
Milí Krasňančania,

obdivujem ľudí, ktorí o sebe povedia, že majú radi všetky roč-
né obdobia a že im vyhovuje každý druh počasia. Nemám rád
zimu a neviem vystáť daždivé či zamračené počasie. Jar - to už
je niečo iné. Slnko, zhlboka dýchajúca príroda, vôňa pre-
búdzajúceho sa života v povetrí....

A Veľká noc. Najväčší kresťanský sviatok. Všetko to spolu
súvisí ako v ľudskom živote. V prírode sa človek môže tešiť na
slnko, ktoré príde po zamračených dňoch a na teplo, ktoré sa
nás dotkne po mrazivej zime. Aj v ľudskom živote to potrebujeme:
teplo dobra po mraze, bolesti, úsmev lásky po zlobe neprijatia,
víťazstvo po prehrách…

To všetko sa ukrýva a ponúka v tajomstve Kristovho utrpe-
nia, smrti a zmŕtvychvstania. V tajomstve víťazstva Boha nad zlom
a hriechom. Je to o nás, o našom živote. Nová nádej, nová šan-
ca, nové nadýchnutie. To, čo dostávame ako dar od Boha, mô-
žeme ponúknuť jeden druhému - aj u nás v Krásnej.

Prajem Vám radostné Veľkonočné sviatky.

Juraj Semivan  

P r e d s t a v e n i e  p o s l a n c a

MAREK EPERJEŠI
Mám 36 rokov, som šťastne že-

natý, otec 2 detí. V roku 2002 som
kandidoval v komunálnych voľbách
za poslanca do miestneho zastu-
piteľstva. Vďaka prejavenej dôvere
som sa stal poslancom. Pracujem
v občianskej a poriadkovej komisii,
kde sa snažím pomáhať ľuďom nájsť
spoločnú reč pri riešení ich problé-
mov. Túto prácu vykonávam podľa

svojho vedomia a svedomia. 
Zároveň sa chcem poďakovať za prejavenú dôveru a prajem

vám krásne prežitie Veľkonočných sviatkov.

VÁ Ž E N Í  O B Č A N I A ,
výstavbou oplotením zvyčajne vlastník nehnuteľnosti (pozem-

ku, stavby, záhrady) si chráni majetok a súkromie pred
nevítanými návštevníkmi rôzneho druhu a kalibru ako sú voľne
pohybujúce sa psy, zlodeji, lupiči a rôzne kriminálne živly.

Oplotenia postavené v súlade so stavebným zákonom bývajú
z rôznych materiálov napr. nízke, vytvorené živými plotmi, až po
oplotenie skôr pripomínajúce stredoveké kamenné hradbové
múry. „Proti gustu žiaden dišputát“ – povedal by klasik. Pokiaľ
je to v súlade s právnymi predpismi a nevadí to susedom aj pre
stavebný úrad je to OK.

V poslednom čase, 4 – 5 rokov naspäť, sa v Krásnej
rozmohol nezvyčajný fenomén a to susedské, rodinné spory
a nezhody riešiť nezákonným oplocovaním verejných priestran-
stiev a miestnych komunikácií. Azda niekedy sa to začalo
garážou na Keldišovej, pokračovalo oplotením Baničovej,
Beniakovej, náznakmi na Kladenskej, vyhrážkami na Bezru-
čovej. Po jednaniach, dohodách a snahe riešiť tento celo-
slovenský problém s nevysporiadanými pozemkami prišiel čas
povedať dosť a postupovať, samozrejme, pokiaľ nechceme žiť
v oplotenej džungli, nekompromisne v súlade so zákonmi tejto
krajiny, ktoré platia pre všetkých rovnako. Cestný zákon 
č. 135/1961 Zb., Zákon o premávke na pozemných komu-
nikáciách č. 315/1996 Z.z. a Zákon o priestupkoch 
č. 372/1990 Zb. správcovi miestnych komunikácií poskytujú
po vyčerpaní výziev a rokovaní silné páky a sankcie. Po
bezvýsledných rokovaniach a porušených dohodách na Bani-
čovej ulici padol prvý plot, ktorý rozdelil ulicu v jednej časti na
polovicu na niekoľko rokov a verím, že postupne spoločne
odstránime aj ďalšie. Ale čo s tými ohradami, ktoré obopínajú
naše srdcia v tejto komunite?! Kto ich prekoná – vzájomná
láska? Medziľudská a susedská komunikácia? Odpustenie?

Správca môže a musí zabezpečiť, aby komunikácie boli
voľné a prístupné pre každého, najmä však pre lekárov, hasičov,
políciu, zimnú a letnú údržbu, ale s oplotením v srdci by sa mal
každý vysporiadať sám. 

starosta

KRÁSŇANSKA KVAPKA KRVI
Miestny úrad Mestskej časti Košice

– Krásna v spolupráci s Miestnym spol-
kom Slovenského Červeného kríža
v MČ Krásnej p o z ý v a všetkých bez-
príspevkových darcov krvi na III. Krás-

ňanskú kvapku krvi. Kvapka krvi sa uskutoční dňa 

26. apríla 2005 v čase o 8.00 hod. s odberom krvi
priamo na Miestnom úrade v Krásnej.

Po odbere bude pre všetkých  bezpríspevkových
darcov krvi pripravené občerstvenie v reštaurácii Krčma
u Borky. Peňažný poukaz bude možné opäť vymeniť za
potraviny v predajni potravín pána Rjabinčáka.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.
Eva Fedorová (predseda MS SČK) a starosta

KRASŇANČAN
ČÍSLO 2/2005 (marec)

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.



