
Miestny úrad Mestskej časti
v Krásnej a Športová a kultúr-
na komisia Vás všetkých pozýva 
na „Deň Krásnej“, ktorý sa usku-
toční v súvislosti s oslavami dňa 
sv. Cyrila a Meto-
da 5. júla 2006 
na ihrisku CZŠ
s MŠ sv. Marka Križina. 
Program: 8.00 - 13.00 – krásňan-
sky medovníkarsky jarmok, 8.00 -
9.00 - sv. omša – kostol sv. Cyrila
a Metoda, 11.00 - 12.30 - sv. omša
– kostol sv. Cyrila a Metoda,16.00
- 20.00 - súťaž v kopaní futbalových

jedenástok (muži, ženy, chlapci,
dievčatá), 16.00 - 17.00 - Divadlo
na Peróne – Príbeh slaný – hra pre
deti a dospelých, 17.00 - 17.30 - 
tanečné vystúpenie, 20.00 –

02.00 - ľudová
veselica. Do tanca
a dobrej nálady

hrá hudobná skupina BEAUTY
BAND z Krásnej pod vedením 
L. Kertésza.

V programe nebude chýbať voze-
nie detí na koníkovi, skákací hrad
a občerstvenie.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Nedávno udelili nášmu du-
chovnému otcovi ThDr. Jurajovi
Semivanovi PhD. Cenu mesta
Košice. Prevzal ju z rúk novo-
zvoleného primátora Košíc Ing.
Františka Knapíka počas osláv
Dňa mesta Košice spolu s ďal-
šími významnými osbnosťami
a kolektívami krajskej metropoly.

Túto poctu si pastier duší vy-
slúžil za dvadsaťročnú kňazskú
službu vo vinici Pánovej, za
šírenie evanjelia medzi veriaci-
mi všade tam, kde za dve
desiatky rokov účinkoval. Isto-

iste na súčasnom pôsobisku
v Mestskej časti Košice-Krásna
v duchu odkazu našich viero-
zvestcov: „Choďte a učte...“
Mnohí z nás sa denne presvied-

čame, že vo svojej – takpove-
diac – misionárskej práci dáva
aj kúsok seba, otvára sa pre
iných s vedomím, že „len vtedy
dostávaš, keď dávaš, keď máš
účasť na živote iných...“

K profilu oceneného nespor-
ne patria atribúty ako je praco-

vitosť, poctivosť, dôslednosť.
A tak nečudo, že tieto charakte-
ristické črty si všimli tí, ktorí
navrhli Juraja Semivana na ude-
lenie Ceny mesta Košice, samo-

zrejme aj tí, ktorí návrh odobrili
v presvedčení, že ocenenie je
v správnych rukách.

K početným gratulantom sa
pripájame aj my a žičíme mno-
ho zdravia, síl a výdrže pri na-
pĺňaní jeho zámerov a pred-
savzatí.
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Na slávnostnom akte pri gratulácii
nechýbali ani Krásňančania

Čulý pracovný ruch vládne aj na Minskej ulici

„Deň Krásnej“

Vážení Krasňančania, me-
siac máj je mesiacom lásky,
prebúdzania prírody, tohto
roku osobitne v Krásnej aj me-
siacom stavebných akcií. So
začiatkom mája súvisí začatie
rekonštrukčných prác na
elektrickom vedení NN na
uliciach Edisonova, Konopná,
Na pažiti, Štrková, ku ktorej

pristúpilo VSE, a.s., na základe
urgencií poslancov a miest-
neho úradu. Opotrebované
drevené stĺpy (47 kusov) hro-
zili nebezpečenstvom pádu
a zároveň spôsobovali časté
výpadky elektrického prúdu,
najmä verejného osvetlenia.
V druhej etape nás čakajú ešte
rekonštrukčné práce elektric-

kého vedenia na ulici Goethe-
ho. Ďalšou stavbou, ktorá by
mala priniesť poriadok vo
vzdušných vedeniach, je po-
kládka telefónnych káblov do
zeme na uliciach Žiacka, Ada-
mova, Minská, Kladenská,
Ukrajinská a v novej lokalite
IBV Pri mlyne, ktorú realizuje
firma T – Com.

KRÁSNA PLNÁ STAVEBNÉHO RUCHU
S l o v o  m á  s t a r o s t a ,  J U D r.  M a r e k  K a ž í m í r

(Pokrač. na 2. str.)

Košice - mestská časť Krásna leží
191 m nad morom. Najstaršia pí-
somná zmienka je z roku 1143, kedy
bolo vysvätené krásňanské opátstvo
- benediktínsky kláštor s patrocí-
niom P. Márie. Už v čase jeho roz-
voja tu vznikli dve samostatné dedi-
ny 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.

Z histórie obce



Najvýznamnejšou stavbou,
ktorá podstatnou mierou
ovplyvní kvalitu životného
prostredia, je výstavba tlako-
vej kanalizácie v starej časti
Krásnej. Po jej dokončení
(termín kolaudácie decem-
ber 2006) ostane ešte vybu-
dovať kanalizáciu pre obyva-
teľov na uliciach Za mostom,
Goetheho, Keldišova, novej
komunikácie ulici Sv. Goraz-
da, čiastočne uliciach Nová
a Pri Sídlisku. V súvislosti
s touto stavbou, pripravujeme
zmluvy o vecných breme-
nách pre potreby vydania vo-
doprávneho povolenia.

Mestská časť Krásna zatiaľ
nemá svoje dôstojné námes-
tie, ale začatím výstavby ko-
munitného parku pri kostole
( plán august 2006 ) sa pred
kaštieľom vytvorí dostatočný
priestor na relax a oddych,
hry detí na detskom ihrisku
a každodenné stretnutia pria-
teľov a známych.

Prípravné práce (vyhotove-
nie projektu miestnych komu-
nikácií a geometrického plá-
nu) sú predzvesťou otvorenia
ďalšej stavebnej lokality pri
bývalom poľnohospodár-
skom družstve (lokalite Zá-
humnie). V prípade rýchleho
postupu pri vysporiadaní po-
zemkov pod komunikáciami
by sa výstavba ciest mohla
rozbehnúť už v budúcom
roku.

Nevyhnutnou súčasťou
týchto stavieb sú aj dočasne
rozkopané chodníky a komu-
nikácie. Po dohode s inves-
tormi by sa v roku 2007
spoločne so združenými fi-
nančnými prostriedkami
uskutočnila úplná obnova
chodníkov (v prevedení zám-
ková dlažba) na uliciach Ukra-
jinská, Minská, Adamova,
Lackova, Žiacka a Opátska.

Verím, že po ich realizácii
bude Krásna – „Siplak“ aj
v skutočnosti miestom s pek-
ným bývaním. 

Ako sme uviedli na inom
mieste našich miestnych no-
vín, čerstvým držiteľom „Ceny
mesta Košice“ sa stal aj náš
pán farár. Keďže udalosť tohto
druhu sa nekoná každý deň,
dovolili sme si ho osloviť a po-
prosiť o krátky rozhovor, aj
o odpovede na naše otázky.

Ako ste prijali správu, že
medzi poprednými osobnos-
ťami mesta sa objavilo i Vaše
meno a aké pocity ste mali
pri preberaní Ceny?“

J.S.: Aj keď sa cena udeľuje
jednej osobe, patrí vlastne
všetkým, ktorí toho človeka
„vytvárajú“ – s ktorými žije. Bez
nich by nebol tým, kým je.
V mojom prípade sú to všetci
tí, ktorých som mal šťastie
stretnúť a byť s nimi. Za po-
sledných desať rokov sú to
predovšetkým ľudia v Krásnej.

