásňania dobre poznajú, k miestu 
bývalého benediktínskeho kláštora

Staroslovanská – názov ulice 
má spojitosť so Sv. Cyrilom a Me-
todom, ktorí sú patrónmi nášho 
kostola.

Pri teleku – miestne pome no-
vanie časti chotára. Tokaj ská, 
Ti bavská, Vínna, aj ďalšie nové 
ulice, ktoré plánujeme pomenovať, 
predstavujú spojitosť s pestovaním 
vína v našej oblasti. Dozvedáme sa to 
aj z knihy Bela Pollu, „Košice – 
Krásna“, kde sa uvádza, že v roku 
1400 žaloval opát Michal Košičanov,  
že obsadili kláštorný vinohrad 
(na strane 301).

Palo  Hake
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Z  h i s t ó r i e

objekte  s luÏby  uÏ  p ln ia  na‰e  túÏby

Letecký pohľad na novú stavebnú lokalitu „Na Brehu“. Snímka: Futurefly

KrásÀansky unikát

O pôvode názvov naš ich u l íc

• Z l ý  č l o v e k ,  k t o r ý  v i e  d o b r o  p r i j í m a ť ,  a l e  n e v i e  h o  o p l á c a ť .

v modernom soláriu. Zakúpiť si tam môžete španielsku vlasovú kozmetiku značky Lakme a dekoratívnu kozmetiku Golden Rose. Objednať sa môžete 
na telefónnom čísle 0948 304 607. Napokon je tu predajňa „Domáce potreby“ so širokým spektrom ponuky vecí, bez ktorých sa nezaobíde 
žiadna domácnosť a kuchyňa. Navyše je tu aj veľký výber sanitného, kozmetického a iného drogistického tovaru, darčekové predmety, drobnosti 
pre deti a rôzne potreby na upratovanie. Dvere tejto predajne sú otvorené denne od 9. do 17. hodiny, v sobotu do 12. hodiny.                                             

    Text a snímky: (bič)

Predavačka Dana KožíkováPredavačka Dana Kožíkováa „jej“ Salónik krásya „jej“ Salónik krásy



V tuhých mrazoch, na ktoré 
čo i len spomienka prináša 
zimomriavky, vzniklo za našim 
miestnym úradom ľadové klzis-
ko. Keďže bolo plne využité, či 
už žiakmi zo ZŠ s MŠ sv. Marka 
Križina v rámci telovýchovného 
pohybu, alebo inými deťmi po 
skončení vyučovania, často až 
do tmy, skrsol nápad uskutoč-
niť niečo zábavné. V sobotu, 

11.  februára 2012 teda mest-
ská časť v spo lupráci s našou 
ško lou zorganizovala „Prvý 
krásňansky karneval na ľa-
de“. Masiek bolo neúrekom, 
navarili sme litre detského 
punču a pre dospelých fajnové 
prevarené vínko, od ktorého sa 
líčka len tak červenali. Už chý-
bala há dam len pečená klo-
báska – ale to možno nabudú-

ce. Účast níci sa vyšantili do 
sýtosti, kto ne mal korčule na 
ľad, vyšmýkal sa na dovezenom 
snehu. Kaž dý, kto súťažil v nie-
ktorej z kategórií, dostal ocene-
nie, tí naj menší aspoň sladkosti. 
Chlapci si zahrali aj hokej, ale-
bo súperili s oteckami o „zave-
se nie puku“ do mini bránky. 
Ce lú atmosféru dotvárali šikov-
ní chlapci Robo a Dávid Nagy-

Saloci, ktorí vhod nými komen-
tármi a tref nou hudbou vytvárali 
úsmevy na tvárach prítomných. 
Za dobrú spoluprácu pri organi-
zo vaní karnevalu úprimné po -
ďakovanie patrí najmä vedeniu 
našej školy ale aj tým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom o vyda-
rené podujatie pričinili.

Tým, ktorí nestihli zažiť túto 
čarovnú atmosféru plnú det-
ského kriku a smiechu, priná-
šame aspoň pár fotografií pre 
ilustráciu.   Mgr. J.  Matisová

Rôznofarebné pózovanie predviedol starosta v spoločnosti majiteľky Textilu „U Darky“. Niektoré detičky aj bez masiek boli na nerozoznanie.