Miestny úrad MČ Košice - Krásna v roku 2004 hospodáril
s rozpočtom vo výške 21.318 tis. Sk vrátane úveru vo výške
5.500 tis. Sk  na výstavbu kultúrneho domu. Skutočnosť sme
dosiahli vyššiu a to 23.230 tis. Sk najmä vďaka mimoriadnym
príjmom z predaja pozemkov, ktorý sa realizoval formou licitácie
v snahe dosiahnuť čo najlepšiu cenu. Celkom sme získali  z pre-
daja 3.734 tis. Sk a za  vývoz popolčeka z odkaliska sme získali
do rozpočtu 1.513 tis. Sk.

Tieto finančné zdroje nám veľmi pomohli pri výstavbe KD. Boli
použité vždy v súlade so schváleným rozpočtom.Celkom na KD
sme vyčerpali v roku 2004 11.030 tis. Sk. Ostatné finančné

prostriedky boli použité najmä na splátku úveru, údržbu komu-
nikácií, údržbu a čistenie kanalizácie, verejné osvetlenie, údržbu
verejného osvetlenia, výstavbu  zástavky MHD pri Barónovi,
nájomné za priestory MÚ, dotácie pre miestny futbalový klub,
pre školy - štátna, cirkevná aj materské školy, na údržbu cin-
torína, odstraňovanie nepovolených skládok v okolí MČ a v MČ.

Sledovaný rok 2004 sme ukončili s prebytkom 3 mil. Sk ,
ktorý použijeme v roku 2005 na kapitálové výdavky podľa
schváleného rozpočtu na rok 2005. 

Erika Dolná
predsedníčka finančnej komisie
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VIETE, AKO SME HOSPODÁRILI V ROKU 2004?

U Z N E S E N I E
z XIX. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Krásna konaného dňa 
18. januára 2005

Miestne zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice

A.  S c h v a ľ u j e
446611.. Prijatie daru - nehnuteľnosti - pozemok parcela 

č. 1640/45 - orná pôda vo výmere 584 m2 a stavbu
oceľový rodinný dom Steelhouse postavený na parcele
č. 1640/73 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
76 m2 evidovanej na LV č. 1154 v KÚ Krásna.  

446622.. Predaj pozemku parc. č. 90/25 - zastavaná plocha vo
výmere 134 m2 za cenu 450,-- Sk  za m2 v KÚ Krásna.

B.  B e r i e n a v e d o m i e
465. Kontrolu plnenia uznesení.
466. Správu veliteľa mestskej policie.
467. Správu o stave dokončovacích prác na kultúrnom dome.

468. Správu o činnosti starostu od prechádzajúceho zasad-
nutia.

469. Správu o činnosti kontrolóra.
470. Správu poslanca mestského zastupitelstva.

C.  R u š í
471. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003 o dani z ne-

hnuteľnosti.
472. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2000 o podmien-

kach chovu, manipulácie  a odchytu psov v MČ Košice
– Krásna.

473. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/1995 a jeho
dodatky č. l a č. 2 o miestnych poplatkoch na územní
MČ Košice – Krásna. 

D.  S ú h l a s í
474. V zmysle § 18  ods. 1  tretej vety  zákona č. 369/1990 

Z. z. s vykonávaním inej zárobkovej činnosti kontrolórky
JUDr. Márie Želinskej. 

E.  Ž i a d a
475. Obyvateľov rodinného domu na Traťovej ulici č. 1, aby

do 31. januára 2005 predložili písomne na MÚ Košice
- Krásna svoje návrhy na riešenie bytovej situácie. 

PONÚKAME VÁM
Základná škola s materskou školou sv. M. Križina dáva do pozornosti, že od 1. 1. 2005 je pri škole zriadené

stredisko záujmovej činnosti, ktorého poslaním je starostlivosť o zmysluplné využívanie voľného času detí
a mládeže formou záujmových útvarov. Do ich činnosti môžu byť zapojení nielen žiaci našej školy, ale aj mládež
našej mestskej časti. Škola ponúka túto možnosť a zároveň vyzýva rodičov a mládež nad 18 rokov, ktorí majú
záujem a schopnosti viesť krúžky s rôznym zameraním, k spolupráci.

Tešíme sa na vás.
Riaditeľstvo školy

Darujte nám 2% z dane pre Fond sv. Marka Križina, n. f.
Základná škola s materskou školou prostredníctvom Fondu sv. Marka Križina ďakuje všetkým právnickým a fyzickým

osobám, ktorí využili možnosť darovať našej organizácii 2% zo zaplatenej dane a tým podporili činnosť školy.
V uplynulom zdaňovacom období fond získal 85.573,- Sk. Uvedená čiastka bola použitá na obnovu priestorov a rozvoj

našej školy.
Prosíme o štedrosť aj v tomto roku - za zdaňovacie obdobie 2004.
Potrebné tlačivá sú umiestnené vzadu v kostole, na riaditel'stve školy, prípadne na webovej stránke školy

www.czskrasnake.edu.sk.
Už vopred sme vám povďační.

Riaditel'stvo školy



Začiatkom roka 2005 v Mestskej časti  Košice – Krásna sa
začal zber separovaného odpadu do vriec. Zber sa uskutočňuje
v celej mestskej časti podľa plánovacieho kalendára, ktorý bol
doručený do každej domácnosti.