Dvadsať rokov kňazskej
služby je dôvod obzrieť sa

späť na dielo, ktoré ste za
tento čas vykonali i na mies-
ta, kde ste vnášali svetlo do
tmy v roli rozsievača ...

J.S.: Pôsobil som päť rokov
v Košiciach – Dóme sv. Alžbe-
ty, dva a pol v Kecerov-
ciach, rok v Barci, dva a pol
v Toronte a desať v Krásnej.

Ľudia môžu byť všade iní, ale
keď človek vie, že vo všet-
kých je ten istý Boh, tak sa
objaví aj svetlo, ktoré dáva iba
Boh sám.

Vo svojich kázňach, člán-
koch, besedách v médiách
hľadáte tie najkrajšie a naj-
pôsobivejšie slová, aby tí,
ktorým sú určené, vedeli mi-
lovať najväčšiu autoritu –
Boha. Na čo sa máme tešiť
v najbližšom čase?

J.S.: Nenapadá mi nič kon-
krétne, ale keďže Boh tvorí
stále nové veci, iste nám niečo
vnukne či ponúkne...

„Mladí nie sú nádoby, kto-
ré treba naplniť, ale lampy,
ktoré máme zapáliť“. Veta
starovekého mysliteľa je výz-
vou pre každého, kto sa ve-
nuje výchove.  Ako sa Vám
darí pri výchove krásňanskej
mládeže?

J.S.: Myslím, že všetci navzá-
jom formujeme jeden druhého
a tým sa aj vychovávame.
V prvom rade tak, že človek nič
nepredstiera, je sebou samým
a snaží sa byť „normálny“.

Akékoľvek ocenenie, či
uznanie vždy človeka poteší,
povzbudí, inšpiruje do ďalšej
práce, ale svojím spôsobom
aj zaväzuje.

J.S.: Zodpovednosť možno
spočíva v tom, že sa človek
neuzavrie do seba, že sa snaží
mať hlavu a srdce otvorené pre
Boha a ľudí a nebojí sa toho, že
sa bude meniť. A potom sa
život stáva vzrušujúcim dobro-
družstvom.

Za rozhovor ďakuje: J. Bičkoš

Takáto atmosféra panovala počas udeľovania „Ceny mesta Košice“.
Na snímke pri zápise do pamätnej knihy J. Semivan, ktorého nám mnohí
závidia. Vpravo primátor mesta F. Knapík
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s duchovným otcom krasňanskej fary Jurajom Semivanom

Druhá májová nedeľa je v ka-
lendári a v našich srdciach za-
písaná každoročne ako deň,
ktorý je venovaný našim ma-
mám, babkám a prababkám.
Tohto roku vzhľadom na nepriaz-
nivú nedeľňajšiu predpoveď sa
kultúrny program venovaný na-
šim mamám uskutočnil o deň
skôr, v sobotu. Aj napriek tomu
naše deti pod vedením peda-
gógov CZŠ s MS sv. Marka Kri-
žina pripravili pestrý a zaujímavý
program, ktorý potešil srdcia
všetkých prítomných. Po úvod-
ných slovách pani riaditeľky

a starostu poslanci miestneho
zastupiteľstva poďakovali všet-
kým matkám a obdarovali ich
krásnymi perníkovými srdiečkami
symbolizujúcimi vďačnosť a úctu
za ich nezastupiteľnú prácu v na-
šich rodinách.

V programe sa predviedli škol-
ské kapely, s tanečnými vystúpe-
niami sa predstavili žiačky 5. a 7.
ročníka. Prváci s druhákmi si pri-
pravili divadielko, na akordeóne
zahral Dominik Babeľa. Mamky
a babičky potešilo malé scénické
vystúpenie tých najmenších –
škôlkárov.                              MK

Vystúpenie našich škôlkárov potešilo mamičky

U Z N A N I E  T E Š Í ,  
A J  Z A V Ä Z U J E

Krásna plná stavebného ruchu

Malý rozhovor

OSLÁVILI DEŇ MATIEK

Dokončenie z 1. str.)



Projekt Naučme sa nové čin-
nosti a pomôžme aj ostatným III.
je pokračovaním schváleného
projektu Nadáciou Pontis z Fon-
du TESCO STORES Naučme sa
nové činnosti a pomôžme aj ostat-
ným I., ktorého realizátorom bolo
Občianske združenie VARIANT
v spolupráci s Miestnym úradom
Mestskej časti Košice – Krásna
a pokračovaním projektu Naučme
sa nové činnosti a pomôžme aj
ostatným II. – Rómske záhumien-
ky podporený Úradom splnomoc-
nenkyne vlády SR pre rómske ko-
munity. 

Cieľom obidvoch projektov bo-
lo aktivizovanie a vzdelávanie
občanov tejto komunity, vytvore-
nie záujmových krúžkov (šitia,
práce s počítačom), komunitné-
ho centra a zabezpečenie ich se-
bestačnosti v pestovaní zemiakov. 

V rámci tohto projektu chce
Mestská časť Košice – Krásna za

pomoci dotácie zo štátneho
rozpočtu naďalej pokračovať
s výchovou a vzdelávaním róm-
skej komunity a vo vytváraní
podmienok pre zvyšovanie za-
mestnanosti tejto minoritnej sku-
piny formou ošetrovania a pes-

tovania okrasných a ovocných
drevín pre všetkých vlastní-
kov záhrad a ovocných sadov
v Krásnej.         

Cieľom projektu je rekvalifi-
káciou vybranej skupiny neza-
mestnaných rozvíjať a udržať
získané pracovné návyky a zruč-
nosti a ponukou týchto odborných
znalostí vytvoriť priestor pre
zamestnanie Rómov a pomoc
obyvateľom mestskej časti pri
ošetrovaní a pestovaní ovocných
a okrasných drevín.

Mestská časť, ako budúci za-
mestnávateľ Rómov (formou
dohody o pracovnej činnosti plá-
nuje ponúknuť túto službu obyva-
teľom za finančnú úhradu a udržať
realizáciu projektu aj v ďalších
rokoch bez štátnej dotácie. 

Projekt by mal upraviť a ne-
ustále zlepšovať  vzťahy medzi
minoritou a majoritou ponukou
odbornej služby – ošetrovanie
a pestovanie ovocných a okras-
ných drevín, vytvoriť podmienky
pre zvyšovanie zamestnanosti
v rómskej komunite, podporiť
výchovu a vzdelávanie rómskej
komunity, naučiť cieľovú skupinu
nezamestnaných bez kvalifikácie
základné teoretické i praktické
vedomosti v oblasti pestovania
a starostlivosti o ovocné a okresné

dreviny, zabezpečiť cestou
zamestnávania Rómov zamest-
návateľom (mestská časť) svoju
udržateľnosť aj na ďalšie obdobia
z dôvodu akútnej potreby takýchto
služieb, najmä u starších obyva-
teľov, rozvíjať a udržiavať pracovné
návyky v rómskej komunite, mo-
tivovať Rómov k zodpovednosti
a starostlivosti o prírodu a životné
prostredie. Realizácia projektu sa
uskutoční v termíne september –
november 2006.

Miestny úrad Mestskej časti
Košice – Krásna hľadá obyva-
teľov, ktorí potrebujú počas je-
senných prác pomôcť s ošetro-
vaním ovocných a okrasných
drevín. Nezamestnaní, zdarma
počas rekvalifikačnej praxe, po-
môžu s orezávaním a sadením
týchto drevín. Záujem je potrebné
nahlásiť na sekretariáte  miest-
neho úradu. 