J e  m n o h o  m i l u j ú c i c h  r o d i č o v ,  a l e  m á l o  m i l u j ú c i c h  d e t í .•
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Č a r o v n á  a t m o s f é r a ,  p l n á  d e t s k é h o  d ž a v o t u  a  s m i e c h u

Účinkujúci na čele so zástupcom starostu Františkom Jurčom, ktorý hral lekárnika, vytvorili korčuľujúceho hada. Na druhom zábere náš starosta 
Vladimír Saxa „spovedá“ jedného zo súťažiacich školákov.

Takto vyzeralo na ľade za našim miestnym úradom počas nástupu masiek tesne pred vyhodnotením súťaží, pri ktorom vládlo veľké napätie.
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Už sme spomínali, že historické pramene k odievaniu v Krásnej sú veľmi skromné. Fotografie, ktoré sú zubom času vyblednuté a ohlodané, sú žiaľ 
bez akéhokoľvek popisu. Tak sa aspoň pozrite na kroje, aké si naši predkovia obliekali pred sedemdesiatimi rokmi (na 1. až 3. obrázku). Ďalšie dve 
fotografie sú pravdepodobne z roku 1948. Tie vám už určite napovedia viac. Celkom iste vám, skôr narodeným, ktorí ich možno aj poznáte.

NÁVRATY DO DEDOVIZNEFotoreportáž Fotoreportáž 

Typický krásňansky kroj novomanželov vám približujeme na 
dobovej fotografii z roku 1930, teda pred 82 rokmi. Kroje družičiek 
pri ženíchovi Petrovi Matusovi, sú z roku 1966. Také si obliekali 
výlučne na slávnostné príležitosti. Ukážky krásňanskych krojov 
sme v šesťdesiatych rokoch prezentovali na tzv. ,,Krojovaných 
zábavach“, ale k ich „módnej prehliadke“ prispievali aj kultúrno-
spoločenské podujatia a iné slávnosti. Pred 34. rokmi v takýchto 
krojoch oslavovali svoje päťdesiatiny A. Lešková, M. Hakeová 
a A. Bozogáňová (vpravo). Napokon aj posledná snímka z roku 
1977 prezrádza ako sa obliekala staršia, stredná a mladá generácia 
v čase, keď do odievania naplno prenikli mestské prvky. 

Texty k fotografiám napísal a na ďalšie dobové snímky z vašich albu-
mov sa teší: šéfredaktor Janko  Bičkoš.

• N a j s t a r š i a  a  n a j v ä č š i a  l á s k a  j e  l á s k a  k  ž i v o t u .



Zimná príprava sa v našom 
klube začala nezvyčajne 
neskoro, 13. februára 2012 
pod vedením trénera J. Bod-
nára,  ktorý sa k mužstvu vrátil 
po prekonaní zdravotných 
problémov. Pod neskorý za- 
čiatok sa podpísalo viacero 
príčin. Jednou z nich je rozpad 
kádra, keď z mužstva odišlo 
sedem hráčov (Edor, Škvarla, 
Čobík-Ferčík, Urban, Jurek, 
Varga, Šoltís), ktorým sa skon-
čilo hosťovanie. Zvyšok kádra 

bol doplnený hráčmi s do ras-
tom (Sajko, Kunca, Berežňák, 
Pačut a Ondrejčo).Do prípra-
vy sa zatiaľ nezapojili hráči – 
Pasternak, Bodnár, Knap 
a ďalší. Výbor MFK sa dostal 
do ťažkej situácie, keďže hrá-
či, ktorí odišli, patrili do zá -
kladnej zostavy a teda posilniť 
káder je veľmi zložité vzhľadom 
k finančnej situácii v klube. 
Napriek tomu výbor pracuje 
na doplnení kádra rovno cen-
nými hráčmi a vo vybavovaní 
sú traja z Lokomotívy Košice, 

menovite Petruška (nb), Jurek, 
Varga a z Vyšného Opátskeho 
Šoltés, Sabol a Telecký. Prí-
prava prebiehala a bude pre-
biehať v domácich podmien-
kach v okolí nášho ihriska 
pričom sa využíva aj ihrisko 
s umelou trávou. Spestrením 
kondičnej prípravy boli prí-
pravné zápasy, ktoré naše 
muž stvo odohralo na ihrisku 
v Košiciach, v sídle základnej 
školy na Užhorodskej ulici. 
Postupne sme sa stretli s MFK 