V deň plánovaného zberu prosíme občanov, aby vrecia vyložili
na verejné priestranstvo pred rodinným domom najneskoršie
o 7.oo hod. Zber sa uskutočňuje  v mestskej časti v určený deň
od 7.oo hod podľa harmonogramu fy Kosit a.s.. Zberné vozidlo
sa nevracia dvakrát na tú istú ulicu, preto žiadame občanov, aby
vrecia vyložili na verejné priestranstvo včas.

Vrecia neslúžia  na jednorazové použitie, ale na viac použití,
preto ich firma Kosit a. s. po vyprázdnení ponechá na ďalšie
použitie na vhodnom mieste.

Žiadame občanov, aby vrecia nepoužívali na iný účel a za-
obchádzali s nimi šetrne, aby sa náklady na separovaný zber
nezvyšovali.

Čo vhadzovať a čo naopak nevhadzovať do vriec

sklo
vhadzovať nevhadzovať
- fľaše, poháre - silno znečistené a sklenené

obaly /najmä pieskom/
- črepy - porcelán a keramiku
- úlomky tabuľového skla - zrkadlá, žiarovky, žiarivky  

- autosklo
- sklo kombinované s iným mate-

riálom

papier
vhadzovať nevhadzovať
- noviny, časopisy, - obaly z kombinovaných
papierové vrecúška materiálov, Tetrapak 

- kartónové obaly, ak nie sú - od mlieka a džúsov
kombinované s iným - zamastený a silne znečis-
materiálom /Al, celofán a pod./ tený papier, kopírovací

- papierovú lepenku, krabice papier
- samoprepisovací papier
- celofán

plasty 
vhadzovať
- PET fľaše /minerálka, nealko a pod./
- igelitové fólie a vrecúška, igelitové tašky
- obaly z kozmetiky – minimalizovať obsah stlačením

kov - obal
vhadzovať nevhadzovať
- plechovky od nápojov, - obaly z chemikálií,
konzervy bez zvyškov potravín plechovky

od farieb, vrstvené obaly
- podlahové krytiny

- drobné kovové predmety - vrstvené fólie s kov. vrstvou
- drôt

Plasty a kovy všetkých druhov sa zbierajú do žltého vreca
spoločne.

Objemný odpad /chladničky, práčky, pneumatiky, stavebný
odpad  a pod./ máte možnosť umiestniť bezplatne v zberných
dvoroch /najbližšie ul. Jarmočná pri malej stanici/.

Firma Kosit a. s. oznamuje občanom, že od 1. apríla 2005
sa mení v Krásnej harmonogram odvozu komunálneho odpadu
takto:
- odvoz sa bude v celej Krásnej vykonávať každý
týždeň vo štvrtok.

Zároveň žiadame občanov, aby v uvedené dni pripravili KUKA
nádoby do  6.oo hod. na verejné priestranstvo, pred rodinným
domom na krajnicu cesty.

Miestny úrad Mestskej časti oznamuje občanom, že po Veľkej
noci budú pristavené veľkokapacitné kontajnery na jarné upra-
tovanie, a to v dňoch 31. 03. 2005 až 01. 04. 2005 na
uliciach Edisonova, Konopná, Štrkova, Bezručova, Rehoľná,
Kladenská a Krajná.

V dňoch 04. 04. 2005 až 05. 04. 2005 na uliciach: Za
mostom, 1.mája, Pri Hornáde, Opátska, Žiacka, Smutná, Golia-
nova a Prašná.

Tomáš Kiráľ v spolupráci s Františkom Nagyom

Miestny úrad MČ Košice – Krásna na spoločnom rokovaní
s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., závod
Košice, za účelom zníženia nákladov za úhradu stočného, ktoré
bolo účtované na základe pevne stanoveného paušálu, sa
dohodli na podmienkach osadenia vodomeru na vlastný vodný
zdroj – studňu.

V prípade, že vlastník nemá zriadenú prípojku pitnej vody, je
možné technicky zriadiť na náklady užívateľa osadenie vodomeru
na meranie vody zo studne za týchto podmienok:
- je potrebné vybudovať vodomernú šachtu rozmerov 90 x 120
cm a hĺbky 140 cm na prístupnom mieste

- cena vodomeru je cca 600,- Sk

- stočné z vlastných podzemných zdrojov vyberá Hydrome-
teorologický ústav a v súčasnosti je cena vodného 1,- Sk /m3

- v tomto prípade sa bude fakturácia stočného vykonávať na
základe údajov vodomera a nie paušálneho poplatku 55 m3 na
osobu za rok, čo je po prepočte  odvedenie odpadovej vody
153 l na deň za 1 osobu

Ďalšie podmienky je potrebné dohodnúť na Východoslo-
venskej vodárenskej spoločnosti a. s. Košice, Rastislavova 77.

Zároveň vám oznamujeme, že cena kalomeru – merača na
odpadové vody  je v súčasnosti 15 až 20.000,-Sk, a preto je pre
užívateľa jeho montáž neekonomická.

František Nagy 
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Z B E R  S E PA R OVA N É H O  O D PA D U

PLATÍTE VYSOKÝ PAUŠÁL ZA STOČNÉ?