Marek Kažimír

„ N A U Č M E  S A  N O V É  Č I N N O S T I  A  P O M Ô Ž M E  A J  O S T A T N Ý M  I I I . “

Na úrade vlády SR sme uspeli s novým projektom

Pokraču jeme v  p rác i
s  róms kou  komun i t ou
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Minulý rok začalo mesto
Košice a Bytový podnik mesta
Košice rekonštrukciu sociá-
lnych bytov na ul. Herlianska
v Mestskej časti Košická Nová
Ves. Celkové náklady na
obnovu týchto zdevastovaných
priestorov sa vyšplhali na sumu
13,5 milióna slovenských
korún. Spoločne s riaditeľkou
bytového podniku sme navští-

vili koncom mája na Herlian-
skej jednotlivé byty, kotolňu,
ktorá funguje na biomasu a za-
bezpečuje teplo pre ústredné
kúrenie a teplú úžitkovú vodu
v sociálnych bytoch.

Bytový podnik kompletne
zrekonštruoval jednu bytovku -
od výmeny okien, dverí za
plastové, opravil omietky a so-
ciálne zariadenia. V bytovke vy-
členil aj kancelárie pre komu-
nitných pracovníkov, ktorí
vykonávajú sociálnu prácu
a dohľad nad čistotou, poriad-
kom a najmä nad pravidelným
platením mesačného nájom-
ného. Nájomníci majú uzat-
vorené nájomné zmluvy na
dobu jedného mesiaca, ktoré
sa v prípade plnenia nájom-

ných povinností predlžuje vždy
o mesiac. Rekonštrukcia ďalšej
bytovky je pripravená v tomto
roku. Musím sa priznať, že taký
poriadok, čistotu a pokoj som
na tomto mieste nečakal, takže
recept a cesta aj na riešenie
problémov s neprispôsobilými

osobami na Golianovej exis-
tuje.

Prednedávnom bytový pod-
nik požiadal stavebný úrad
o vydanie stavebného povo-
lenia aj na rekonštrukciu by-
tových domov na Golianovej
ulici v Krásnej. Dnešná situácia
v týchto bytovkách je neúnos-
ná a vzhľadom na počet róm-
skych detí (cca 260) a ostat-
ných „nájomníkov“ s trvalým
pobytom alebo bez (cca ďal-
ších 300), dovolím si povedať,
je kritická. 

Po vydaní stavebného povo-
lenia, predpokladám v mesiaci
november, pripravujeme
s mestom presťahovanie všet-
kých obyvateľov sociálnych
bytov, kôlní, prístreškov

a unimobuniek do sociálnych
bytov v iných mestských čas-
tiach, oplotenie a vyčistenie
celého priestoru. Po rekon-
štrukcii sa do sociálnych bytov
majú nasťahovať len tí rómovia,
ktorí po dôkladnom výbere
príjmu prísne stanovené pra-
vidlá zamerané na pravidelné
platenie nájomného, splácanie
dlhov, čistotu a poriadok. Pri
výbere nových nájomníkov

uprednostníme aj obyvateľov
Vyšného dvora, ktorí sú pri-
hlásení k trvalému pobytu
v Krásnej. 

Cesta na železničnú stanicu
a na futbalové ihrisko sa
nemôže podobať smetisku
a divokému západu, kde sa
nonstop bojíte o svoj majetok
a svoj život.

Marek Kažimír

Bytový podnik chystá
rekonštrukciu sociálnych bytov

Takto by mala vyzerať zrekonštruovaná bytovka na Golianovej ulici

„RECEPT“ na Golianovu je na svete



VYHLÁSENIE ZBIERKY
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Krásna 

a starosta Mestskej časti Košice - Krásna v zmysle uznesenia
č. 661 schváleného na XXVII. zasadnutí miestneho zastu-
piteľstva dňa 14. marca 2006

v y h l a s u j ú

verejnú zbierku 
na dostavbu

kultúrneho domu
Verejná zbierka sa uskutoční od 01. 05. 2006 do 

30. 04. 2007 kombináciou dvoch spôsobov:

• bezhotovostným stykom zasielaním príspevkov na účet
v peňažnom ústave Dexia banka Slovensko, a. s., Hlavná 7,
Košice č. ú. 0402795002/5600,

• prijímaním príspevkov v hotovosti do pokladne Miestneho
úradu Mestskej časti Košice - Krásna, Opátska 18 a za-
písaním darcu na zberacie listiny.

Zbierka bola vyhlásená pre nedostatok  finančných
prostriedkov z rozpočtu určených  na dostavbu Kultúrneho
domu so zámerom ukončiť stavbu do konca roka 2006.

Za vykonanie zbierky zodpovedajú: JUDr. Marek Kažimír
– starosta, František Klik – predseda športovej a kultúrnej
komisie a Vincent Nagy – predseda stavebnej komisie.

Z dôvodu transparentnosti a kontroly použitia vyzbiera-
ných prostriedkov dvaja darcovia, ktorí prispejú v kalen-
dárnom roku najvyšším finančným príspevkom, zvolia sa za
členov stavebnej komisie miestneho zastupiteľstva. 

Všetkým, ktorí sa rozhodnú prispieť na tento účel, vopred
ďakujeme.

Miestny spolok Slovenské-
ho Červeného kríža v Krásnej
v spolupráci s Miestnym úra-
dom mestskej časti Košice –
Krásna usporiadal v apríli
tohto roku v poradí IV. ročník
Krásňanskej kvapky krvi. Táto
sa uskutočnila na
miestnom úrade
a zúčastnilo sa jej
25 ľudí. Svojím šľachetným či-
nom pomohli ľuďom, ktorí sú
v núdzi a potrebujú túto draho-
cennú tekutinu ako soľ. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí sa zúčast-
nili Krásňanskej kvapky krvi,
ale aj tým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom pričinili o to,
aby táto bola uskutočnená
u nás v Krásnej. Vďaka patrí
tiež pravidelným darcom krvi,
ktorí prišli darovať krv v tento
deň, čím podporili tých, ktorí
sa odhodlali darovať krv mali
po prvýkrát.       

Po odbere spoločne s pra-
covníkmi Národného centra
a darcami akciu sme spo-
ločne ukončili v reštaurácii
Krčma u Borky guľášom
z motorestu Pri starom mlyne.
Na tohtoročnej Kvapke krvi sa

zúčastnili aj žiaci
9. ročníka CZŠ
s MŠ sv. Marka

Križina, ktorí sa prizerali, ako
prebieha darovanie krvi a čo
všetko obnáša. Veríme, že aj
z nich vyrastú ďalší darcovia
krvi. Chceme povzbudiť aj
ostatných, ktorí môžu, chcú
a nájdu odvahu darovať krv,
aby sa zúčastnili ďalšieho
ročníka Krasňanskej kvapky
krvi. Veď nevieme, kedy bude-
me túto drahocennú tekutinu
potrebovať my. 

Eva Fedorová
predsedníčka MS SČK

V marci 2006 začala Výcho-
doslovenská vodárenská spo-
ločnosť investičnú akciu Kana-
lizácia Krásna I. etapa – II. časť.
Zhotovovateľom tejto tlakovej
kanalizácie sú Inžinierske stav-
by, a. s., Košice. Ide
o tlakovú kanalizáciu
spoluf inancovanú
z fondu ISPA z Európ-
skej únie. Výkopové
práce sa začali na
Minskej ulici, Ortoviská, Kla-
denskej a budú pokračovať na
Adamovej, Smutnej, K majeru,
Feketeova pažiť, Krajnej, Ukra-
jinskej, Prašnej, Goldírovej, Ze-
lenej, Lackovej, Hornej, Žiackej,
Rehoľnej, Kertesovej, Opátskej,
1. mája, Pri Hornáde a Benkovej
ulici. Spolu to činí 445 prípojok.
Podľa harmonogramu musia byť
všetky prípojky ukončené do 
30. 11. 2006.