Košice „B“ a prehrali sme 0:6. 
Prehru 0:2 sme zaznamenali 
aj s Krompachmi a zvíťazili sme 
nad Ťahanovcami 5:1,  Košic-
kou Novou Vsou 6:2 a na- 
posledy – 10. 3. 2012 – aj 
nad Gečou s výsledkom  4:0.

Ďalšie prípravné zápasy by 
už mužstvo malo odohrať na 
prírodnom trávniku, ak to po-
časie dovolí.  Tieto stretnutia 
by mali poslúžiť na zohratie 
a skonsolidovanie kádra pred 
ťažkou jarnou odvetou.

      Vladimír  Wantruba 

V nedeľu, 19. februára sa 
uskutočnil nultý ročník Turnaja 
o pohár starostu v ľadovom ho -
keji. Vďaka výbornému ná padu 
urobiť pre mladých ľadovú plo-
chu na korčuľovanie za miestnym 
úradom, relatívne peknému mra-
zivo-slnečnému počasiu a cel-
kom hojnej účasti tímov, mal tur-
naj celkom dobrú kvalitatívnu 

úroveň. V jednotlivých tímoch sa 
stretla mladá dravosť aj staršia 
skúsenosť. Jediným nedo stat-
kom bol hádam len začínajúci 
odmäk, no aj s tým si  hráči ľahko 
poradili. Turnaja sa zúčastnilo 
se dem mužstiev, od žiakov zá -
kladnej školy až po dospelých. 
Víťazom sa stalo mužstvo KAA 
25, ktorého hráči odchádzali 

s veľkým nadšením. Na svoje si 
prišli aj deti, ktoré počas pre-
stávok medzi zápasmi mali mož-
nosť si zakorčuľovať a o zábavu 
sa im postaral náš „dvor ný dí- 
džej“ Robo Nagy, no neza ostá-
vala ani naša hviezda, alias 
„superstar Pišta“. Úvodný ročník 
nám uká zal, ako sa môžeme 
zabaviť aj v chladnom počasí 

a preto pev ne verím, že ďalšie 
ročníky tohto turnaja budú o to 
kvalitnejšie a podarí sa nám 
odstrániť tých zopár nedostatkov. 
Ďakujem všet kým zúčastneným 
a di vá kom, aj tým, ktorí nám po -
mohli turnaj uskutočniť.

Peter  Kubička 
predseda kultúrnej 
a športovej komisie
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na  náročnú  ja rnú  odve tu

Kondičná príprava futbalistov 

T u r n a j  o  „ P o h á r  s t a r o s t u “  v  ľ a d o v o m  h o k e j i

Momentka z turnajového hokejového zápasu.  Vpravo časť rozradostneného víťazného mužstva KAA 25 s našim starostom Vladimírom Saxom.

Kedy a kde budú rozmiestnené
veľkokapacitné kontajnery

v roku 2012
 P.č .  Termín  Mies to 

 1. 1. 3. – 8. 3. Žiacka, Golianova pred lávkou
 2. 29. 3 – 5. 4. Smutná 19, K majeru 17
 3. 3. 5. – 10. 5. Edisonova pri Hornáde, Kladenská 31
 4. 31. 5 – 7. 6. Opátska č. 17, Pri Hornáde 1 – brod k Hornádu
 5. 28. 6. – 5. 7. Štrková č.5, Prašná č.6
 6. 26. 7. – 2. 8. Lacková č.26, Pri sídlisku č.12
 7. 23. 8. – 30. 8. Bezručova č.25, Štrková č.5
 8. 20. 9. – 27. 9. Kladenská č. 52, Beniaková  č.19
 9. 18. 10. – 25. 10. Žiacka č.2, I mája č.41
 10. 15. 11. – 22. 11. Golianova pred lávkou, IBV pri Mlyne 
   Urbárska – Pollova v juhozáp. časti