V sobotu 22. 01. 2005 usporiadala Športová a kultúrna
komisia Miestneho zastupiteľstva Košice - Krásna na čele
s pánom Františkom Klikom a s veľkým prispením Folklór-
neho súboru Krasňanka pod vedením pani Ireny
Feketeovej III. ročník folklórního bálu. Konal sa, tak ako
predošlé dva bály, v Kultúrnom dome v Košickej Polianke.

Bál otvoril starosta MČ Košice - Krásna JUDr. Marek
Kažimír. Po jeho úvodných slovách sa rozprúdila zábava
a parket patril len a len tancuchtivým párom. O dobrú
náladu sa postarali Hrušovskí hudáci a hudobná skupina
z Krásnej pod vedením pána Ladislava Kertésa. Do
programu prispela ľudová rozprávačka Araňa alias Mária
Triščová z Jarovníc, folklórny súbor Hornád z Košíc

a folklórny súbor Krasňanka, ktorá zároveň uviedla do
života svoje premiérové CD.

O polnoci sa tešili na žrebovanie tomboly takmer všetci
účastníci. Lákadlom boli veľmi hodnotné ceny ako zájazd
do Grécka, televízor, horský bicykel, bytové doplnky
a ďalšie ceny. Výťažok z bálu poputuje na rozvoj kultúry
a športu v Krásnej.

Zábava trvala až do skorých ranných hodín, čo svedčí
o tom, že sa účastníci cítili dobre.

Treba si len želať, aby IV. ročník folklórneho bálu bol ešte
úspešnejší a aby jeho premiéra už bola v Kultúrnom dome
v Krásnej, ktorý je pred dokončením.

Mária Tomášová

Firma Conti Car, Pizzeria Alfredos, Firma Metana,
Pohostinstvo Tango, Kvety - p. VASILOVÁ, Kvetinárstvo IVA -
p. Škraková, Drevené obklady - p. KOČIŠ, p. Ján Hriczišon,
Firma Hydro-Eko-Stav,. Ing. Július Behun, LEKÁREŇ KRÁSNA,
CK K2 Tour, Environcentrum, Autoškola MK, Trafika mix -
p. Puzderová, ATRIUM, Peter Šamudovský, PEVA  s r. o., JUKOV
s r. o., Jozef Kmec, František Šoltés, K.P.KOV, p. Slavomír
Blaško, Pekáreň JARKA a p. Alena Eperješiová.

ĎAKUJEME.

Vyúčtovanie folklórneho bálu - 22. 1. 2005
P R Í J M Y
Predaj vstupenek: 174 ks x 400,-- Sk  = 69 600,-- Sk
Sponzori: 20 000,-- Sk
Tombola: 21 990,-- Sk

S p o l u p r í j e m 111 590,-- Sk

V Ý D A V K Y
1. Nákup potravín + odmena za prípravu: 42 419,20,– Sk
2. Nákup nápojov: 9 935,80,– Sk

3. Obsluha:  3 000,– Sk
4. Program /hudba, rozprávačka/: 11 500,– Sk
5. Nájomné: 6 982,– Sk
6. Ostatný materiál + kvety: 2 390,70,– Sk
7. Tombola: 2 022,– Sk
8. Doprava /220 x 10,- = 2 200,– /+ nafta/:  2 500,– Sk
9. Obec Košická Polianka – výzdoba: 2 528,– Sk

S p o l u v ý d a v k y 83 277,70,–  Sk

ROZDIEL    + 28 312,30,– Sk

Športová a kultúrna komisia Miestneho zastupiteľstva Mest-
skej časti Košice - Krásna na svojom zasadnutí  dňa 1. februára
2005 rozhodla o rozdelení výťažku takto:

1. Medzinárodný folklórny festival, ktorý sa uskutoční dňa 
3. 9. 2005 v Krásnej – 20.312,30.- Sk

2. Folklórna skupina KRASŇANKA – 8.000.- Sk.
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III.  ROČNÍK FOLKLÓRNEHO BÁLU

V našej MČ sa organizujú rôzne spoločensko-kultúrne po-
dujatia, pri ktorých je nutné zabezpečiť bezproblémový (čo sa
týka nášho zdravia) chod celej akcie.

Pri poslednej Krásňanskej kvapke krvi sme dostali pozvanie
začleniť sa medzi rady SČK. Prvé ustanovujúce stretnutie MS
SČK sa konalo v januári tohto roku. Členstvo v SČK je dobro-
voľné. Členom môže byť každá fyzická osoba staršia ako 15
rokov, alebo právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá
súhlasí so siedmimi princípmi Červeného kríža, ktorými sú:
humanita, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľ-
nosť, jednota a univerzálnosť. Podrobnejšie podmienky, práva
a povinnosti člena obsahujú Stanovy národnej spoločnosti
Červeného kríža. Miestny spolok patrí pod územný spolok SČK
/ÚzS SČK/ Košice-mesto, slúži na podporu a informovanosť
zásad prvej pomoci, princípov SČK. Chceme, aby MS bol ná-
pomocný pri organizovaní a uskutočňovaní rôznych akcií s deť-

mi (MDD, primestský tábor, športový deň), podujatí (Deň matiek,
futbal) a tiež pri Krásňanskej kvapke krvi.

Cez MS SČK je možné vzdelávanie sa v rôznych kurzoch-
kurz prvej pomoci, kurz opatrovateľstva, kurz maséra s certi-
fikátom európskej únie. Ak máte chuť a odhodlanie aktívne
prispieť do MS SČK, tak vás srdečne pozývam stať sa členmi
nášho MS SČK v Košiciach- Krásnej.