Obyvatelia si všetky výkopové
práce na vlastnom pozemku mu-
sia zabezpečiť sami na vlastné
náklady. Súčasťou bezplatnej do-
dávky je plastová nádrž, čerpad-
lo s ovládacou jednotkou a 1 m

polyetylénovej hadice
D 40 mm. Aby prípojka
nemusela byť prerušo-
vaná, je možné si za-
kúpiť od zhotovovateľa
potrebnú dĺžku tejto ha-

dice tak, aby bola z jedného kusu
až po nádrž. Prispôsobenie elek-
trickej prípojky, ktorá je trojfázová
na 380V, a prepojenia kanalizač-
ných rozvodov od domu po plas-
tovú nádrž si zabezpečí vlastník
domu na vlastné náklady. Po
ukončení výkopových prác budú
komunikácie a chodníky dané do
pôvodného stavu.

František Nagy
referent výstavby a ŽP

VÝSTAVBA KANALIZÁCIE POKRAČUJE

DARUJ KRV – ZACHRÁNIŠ ŽIVOT

Starosta mestskej časti a po-
slanci miestneho zastupiteľ-
stva zorganizovali a zvolali na 29.
apríla 2006 verejné zhromaž-
denie, tentoraz netradične – na
bicykloch. Myšlienka stretnúť sa
s obyvateľmi takouto formou
a porozprávať o problémoch a ví-
ziach budúcnosti
Krásnej vznikla naj-
mä preto, že na každoročné
verejné zhromaždenia v kine
Hornád prichádzal vždy rovnaký
počet občanov, v priemere de-
sať. Cyklisti sa stretli na cyklis-
tickom chodníku v Krásnej
(Krásna – Nižná Myšľa – Skároš)
pri odľahčovacích kanáloch pod
cestným mostom a samotné
verejné zhromaždenie sa usku-
točnilo v Nižnej Myšli v pries-
toroch archeologického nále-

ziska. Pre starších občanov sme
zabezpečili autobusovú dopravu
zdarma. Nevšedné stretnutie
sme spojili s prehliadkou archeo-
logického náleziska datovaného
do bronzovej doby a návštevou
miestneho múzea. Podrobný
odborný výklad o histórii a po-

stupe archeológov
pri odkrývaní stôp

po našich predkoch účastní-
kom poskytol pracovník SAV
a archeológ Ladislav Olexa.
Neformálna diskusia sa uskutoč-
nila v priestoroch tábora archeo-
lógov, pri ktorej nechýbalo ani
opekanie špekáčikov.

Škoda len, že nás tam bolo
príliš málo! Možno to bude lepšie
na budúce. Uvidíme.

Marek Kažimír 

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE NA BICYKLOCH

netradične

Gesto humanity

445 prípojok
ukončia do

príchodu zimy

4

Na oživenie pamäti ešte jeden záber z dostavby KD, o ktorom sme písali
v aprílovom čísle. Podkladný betón pod dlažbu vo foyeri pripravujú 
F. Rybár, M. Estočin a S. Takáč pod dohľadom stavbyvedúceho Hydro-
-Eko-Stavu Ing. R. Sanislu
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Počas výstavby kostola sv. Cy-
rila a Metoda v Krásnej viedli
poverení pracovníci stavebnej
firmy Jozefa Šašinku stavebný
denník. Údaje takto zapísané
potvrzdoval svojím podpisom aj
vtedajší pán farár Michal Adam.

Na začiatku sa dozvedáme, že
stavebný denník sa začal písať 
7. 11. 1934, v tento deň boli
dané dispozície na založenie
stavby nového kostola.

22. 11. 1934 boli ukončené
výkopové práce na základoch
kostola ,,výkop všetkých šiestich
pilierov je prevedený na kótu – 4,
5 m, výkop veže je prevedený na
hĺbku 4,65 m.“

Práce na stavbe pokračovali
do 21. XII. 1934, pretože v tomto
roku bolo priaznivé počasie.
Potom sa v stavebných prácach
nepokračovalo.

1. 4. 1935 stavenisko znova
ožíva pracovným ruchom.

28. 9. 1935 - ,,...dnes sa
končia všetky remeselnícke prá-
ce a čistí sa všetko v kostole
a okolo kostola.“

29. 9. 1935 - ,,...dnes bola
prevedená slávnostná vysviacka
kostola za účasti osvieteného
pána biskupa Čárskeho. Sláv-
nosti sa zúčastnil projektant M.
M. Harminc ako aj staviteľ Jozef
Šašinka.“

Posledný zápis v stavebnom
denníku je z 3.10.1935 -
,,...odvážame na stanicu inven-
tár, stavba je ukončená, odchá-
dzame.“

Pri prechádzkach okolo kos-
tola alebo pri jeho návšte-
vách máme možnosť obdivo-
vať celú stavbu, ktorú posta-
vili pomerne v krátkom čase 
a bez akejkoľvek novodobej
techniky.

Pavol Hake

Petrov deň sa začal ako kaž-
dý iný. Vstal, urobil si rannú
hygienu, naraňajkoval sa
a išiel do školy. Na zastávke
autobusu stretol svojich ka-
marátov. V autobuse sa do-
zvedel nečakanú informáciu:
„Dnes píšeme písomku z ma-
tematiky – povedal jeden
z nich. Po tejto informácií ostal
zhrozený. Dorazil do školy,
vybral učebnicu a začal sa
učiť. Lenže údaje sa mu
nevedeli vtĺcť do hlavy. Ako sa
snažil, tak sa snažil, ale učivo
sa nedokázal naučiť. Kamarát,
ktorý sledoval hodiny mu
oznámil, že bude o päť minút
osem. Peter trikrát prešiel celé
učivo, ale stále bol rovnako
vymletý z matematiky ako
predtým. Absolútne si neuve-
domoval, že čas sa neúpros-
ne kráti a o päť minút bude
zvoniť na prvú hodinu, na
obávanú matematiku. Upravil
si knihy, vybral zošit a čakal na
príchod pani profesorky. Tá
vstúpila do triedy a Peter si
všimol, že nenesie písomkové

zošity. Nálada sa mu hneď
zlepšila, ale keď zistil, že sa
bude písať na papier, jeho
ambície klesli pod nulovú
hranicu.

Lenže stalo sa to, čo nikto
nečakal. Matematikárka za-
čala skúšať. Keďže mala byť
písomka, zákonite sa nikto
z novej látky neučil. Petrovi sa
nezlepšila nálada. Na tejto ho-
dine padlo zopár pätiek. Učka
sa v klasifikačnom hárku prib-
lížila k jeho menu, čo ho veľmi
nepotešilo. Už, už vyslovovala
jeho meno, no v tom zaznelo
zvonenie. Jupííí! – zvolal Peter.
Konečne sa jeho trápenie
skončilo. Bolo po hodine, po
najťažšej hodine v jeho živote.
Napätie sa v ňom uvoľnilo
a v pohode prežil zvyšok dňa.
Doma si predsavzal, že už
nikdy nepríde nepripravený
a bude dávať pozor na kaž-
dej hodine. Po nezvládnuteľ-
nej hodine dnes každé zvo-
nenie pokladá za svoju zá-
chranu. 

Rexas

V apríli t.r. sa v Getxo v Špa-
nielsku konalo posledné pracov-
né stretnutie Projektu SOCRA-
TES, na ktorom participuje aj
naša škola s partnerskými ško-
lami z Nórska, Fínska, Belgicka
a dvomi školami zo Španielska.
Stretnutie bolo zamerané na
spracovanie údajov potrebných
k záverečnému vy-
hodnoteniu prác na
tomto projekte
v priebehu troch
rokov. Za našu ško-
lu sa ho zúčastnili Ing. J. Vin-
cová, koordinátorka projektu,
a Mgr. H. Lizáková. Realizácia
projektu sa začala v šk.roku
2003/2004 a končí sa v šk.
roku 2005/2006.

Stretnutie sa začalo v mieste
hosťujúcej školy. Po privítaní
nasledoval kultúrny program žia-
kov a po ňom prvé pracovné
stretnutie. V tejto časti nám bol
prezentovaný systém škôl v Bas-
kicku a tiež výsledky PISA. Ďal-
šie stretnutie bolo zamerané na
prezentáciu škôl v jednotlivých
particupujúcich krajinách. Mô-

žeme s hrdosťou povedať, že na-
ša škola, čo sa týka žiakov a uči-
teľov, dopadla najlepšie. Našich
žiakov vyhodnotili ako najlepších,
najdisciplinovanejších a najsluš-
nejších, ako žiakov, ktorí sa chcú
učiť. Zároveň práca učiteľov bola
ohodnotená veľmi dobre. Riadi-
telia ostatných škôl sa zhodli

v tom, že sa musia
učiť veľa vecí od
nás. Je to pre našu
školu, našich uči-
teľov, ale aj žiakov

veľmi dobré ohodnotenie a mô-
žeme byť spokojní so svojou
prácou.

Vyvrcholením bola tvorba we-
bovej stránky projektu, ku ktorej
všetky školy odovzdali podklady.
Pracovné stretnutie sa skončilo
posledným pracovným dňom,
ktorého náplňou bola návšteva
školy a tried počas vyučovania.
Bolo viac než symbolické, že
hoci sme z rôznych krajín, vieme
spolupracovať i komunikovať
a učiť sa jeden od druhého.

Ing. J. Vincová, 
koordinátorka projektu

Písal sa rok 1954. Jedným
z vážnych hygienických nedo-
statkov v obci bolo umiest-
nenie obecných váh pod
oknami miestnej školy. Tento
nedostatok sa prejavoval
hlavne zvýše-
ným počtom
múch, znečis-
ťovaním ovzdušia a okolia. 

Najzávažnejším nedostat-
kom bolo nekultúrne vystu-
povanie miestnych občanov
pri používaní týchto váh a tým
aj časté vyrušovanie žiakov
počas vyučovania. Tento prob-
lém sa niekoľko rokov riešil,
ale k náprave nedošlo, čo-
ho dôkazom je aj článok
v „ZORE DEDINY“ číslo:

22/1954 zo dňa 20. septem-
bra 1954, ktorý uverejnila
okresná hygienická komisia
po prehliadke dedín – citujem:

„Vecka sme do Krásnej do-
šli. Šumné chyže, valal bo-
hatý, len to jedna chyba, že
tam ľudze nebars še starajú
o svoje dzeci. Členové národ-

ného výboru
každý rok hu-
toria, že už váhu

prevežu, už – už, ale peneži
furt doteraz prepadli, len plán
zostal. Dobre budze kedz
nové členove národného
výboru ukážu vekšu starostli-
vosc o školákoch, jak doteraz.
Richtáre i komisáre už tak
paterce, aby sce totu váhu
prenešli tam ku Hornádu na
prestranstvo poniže karčmy.“ 

M. Kobezdová

V  p r o j e k t e  S O C R A T E S  a j  n a š a  š k o l a

Účastníci pracovného stretnutia projektu Socrates

Uznanie žiakom 
i učiteľom

AKO TO BOLO?

Listujeme v kronike

ZZVVOONNEECC  ––  ZZÁÁCCHHRRAANNCCAA

ZZ OO   SS TT AA VV EE BB NN ÉÉ HH OO   DD EE NN NN ÍÍ KK AA



Pre tých, ktorým sa nedostalo
do rúk aprílové číslo Krasňan-
čana, aspoň stručne o tom, čo
som spomínal v úvodných riad-
koch. Bol to pohľad späť na
roky, kedy sme za pomoci nad-
šencov a milovníkov divadla,
spevu či hudby kládli základy
kultúry a osvety v obci, o ľu-
ďoch, ktorí mali vrelý vzťah k du-

chovným hodnotám, pre ktoré
neváhali obetovať všetok svoj
voľný čas, aby odovzdali aspoň
kúsok dobra pre spoluobčanov.
Úvodnú časť som ukončil tým,
ako sme začali s rekonštruk-
ciou a vybavovaním získaných
priestorov v starej škole.

V osvetovej besede popri
iných, sme zriadili rozhlasovú
ústredňu, v najväčšej triede vyba-
vili knižnicu, kurzovú miestnosť 
a zrekonštruovali miestnosť pre
tanečné zábavy. Tam, kde kedysi
bývali mníšky, zriadili sme klub

mladých, vrátane tmavej komory
a miestnosti pre športové aktivity
mládeže. Samozrejme, aj pre-
krásnu sobášnu sieň, v ktorej sa
popri sobášnych aktoch usku-
točňovali - v tom čase - uvítania
detí do života, pozdravenie star-
ších občanov, odovzdávanie
občianskych preukazov a ďalšie
významné vzorové podujatia.
Nádvorie nám poslúžilo na kon-
certné vystúpenia domácich aj
profesionálnych súborov, na
dožinkové slávnosti a tiež  na
každoročné filmové festivaly
širokouhlých farebných filmov.
V miestnom kine Hornád sme
premietali trikrát v týždni celove-
černé filmy - streda,sobota a ne-

deľa - a nedeľné popoludňajšie
predstavenia boli určené pre
deti. Pre ilustráciu uvediem per-
sonálne obsadenie kina v sle-
dovanom období - správcovia:
Jaro Sidor, Štefan Fekete, Janko
Anjel, Ján  Bičkoš, premietači:
Michal Čider, Paľo Takáč, Jozef
Sanislo, Ján Bičkoš, pokladníci:
Annamária Rothmeierová, Eva
Rothmeierová, Magda Huljako-

vá, Vlasta Huljaková a František
Popovič, zriadenci - nosenie
filmov, plagáty – Ján Bičkoš st.,
Mária Čiderová, uvádzačky:
Anna Rothmeierová, Alžbeta
Mokrá a Veronika Bičkošová.