Bližšie informácie o zameraní činnosti miestneho spolku SČK
poskytneme na adrese sídla spolku: MÚ MČ Košice- Krásna,
Opátska č.19 alebo u predsedu MS SČK tel.č. 055/6852095. 

Najbližšia akcia MS SČK Krasňanská kvapka krvi sa usku-
toční dňa 26.4.2005 v Miestnom úrade MČ Košice-Krásna.
O tejto akcii vás budeme podrobnejšie informovať v budúcom
čísle Krásňančana.

Eva Fedorová
predsedníčka miestneho spolku SČK

III. ročník Folklórneho bálu vecne a finančne podporili

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža 
(MS SČK)



KLUB MLADÝCH – OTVORENÝ
Miestny úrad v spolupráci so Športovou a kultúrnou

komisiou Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice
– Krásna   o t v o r i l 4. marca 2005 na I. poschodí Domu
služieb BARÓN Klub mladých. Klub je otvorený každý deň
v týždni od 17.00 hod. do 20.00 hod. a správcom klubu je
Marián Bednárik. V klube je možnosť zdarma si zahádzať
elektronické šípky, zahrať dámu a šachy, stolný tenis na
dvoch nových stolnotenisových stoloch a u správcu si za-
požičať stolnotenisové rakety a loptičky. V prípade záujmu
mladých plánujeme v budúcnosti aj zakúpenie biliardového
stolu. 

starosta
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Deti šantili na klzisku aj toho roku.

O Z N A M
Vážení občania, oznamujeme Vám a súčasne

Vás srdečne pozývame do novozriadenej pre-
dajne bicyklov a servisu na Opátskej ulici č. 13
oproti kinu Hornád.

Predajňa je otvorená:  

v pondelok až piatok od 10,00 – 12,00 hod.
13,00 – 18,00 hod.

v sobotu od 8,00 – 12,00 hod.
v nedeľu z a t v o r e n é

Ako ďalšie služby poskytujeme kopírovacie
práce.

V predajni ďalej predávame a vykupujeme
jazdené bicykle.



Podporte nás
Ak sme vás doterajšou prácou presvedčili o zmyslu-

plnosti našich aktivít, môžete nám pomôcť v ďalšom období
darovaním 2% z dane z príjmov fyzických a právnických
osôb. 

Občianske združenie VARIANT je organizáciou, ktorej
cieľom je rozvíjanie aktivít zameraných na primárnu,
sekundárnu a terciálnu prevenciu závislostí, prevenciu
rasovej a inej neznášanlivosti, kriminality, násilia v rodine,
pomoc psychicky, fyzicky alebo sociálne postihnutým
občanom, osamelým ľuďom, príslušníkom menšín a obe-
tiam násilia, pomoc opusteným zvieratám, ich umiestnenie,

výcvik a terapeutické využitie cieľovými skupinami, popr.
ich pracovné využitie vo forme asistenčných psov pre te-
lesne postihnutých ľudí. Mnohé aktivity sa chystáme začať
realizovať až v budúcnosti, v čom nám môžete pomôcť aj
vy.  Tlačivá potrebné pre darovanie 2% nájdete na MÚ MČ
Košice – Krásna. 

Za všetkých, ktorým aj vďaka vám pomôžeme, vám
ďakujeme.

VARIANT
Nová 15, 040 18 Košice
právna forma: Občianske združenie
IČO: 35551607
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Dňa 17. februára 2005 na základe pozvania
starostu Mestskej časti Košice – Juh – JUDr.
Jaroslava Hlinku som sa spoločne s inými kolegami
zúčastnil pracovnej porady na tému opatrovateľská
služba v podmienkach mestských častí bývalého
okresu Košice IV. Na Miestnom úrade mestskej
časti Košice – Juh tohto času funguje aj pre našich
občanov Opatrovateľská služba so sídlom na ul.
Vojvodská č. 3 ( služby, ktoré ponúka sú uvedené
na konci článku) a Stanica opatrovateľskej služby
(ďalej len „SOS") na Mlynárskej ulici č. 1. Personál
SOS pozostáva z 12 zamestnancov, z toho je 6
sestier z rádu Spoločnosti dcér kresťanskej lásky
sv. Vincenta de Paul  s plnou zdravotnou kvali-
fikáciou. Celkovo v SOS je hospitalizovaných 16
pacientov. SOS ako sociálne zariadenie bývalého
OÚ Košice IV. existuje od roku 1983 a delimitáciou
1. júla 2002 bola odovzdaná Miestnemu úradu
Košice – Juh, ktoré súčasne podlieha pod odde-
lenie sociálnych služieb, kultúry, športu a mládeže,
ktoré v súčasnosti riadi pani Ing. Výrostková. Pobyt v SOS je
krátkodobý, maximálne 3 mesiace. O pobyt môžu požiadať tí
občania, ktorí majú podanú žiadosť do Domova dôchodcov,
neboli prijatí a ich zdravotný stav je tak vážny, že nemôžu zostať
v domácej starostlivosti.

Pacientom je poskytovaná celodenná strava a nonstop za-
bezpečená pomoc pri výkone základných životných potrieb a hy-
gieny, pri obliekaní, kúpaní, polohovaní a pod. Samozrejmosťou
je v SOS poskytovanie základných zdravotníckych úkonov podľa
pokynov obvodných alebo odborných lekárov.