Mladých, najmä však starších
občanov, sme najviac „oslovo-
vali“ divadelnými predstaveniami,
ktoré nesmeli chýbať na Viano-
ce, Nový rok, Veľkú noc, či na
Turice. V pamäti mi utkveli najmä
divadelné hry Statky - zmätky,
Hora volá, Nový život, Páva,
Juvelír, Inkognito, Bačova žena,

Kamenný chodníček a iné. Boli
to úžasné stretnutia pri nácvi-
koch, na ktorých sme utužovali
priateľske zväzky, na ktoré sa
nedá zabudnúť. To isté možno
tvrdiť aj o estrádnych vystúpe-
niach. Po niekoľkých reprízach
na domácej pôde nasledovali
zájazdy do okolitých obcí, ba aj
za hranice okresu, napr. Gelnica
a iné. Režisérske žezlo si odo-
vzdávali Jozef Kováč, Janko 
Mitrík, Vojtech Blaho a napokon
aj moja maličkosť. Náš mužský
spevácky zbor popri účinkovaní
v kostole nechýbal ani na iných
domácich oslavách a poduja-
tiach. Neoddeliteľnou súčasťou
miestnej kultúry bola dychová

hudba, tanečná skupina, zame-
raná na ukrajinské tance pod
vedením Jozefa Komára, päť-
členná skupina, zložená z róm-
skej mládeže „Romens“, či ta-

nečná hudba, ktorú viedol Ján
Boda. Všetky spríjemňovali mla-
dým i starším chvíle oddychu.
Rovnako sa tešili aj z početných
vystúpení profesionálnych súbo-
rov, ľudových rozprávačov a her-
cov, ktorých sme do obce pri-
zývali - okrem iných, boli to Janka
Guzová, Fero Dibarbora, Janko
Švec, Samuel Adamčík, Helena
Vondráčková, Peter Spálený,
Elemír Erby,  Prešovské ukrajin-
ské divadlo, Čarnica, Železiar,
Košický spevácky zbor učiteľov
a ďalší poprední umelci a súbory.
Raritou v obci, ale aj v širokom
okolí boli tzv. „Krojované tanečné
zábavy“ so zámerom uchovať
cenné kultúrne dedičstvo aj na
tomto úseku. Živý ohlas u ľudí
vzbudzovali pravidelne nedeľné
relácie pod názvom „Nedeľa na

priedomí“, v rámci nej aj relácia
„Hráme jubilantom“ /v nich sme
pozdravovali jubilantov - meniny,
narodeniny, najlepších družstev-
níkov a pod./.

Naplno  sa  rozprúdila kurzová
činnosť - kurzy varenia, pečenia,
strihov a šitia, vyšívania, spolo-
čenského správania pre cigán-
skych spoluobčanov, hudobná
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KULTÚRNO-OSVETOVÁ PRÁCA V KRÁSNEJ V ROKOCH 1957–1971R e t r o s p e k t í v a

Ján BIČKOŠ

Pohľad do sobášnej siene počas slávnostného obradu, tentoraz 
z roku 1967

Častý obraz nedelňajšieho popoludnia pred kinom Hornád. Ako inak,
pred detským filmovým predstavením medzi prvými nesmeli chýbať
pokladník, kinooperatér a uvádzačka.

Čulý kultúrno-spoločenský život v obci vládol aj pred rokom 1957. Najviac
sa ujímali divadelné hry a estrády. Na zábere ochotníci s režisérom
Jozefom Kováčom. Horný záber je z vystúpenia divadelnej hry „Juvelír“.

(Dokončenie z čísla 1/2006)

S ĽUĎMI

A PRE ĽUDÍ
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výchova, najmä hra na klavír, har-
moniku, gitaru, všetko v koo-
perácii s Domom kultúry a vzde-
lávania v Košiciach, Akadémiou
vzdelávania, či Ľudovou školou
umenia v Košiciach a Jednotou
SD z hľadiska zabezpečovania
učiteľov hudby, inštruktorky na
kurzy varenia a tiež lektorov na
besedy so spisovateľmi, o kni-
hách a významných osobnos-
tiach - M. R. Štefánik, P. O.
Hviezdoslav, A. Sládkovič. Výpo-
žičky literatúry – krásnej, odbor-
nej, mládežníckej – a s tým spo-
jené podujatia besedy, výstavky
mali „pod rukou“ najprv úväzkové
a po roku 1965 profesionálne
knihovníčky, Mária Bičkošová –
úväzková, Magda Ballaschová
a Viera Jánošíková – profe-

sionálne. Nesporne všetky sa
veľkou mierou pričinili o vyš-
šiu vzdelanostnú úroveň oby-
vateľstva.

Nedá mi nespomenúť jedno
z významných podujatí v obci -
chrámový koncert, na ktorom vy-

stúpil Košický spevácky zbor uči-
teľov pod vedením dirigenta Voj-
techa Adamca, Košická filhar-
mónia s dirigentom Bystríkom
Řežuchom a majster - organista,
slovenská kapacita Ivan Sokol.
Odznelo na ňom rad sakrálnych
vokálnych zborov svetových
hudobných skladateľov, ktoré
zanechali v ľuďoch hlboký ume-
lecký zážitok.

Popri vydávaní miestnych no-
vín „Krásňanské zvesti“, orga-
nizovaní vzorových podujatí, na
ktoré prichádzali pracovníci kul-
túry z ostatných strediskových
obcí na skusy, nazabúdame ani
na naše spoločenské organi-
zácie, ženy, dievčence, na
požiarnikov, jednotárov, červeno-
križiakov, mládežníkov, zväzar-

movcov, ani na odbojárov. Všetci
príspeli k rozvoju bohatého
kultúrno-spoločenského života
v obci. Navyše to bolo množstvo
výletov, odber najcennejšej te-
kutiny, ale aj starostlivosť o hroby
padlých v druhej svetovej vojne,

či prikladanie rúk pri zveľaďovaní
a skrášľovaní svojej obce. Vari aj
to príspelo k tomu, že v rozpätí
spomínaných rokov okresné
orgány zhodnotili našu kultúrno-
osvetovú inštitúciu ako najkon-
solidovanejšiu v okrese Košice-
vidiek.   

Na margo vekového zloženia
našich vtedajších amatérskych
súborov - spevokolu a dychovky
- ktoré tvorili prevažne starší hod-
no dodať, že malo to svoj zmysel.
Bol to pre nich zdroj nádherného
pocitu sebarealizácie a užitoč-
nosti. Navyše, pri ich piesňach,
vyjadrujúcich radosť i žiaľ,
vzbudzujúcich národnú hrdosť,
všetkých, čo sme ich počúvali,
spájali nás jediným cieľom:
Spevom k srdcu a srdcom
k národu. A tak i tento náš
skromný diel práce s nimi pova-
žujeme za istý prejav úcty a vďač-
nosti, za náš príspevok k ich
účasti na živote, aj k medziľud-
ským a medzigeneračným vzťa-
hom v obci.

Po odstupe niekoľkých rokov
zisťujem a pevne verím, že náš
čas a vynaložené úsilie venované
ozdraveniu a obrode ľudovej

kultúry v obci nebolo márne.
Pevne dúfam, že Krásňančania
nevypustili zo svojho srdca írečité
slovenské tance, piesne, že
nezabudli na svoje zvyky, kroje,
výšivky a nevzdali sa svojho
duševného bohatstva...

Roky letia, generácie prichá-
dzajú a odchádzajú, ale krása
a hrdosť našich perál nesmie
ostať v zabudnutí, najmä nie
v dedine s honosným názvom
„Krásna“...

Časť mužského speváckeho zboru počas vystúpenia na oslavách MDD
v roku 1967

Košický spevácky zbor učiteľov s dirigentom Vojtechom Adamcom, ktorý
účinkoval na chrámovom koncerte v našej obci aj počas totalitného
režimu

Tanečná skupina vedená Jozefom
Komárom sa prezentovala najmä
ukrajinskými tancami

Tanečná hudba pod vedením Jána Bodu, ktorá účinkovala pri rôznych
spoločenských podujatiach a spríjemňovala chvíle oddychu všetkým
vekovým kategóriám

Vo veži krásňanského kostola sú
tri zvony, ktorých tóny sa rozliehajú
do širokého okolia a ohlasujú všet-
kým chvíle sviatočné aj smutné.