Stanica opatrovateľskej služby supluje tak chýbajúce hospice,
geriatrické centrá a láskou, mravenčou prácou svojich pracov-
níkov účinne napomáha postihnutým a ich rodinám.

Opatrovateľská služba p o n ú k a starostlivosť o chorých
a domácich občanov žijúcich v domácom prostredí. Na základe
písomnej žiadosti zabezpečuje občanom s nepriaznivým zdravot-
ným stavom za odplatu:

ZOZNAM A CENNÍK POSKYTOVANÝCH ÚKONOV:

starostlivosť o osobu:
1. hygiena na lôžku 7.- Sk/deň
2. kúpanie 10.- Sk/deň

3. donáška jedla 9.- Sk/deň
4. podaj jedla 5.- Sk/deň
5. dohľad/ max. 4 hodiny/ 13.- Sk/hod.

starostlivosť o domácnosť:
1. nákup 15.- Sk/deň
2. ďalšie činnosti 15.- Sk/deň
3. varenie 20.- Sk/deň
4. upratovanie 1 izba 50.- Sk/deň
5. upratovanie každá ďalšia izba 70.- Sk/deň
6. pranie – ručné 7.- Sk/kg
7. pranie v pračke 5.- Sk/kg

kontakt so spoločenským prostredím:
1. lekár /sprievod, vybavenie liekov/ 5.- Sk/deň
2. vybavenie úradných záležitostí 5.- Sk/deň
3. prechádzky – doprovod 5.- Sk/deň

Opatrovateľské služby sa poskytujú v pracovných dňoch v ča-
se od 07.00 do 15.00 hod.

Bližšie informácie o podmienkach prijatia do SOS a poskyt-
nutie opatrovateľských služieb a formuláre, žiadosti  si môžete
vyzdvihnúť na Miestnom úrade v Krásnej.                      

starosta

POZNÁME OPATROVATEĽSKÉ SLUŽBY 
A STANICU OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY?



Od februára 2005 realizuje o. z. VARIANT projekt „Na-
učme sa nové činnosti a pomôž-me aj ostatným“, podpo-
rený fondom  TESCO STORES  Nadácie Pontis a MÚ MČ
Košice – Krásna. Finančné prostriedky nadácie boli uvoľ-
nené na zakúpenie počítača, multifunkčného zariadenia
(kopírka, skener, tlačiareň), šijacieho stroja a spotrebného
materiálu. Prostriedky uvoľnené MÚ Krásna sú určené na
honoráre pre rómske vedúce, ktoré pracujú s rómskymi
deťmi rôzneho veku v rámci mimoškolských záujmových
aktivít, ďalej na honoráre pre lektorky kurzov šitia, základov
práce s PC a základov korešpondencie. Projekt bude
ukončený v júni 2005. V marci absolvovalo 20-hodinový
počítačový kurz 6 aktívnych osobností z rómskej komunity,
ale  prišli sa pozrieť aj deti. Absolventi získali základné
vedomosti a zručnosti nielen v práci s PC, ale aj v písaní
žiadostí a inej korešpondencie. Aj keď bolo času málo, tí,
ktorí sa kurzu zúčastnili, majú k získanému počítaču
prístup a môžu si vedomosti upevňovať. Vedia napísať,
vytlačiť rôzne materiály a takto môžu pomôcť aj svojim
spoluobčanom. Do konca apríla sa zrealizuje aj kurz šitia
a výstupom školení budú pozvánky napísané a vytlačené
šikovnými Rómami, ktorými vás všetkých pozvú na vystú-
penie rómskych detí v rámci MDD. Dovtedy si vedúci
s deťmi pripravia program a absolventi kurzu šitia využijú
svoje vedomosti pri šití šiat, prípadne doplnkov na vystú-
penie detí.  Príďte sa na to určite pozrieť.                 

PhDr. Ingrid Šefčíková

Otec zabúda
W. Livingston Larned

Počúvaj synáčik: rozprávam ti, zatiaľ čo ty spíš s ručičkou
skrútenou pod tvárou a ja pozorujem zvlhnuté kučierky na tvojom
spotenom čele. Vkradol som sa do tvojej izbičky, pretože pred
pár minútami, keď som sedel v knižnici, čítal noviny, odrazu
mnou prebehla mrazivá vlna. Preto som s toľkým previnením
podišiel k tvojej postieľke.

A poviem ti všetko, o čom teraz premýšľam: bol som na teba
prísny. Hneval som sa na teba , keď si sa obliekal do školy - tvoja
tvár sa totiž sotva dotkla uteráka. Vyčítal  som ti, že si si  nevyčistil
topánky. Rozhnevane som sa na teba osopil, keď si niektoré
veci porozhadzoval po zemi. A pri raňajkách som na tebe našiel
ďalšie chyby. Rozlial si čaj. Hltavo si jedol a kládol si lakeť na
stôl. Natrel si na chlieb príliš hrubú vrstvu masla. Potom si sa
začal hrať a ja som sa ponáhľal na vlak. Ty si sa ale náhle obrátil,
zakýval si mi na rozlúčku a zakričal: „Zbohom, ocko!“ na čo som
sa ja zamračil a na oplátku ťa okríkol: „Narovnaj sa!“ A poobede
to začalo odznova. Keď som prichádzal po ceste k domu,
pozoroval som  ťa, ako kľačíš a hráš sa. Zbadal som diery na
tvojich pančuchách a ponížil som ťa pred tvojimi kamarátmi tým,
že si musel ísť predo mnou domov. Pančuchy sú predsa drahé
a keby si si ich sám kupoval, iste by si bol na ne opatrnejší!
Predstav si, synček, toto povedal tvoj vlastný otec!

Hádam si ešte spomenieš, neskôr, keď som si čítal v knižnici,
prišiel si so strachom v očiach. Netrpezlivo som sa pozrel cez
okraj novín a okríkol ťa: „Čo chceš?“ a ty si váhavo prešľapoval

vo dverách. Nič si nepovedal, len si sa odrazu rozbehol a v ná-
vale citu si ma objal okolo krku, pobozkal a tvoje malé rúčky si
ma pritískali so všetkou tou láskou, ktorú Boh nechal rozkvitnúť
v tvojom srdiečku, láskou, ktorá nevädne, ani keď je zaned-
bávaná. 

A potom si odbehol, bolo počuť len tvoj dupot na schodoch.
Len čo si odišiel, noviny mi vypadli z rúk a zmocnil sa ma hrozný
pocit. Čo som si to len zvykol? Naučil som sa hľadať chyby
a napomínať ťa – to bola moja odmena za to, že si ešte malý
chlapec. Nerobil som to preto, že by som ťa azda nemiloval, ale
len preto, že som azda na tvoj vek očakával od teba viac. Meral
som ťa svojím dospelým  metrom.

A pritom je v tebe toľko milého a dobrého. Tvoje srdiečko je
tak veľké ako úsvit nad hlbokými kopcami. Ukázal si mi to tým,
že si impluzívne pribehol a pobozkal si ma na dobrú noc. Nič
viac sa už dnes večer neprihodilo. Prišiel som k tebe za tmy
a teraz tu zahanbene kľačím pri tvojej postieľke.

Je to iba slabé pokánie, nakoniec viem, že by si tomu ešte
nerozumel, keby som ti to, až sa prebudíš, všetko porozprával.
Ale od zajtra budem skutočným otcom! Budem tvojím kama-
rátom, budem trpieť, keď budeš trpieť ty, budem sa smiať, keď
sa ty zasmeješ. Radšej si odhryznem jazyk, ako by som vypustil
z úst netrpezlivé slová. A budem  si opakovať ako Otčenáš tieto
slová: „Je to ešte chlapec - celkom  malý chlapec!" 

Myslím, že som ťa považoval skôr za dospelého. A teraz, keď
ťa vidím skrčeného v postieľke, zisťujem, že si stále len dieťatko.
Ešte včera ťa mamička pestovala v náručí a hlavu si si opieral
o jej rameno. Žiadal som, skrátka, od teba príliš mnoho, príliš
mnoho... S.K.
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POKRAČUJEME VO VZDELÁVANÍ A PRÁCI S RÓMSKYMI DEŤMI
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ZÁHRADKÁR V MARCI
❀ ukončiť rez jadrovín a započať jarný rez kôstkovín
❀ vykonať rez viniča (cca do 15.-20.3.!), prihnojiť a ošetriť pôdu 
❀ pripraviť sa na výsadbu stromčekov hlavne broskýň a marhúľ 
❀ ošetriť černice a maliny (staré a tenké vyhonky vyrezať) a pri-

hnojiť
❀ ošetriť porast jahôd (vyčistiť, prihnojiť, nakypriť, prípadne   do-

sadiť 50-80 cm medzi x 35-45cm v riadkoch,vhodný aj spon
50x50, 60x45)

❀ ošetriť stromčeky v škôlke, vykopať jamy na výsadbu okras-
ných drevín

❀ zmladiť trvalky a rozmnožiť ich delením trsov, rezať okrasné
kry kvitnúce v lete, ošetriť a prihnojiť ruže (čajohybridy, po-
lyantky, garnetky)

❀ z ovocných stromov odstrániť prezimujúce štádia škodcov
a zoschnuté moníliové múmie ovocia

❀ vyhrabať lístie ov. stromov (kompost), prevzdušniť a prihnojiť
trávnik 

❀ pripraviť včas fóliovník (aby sa prehriala pôda) 
❀ pripraviť pôdu na jarnú sejbu a výsadbu, pri vhodných pod-

mienkach pokračovať so sejbou a výsadbou v parenisku, skle-
níku a po zohriatí pôdy i fóliovníku

❀ pri vhodnom počasí započať s výsevom špenátu, karotky,
hrášku, cibule, pažítky, šalátu prípadne letničiek na predpesto-
vanie (podľa T pôdy) 

❀ započať s výsadbou štupľovky a trvácich zelenín (špargľa,
rebarbora)

❀ nezabúdať: - na prípravu a predklíčenie skorých zemiakov
- na namorenie sadiva cesnaku pred výsadbou
- na ošetrenie broskýň a nektariniek (kučeravosť)
- na ošetrenie ovocných drevín proti prezimu-

júcim škodcom olej. preparátmi: 1% r. OLEOE-
KALUX, OLEOEKOL (od púčania do kvetového
púčika) a 0,1% r. Torant 

- na vrúbľovanie predovšetkým kôstkovín

ZÁHRADKÁR V APRÍLI
❀ ukončiť výsadbu ovocnín, okrasných drevín a ich prihnojenie
❀ ukončiť dosadbu jahôd (koreňový krčík na úrovní pôdy), odpo-

rúčané odrody: Andrea, Magura, Zefyr, Honeoye-skoré, Kar-
men, Gorella, Senga Sengana, Induka, Korona-stredne sko-
ré,Elista- veľmi skorá, Ostara – stáleplodiaca a Super Star -
popínavá