Najstarší bol odliaty v roku 1834
v Prešove zvonolejármi Františkom
Lechererom a Pavlom Schmitzom
a váži asi 300 kg. Patrí medzi
posledné štyri, ktoré sú zachované
od uvedených zvonolejárov. Naj-
väčší z nich je zvon sv. Cyrila a Me-
toda, váži asi 680 kg. Bol odliaty
v roku 1967 v Brodku u Přerova
vo zvonolejárskej dielni Laetítie
Dytrychovej. Tretí je najmenší, aj
najmladší. Je to zvon sv. Jakuba,
odliaty bol tiež vo zvonolejárskej

dielni Laetítie Dytrychovej v roku
1968 a jeho hmotnosť je okolo
200 kg.                                  (P. H.)

NAŠE ZVONY



V nedeľu 11. 6. 2006 špor-
tová a kultúrna komisia v spolu-
práci so starostom a poslan-
cami pripravila pri príležitosti
MDD popoludnie pre deti na
školskom ihrisku.

Prichystané boli rôzne súťaž-
né hry (zbieranie kociek, hod
mincou), mohli sa povoziť aj na
koníkovi. Do programu prispela

aj Prvá stavebná sporiteľňa,
a.s., ktorá pre deti pripravila
súťaže a aj vecné ceny. Potom
nasledovala ukážka výcviku
a poslušnosti psov pod vedením
Maroša Porubana a členov
z miestneho kynologického klu-
bu. Obrana psovoda psom
zaujala nielen deti, ale aj dospe-
lých. 

V telocvični bola pripravená
súťaž v streľbe zo vzduchovky
a na asfalte prebiehala súťaž

v hre na jamku s guľôčkami.
Prví traja súťažiaci vo svojich
vekových kategóriách boli
odmenení sladkými cenami.
V ostatných súťažiach víťazi
dostali „krásňaňské doláre“, za
ktoré si v bufete mohli „kúpiť“
sladkosti, perá, loptičky. Na
záver sa predviedli deti v karne-
valových maskách na módnej

prehliadke, ktorú pripravila
Gabika Bertová – majiteľka
požičovne kostýmov (Janigova
1, Košice).

K vynikajúcej atmosfére na
ihrisku prispelo aj nádherné
slnečné počasie, ktoré tam pri-
lákalo veľa detí. V mene sta-
rostu ďakujem všetkým, ktorí
vytvorili pre našich najmenších
príjemné spestrenie nedeľné-
ho popoludnia.

Patrik Gordoň

8

Dňa 1. 11. 2005 nadobudol
účinnosť zákon č. 470/2005
o pohrebníctve a o zmene a do-
plnení zákona č. 455/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov.

Novinkou pre nájomcov hro-
bových miest
na cintorínoch
sa tak stala sku-
točnosť, že ná-
jomca musí mať
s prenajímateľom hrobového
miesta uzatvorenú nájomnú
zmluvu o hrobovom mieste.

Na jej základe vzniká nájomný
vzťah medzi oboma stranami,
a tým aj právo nájomcu uží-
vať hrobku s prenajatým hrobo-
vým miestom (§ 24 zák. č.
470/2005 Z.z.) podľa pravidiel
Všeobecne záväzného naria-
denia o správe cintorína, schvá-

leného miestnym zastupiteľ-
stvom.

Mestská časť Košice - Krásna
ako správca cintorína a súčasne
prenajímateľ hrobových miest
začala posielať nájomné zmluvy

nájomcom hro-
bových miest,
ktorí už za pre-
nájom zaplatili.
Nájomcovia,

ktorí za hrobové miesto doteraz
nezaplatili, nemôžu mať uzatvo-
renú nájomnú zmluvu.

Preto sme na verejne prístup-
ných miestach uverejnili oznamy,
ktoré vám doporučujú, aby ste
podľa svojich možností zaplatili
za prenájom hrobového miesta,
prípadne sa informovali, či ste
vedení v databáze mestskej časti
ako platiteľ.         J. Vybrancová

Módna prehliadka detí v karnevalových maskách

NEZABÚDAJME…
Dnešný človek musí rozumieť
mnohým veciam. Ale kto dnes
rozumie reči vtákov? Jednostaj
čosi nové objavujeme, ale v tom
chvate kadečo nechávame bez
povšimnutia. Napríklad: kto
z Vás si ešte pamätá lekáreň,
ktorá voňala bylinkami, cudzo-
krajným korením či tajomstvom
čarovnej kuchyne? Kto vie, že
dávno predtým boli pre človeka
jedinou lekárňou lesy, rozkvit-
nuté lúky, brehy potokov?

Nie, na prírodu nesmieme za-
búdať. Nech čokoľvek vymyslí-
me, alebo skonštruujeme, vždy
zostaneme, len obyčajnými ľuď-
mi z rovnakého cesta, ako sú
ostatné tvory, nesmierne závisl-
ými od všetkého, čo nám príro-
da poskytuje.                                 

(kob)

Som storočný strom
(Báseň ocenená čestným uznaním
na 11. ročníku súťaže Literárne
Košice Jána Štiavnického) 

V záhrade stojím, 
zimy sa bojím... 
Ťažoba snehu trápi ma, 
vietor konáre ohýna, 
studená a ľadová 
príroda volá... 
Roky mladosti 
sú už dávno preč, 
spomienky tešia, 
hrejú tiež. 
Bolo to dávno-pradávno... 
malý strom rástol, rástol... 
a s rokmi potom spomínal, 
čo sa stalo s jeho mladou krásou: 
Jar vítal som s radosťou v duši, 
odvíjal lístky zelené, 
tešil sa na kvet, 
ktorý obdivuje ľudské oko, 
a čakal na plod... 
Tak prišlo leto – každý rok 
a môj plod zrel 
a čakal výsledok. 
Čakal, či bude dovolené 
dozrieť mu, 
čakal, jak rozhodne 
sa Boh... 
to On mi dával silu, 
vlahu, slnko, teplo, 
On obdaril ma plodmi 
každý rok.
Keď prišla jeseň, 
hotová „pieseň" – 
- Moja radosť z radosti 
a vďaky ľudí pramení. 
Teším sa s nimi, že pomôžem im 
v tom ich trápení. 
Veď moje plody sú ich pokrmom, 
sú vitamínmi ich 
zimných dní... 
Tie dni čakám 
aj ja a z roka 

na rok stále, viac ... 
- Však roky stále plynú, 
plynú, plynú... 
a sto rokov je veľmi dlhý čas. 
Som storočný strom 
a toto moja spoveď je, 
je spomienkou 
i mojou minulosťou. 
Že delím sa o ňu? 
Je mi to cťou 
a radosťou... 
- Veď aj vy, ľudia, 
aspoň predpokladám – 
- z času na čas 
zablúdite – v minulosti; 
„upratujete" – v pamäti, 
a plánujete v budúcnosti... 

Zuzana Knapová (8. ročník)

Prázdniny
Na prázdniny sa už každý teší,
ja, sestra aj susedove deti.
Veľa zábavy si užiť chceme,
na školu na pár dní zabudneme.

Prázdniny utečú ako voda,
slnko, vzduch - to je oddych,
pohoda.
Denne otáčam listy kalendára.
Žiaľ, prázdniny sa už končia,
márna sláva.

Lukáš Kelbel (6. ročník)

Moje rodné Slovensko
Slovensko – to je moja vlasť,
V ňom mám veľké zaľúbenie,
Slovensko, krásna otčina,
S láskou na teba spomínam.

Tu je moja rodná dedina,
V nej ma mamka porodila,
Slovensko, moja krajina,
Na ňu sa s nehou spomína.

Timea Gorejová, V.A

Urobme, čo je potrebné,
ná jomnú zmluvu

PRENAJALI STE SI UŽ HROBOVÉ MIESTO?