❀ dokončiť vrúbľovanie kôstkovín,vrúbľovať jadroviny,upevniť
stromček, tvary ríbezlí, egrešov, josty  

❀ vysievať všetky druhy koreňovej zeleniny a ošetriť trvácu ze-
leninu

❀ dokončiť sejbu špenátu, hrachu, pažítky, cibule, póru a inej
zeleniny

❀ vysievať kríčkovú fazuľku, cukrovú kukuricu a uhorky 
❀ vysadiť predklíčené zemiaky
❀ predpestovať si sadenice teplomilnej zeleniny na voľné plochy
❀ do fóliovníka vysadiť sadenice paprík, rajčiakov, uhoriek

a baklažánov
❀ založiť hriadky na teplomilnú zeleninu a neskoršie dopestov.

sadeníc 
❀ vysádzať mečíky a ľalie,vysievať niektoré druhy letničiek
❀ rozmnožovať (generatívne i vegetatívne) trvalky, vysádzať vždy-

zelené dreviny a ihličnany, zakladať nový trávnik a kosiť starý
❀ ošetriť: - jadroviny proti chrastavitosti a múčnatke (pred kve-

tom) a proti kvetovke jabloňovej

- jahody proti roztočíkovi jahodovému a kvetovke
jahodovej

- neskôr púčiace ovocné dreviny proti prezimujúcim
škodcom

- zopakovať ošetr. broskýň a nektariniek (kučeravosť
listov)

- ďalšiu ochranu vykonať podľa potreby a signalizácie 

STRUKOVINY A ICH NEZASTUPITEĽNÉ MIESTO V NAŠEJ VÝŽIVE
Vo výžive ľudí je u nás zaznamenaný výrazný deficit bielkovín,

predovšetkým rastlinného pôvodu ( zo 4 na 1 kg na obyvate-
ľa/rok). Možno ho znížiť predovšetkým konzumom strukovín,
ktorých semená i celé rastliny majú vysoký obsah bielkovín
(od 23% v sušine hrachu a fazule po 42% v sóji). 

Vysoký je aj obsah lecitínu a vlákniny. Záhradný hrach
a fazuľa sú bohaté na vitamíny, najmä vitamín A,C,vitamíny
skupiny B i karotén. Z minerálnych látok najmä draslík, vápnik,
horčík, železo a fosfor.

Strukoviny obohacujú pôdu o vzdušný dusík (pomocou
hrčkotvorných baktérií, žijúcich na ich koreňoch), rozšírujú aj
kolobeh živín v pôde,zlepšujú jej fyzikálny stav i biologickú
účinnosť. Sú preto výbornou predplodinou v osevnom postupe
a zaraďujeme ich v 3.- 4. roku po hnojení organickými hnojivami.

Nevhodnosť susedných plodín:
Hrach: cesnak, cibuľa, fazuľa, pór, rajčiaky, zemiaky                    
Fazuľa: cesnak, cibuľa, hrach, pór, pažitka, šalotka

Hrach – je najrozšírenejším druhom strukovín, pestovaný ako
hrach siaty (poľná plodina na krm.účely,ale aj na
komzum semien)

Hrach záhradný
- stržňový: výsev kultivarov s T pôdy nad 8 st.C (apríl)
- guľatý (na lúskanie): výsev už od času, keď T pôdy vystúpi nad
2 st.C (obvykle od 2. polovice marca) 

- cukrový: vhodné odrody, odolné najmä voči antraknóze, fuzá-
riám a mozaike žltej sejeme postupne, potom mierne zavlažiť

Vzdialenosť riadkov 25-50 cm, (od vzrastu) hĺbka sejby 
5-6 cm, spon v riadku cca 5 cm.

FAZUĽA OBYČAJNÁ – vyžaduje priepustné a teplé stanovište
Pôvod: z Mexika a Strednej Ameriky - f. obyčajná, mesačná,
ohnivá a f. ostrolistá z Južnej Ázie  -  f. zlatá, f. mungo, f. angularis
a f. čierna (Thajsko, Čína)
Z hľadiska využitia: - fazuľa poľná (pestovaná pre zrelé semená)

- fazuľa záhradná (pre zelené struky) - ako
kríčková alebo popínavá                                 

Keďže je teplomilná, podchladené pôdy (pod 10 st. C) ne-
gatívne ovplyvňujú klíčivosť semien v pôde.
Odporúčané odrody fazule kríčkovej (okrem mnohých ďalších): 
Atlanta - skorá, zrna biele, veľké, aromatické
Golddukat – svietivožltá, veľmi úrodná 
Petra - poloskorá odroda, zdravá, vysoké nasadenie strukov
Pergousa – poloskorá, zelená, úrodná
Lucka - poloskorá odroda, dobrý zdravotný stav (konzumácia
strukov v čerstvom stave i spracovaná)
Anka - poloskorá odroda, dobrá odolnosť voči chorobám, zele-
ná (konzumácia strukov v čerstvom stave i spracovaná) 
Sina - zelenostruková odroda, dobrý zdrav. stav. Dôležité je mo-
renie osiva insekticídmi (Promet)
ako ochrana vzchádzajúcich rastlín proti kvetárke fazuľovej
Neckarkonigin – tyčková, zelena, úrodná, struky dlhé až 30 cm

Ing. Viktor J e n í k
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