PRVOTINY NAŠICH ŠKOLÁKOV

Po štyridsiatich piatich rokoch od
výstavby viacúčelovej budovy Domu
služieb - BARÓN, začali s jeho re-
konštrukciou.

V minulom roku prestavali skladové
priestory na prízemí na peknú cukrá-
reň, opravili fasády a terénne úpra-
vy dvora. Začiatkom roku 2006
vymenili strešnú krytinu, odstránili ne-
funkčné komíny a vymenili strešné
zvody. V súčasnosti pokračujú s opra-
vou opadávajúcej fasády, okien, rímsy,
bleskozvodov a uvažujú aj s rekon-
štrukciou okolitého terénu. Celkové
náklady na rekonštrukciu budovy v t.r.
dosiahnu asi milión korun.

L. Fekete a F. Nagy

V Y D A R E N Ý  D E Ň  D E T Í

a j  s  módnou  preh l i adkou



Meno Janky Guzovej-Becko-
vej je živé medzi milovníkmi
ľudových piesní, ale i širokou
kultúrnou verejnosťou už dlhé
roky. Svojím spevom sa zapí-
sala do sŕdc všetkých, ktorí si
vážia hudobno-folklórne skvos-
ty nášho ľudu.

Spevácky talent zo spišské-
ho prostredia, kde sa už ako
študentka prvýkrát pokúšala
o zápisy svojich ľudových pies-
ní. V Kluknave táto jej činnosť
nadobudla iný rozmer. Piesne
nemala len pre vlastné pote-
šenie a pre deti v škole, ale 
i na vystúpenia na verejnosti.
Takto si mladá učiteľka po-
čínala neskôr aj v Drienove,
Krásnej nad Hornádom a Ko-
šiciach. 

Zmena nastala až po pozva-
ní do prešovského rozhlasu,
kde ju v roku 1942 bolo po
prvý raz počuť. Jej podmanivý
hlas, temperamentný a vitálny

prejav, regionálna výrečnosť
i krása piesní zaujala široký
okruh poslucháčov.

V roku 1949 si šéf Oddele-
nia ľudovej hudby bratislavské-
ho rozhlasu Janko Matuška
vybral práve Janku Guzovú 
za redaktorku, zároveň aj spe-
váčku ľudových piesní. Takto
jej činnosť nadobudla nový

smer - nahrávala v rozhlase,
účinkovala na verejných pred-
staveniach so sprievodom kla-
viristu Janka Matušku a s jeho
súborom Tatran, ako aj s via-
cerými bratislavskými sólis-
tami. V tom istom roku dostala
ponuku z hudobného vyda-
vateľstva Supraphon, aby
nahrala svoje piesne na gra-
mofónové platne, čo pred-
stavovalo asi sedemdesiat
piesní z jej repertoára /A ja taka

dzivočka, F tim kľuknavskim
poľu, Ťeč voďička, ťeč, A okolo
Ľevoči .../ 

Napokon v roku 1951 slo-
venské hudobné vydavateľstvo
Bratislava vydalo spevník pod
názvom Spieva Janka Guzová.
Obsahoval zbierku sto piesní
z okolia Žakaroviec, Kluknavy,
Drienova, Bardejova a Krásnej

nad Hornádom - A ja taka
čarna, Išla bim na tanec, Mam
frajera Ďuru .../ 

V apríli 1969 opustila, po
dlhom uvažovaní nad odcho-
dom z vlasti za slobodou,
s manželom a dcérkou Sloven-
sko. Usadili sa v New Yorku.
Spolupráca s folklórnym súbo-
rom Limbora jej priniesla výz-
namné ocenenia. Medzi
najvýznamnejšie vystúpenia
pokladá koncert v Garden

State Arts Center v New Jer-
sey, na ktorom vystúpili umel-
ci z rôznych oblastí Slovenska.
Dôkazom toho, že si Janka
Guzová získala veľkú priazeň
medzi krajanmi v Kanade, je
i Cena slovenského srdca,
ktorú jej udelila Slovenská liga
v Toronte na Festivale sloven-
skej mládeže v apríli 1986. Tu
v roku 1992 usporiadali na jej
počesť koncert pod názvom
Spevom k srdcu národa.

Pre vážnu chorobu sa na
ňom nemohla zúčastniť. Zo-
mrela 20. 2. 1993 v New
Yorku. Jej urnu s telesnými
pozostatkami letecky priviezli
na Slovensko manžel s dcé-
rou. Bola pochovaná na Národ-
nom cintoríne v Turčianskom
Sv. Martine.

No neodišla navždy. Zostáva
naďalej živá vo svojich pies-
ňach, ktoré budú ešte dlho
znieť z rozhlasu i gramofóno-
vých platní.

Pavol Hake

Schválilo:
• kúpu pozemkov parc. č. 252/2 vo výmere 57 m2 vo vlastníctve

Martin Bugoš a manželka Marta, rod. Cengeriová a parc. 
č. 257/2 vo výmere 26 m2 vo vlastníctve Štefan Petrík a manž.
Božena, rod. Karelová v cene 1 500,-- Sk/m2 projekt na zriadenie
krízového strediska „Oceľová nádej“ v Mestskej časti Košice -
Krásna na ulici Pollova č. 1137/18

• zverenie nehnuteľného majetku - pozemkov parc. č. 1640/45,
1640/73 a stavby domu so súpisným číslom 1137 do správy
Mesta Košice

• účasť Mestskej časti Košice - Krásna na projekte Participácia
mladých ľudí na živote obce v roku 2006

• návrh na zriadenie vecného bremena podľa zmluvy č. 4 B 
0238-06 a 4B 0239-06 v prospech Mestskej časti Košice -
Krásna                 

Vzalo na vedomie informáciu o zriadení parkoviska nákladných
motorových vozidiel na ulici Golianova, parc. č. 1594/1.
Požiadalo:
• starostu  po uplynutí jedného  roka prehodnotiť činnosť krízového

strediska Oceľová nádej a predložiť správu na zasadnutie miest-
neho zastupiteľstva

• starostu zistiť počet podnikateľov v nákladnej autodoprave 
v Mestskej časti Košice - Krásna a zvolať spoločné rokovanie 
o zriadení parkoviska nákladných automobilov v termíne do
najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva        

Schválilo:
• prenájom kultúrneho domu na vypracovanie projektu o prenájme

kultúrneho domu za týchto podmienok : 
1. prenájom celého kultúrneho domu - určiť cenu     

2. nájom na dobu určitú - 10 rokov
3. investícia do zariadenia reštaurácie, kuchyne a sály
4. podmieniť prevádzku        
5. možnosti využívania sály pre MÚ na akcie zdarma
6. nájomca uhradí celú energiu za MÚ 
7. výšku ročného nájmu ponúka nájomca 

• návrh smernice o obstarávaní tovarov, služieb a prác   
• účasť na projekte organizácie RAMOZA s  názvom Občan 

v komunálnych voľbách podľa prílohy      
• prijatie daru-pozemku parc. č. 1683/16 o výmere 3574 m2 k.ú.

Krásna, od spoločnosti LF DEVELOPMENT podľa priloženej
zmluvy - po odstránení nedostatkov priloženého protokolu

• v súlade so zák. č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien 
a doplnkov, ust. § 18c, ods. 1 písm. d/, ods. 2 a ods. 4, miestnej
kontrolórke pracovný pomer na kratší pracovný čas - úväzok 0,25
s účinnosťou od 01. 01. 2006                             

• jednorázovú sociálnu výpomoc - pre Matúša Knapa, Ukrajinská
23 vo výške 1 000,- Sk na zakúpenie perličkovej vane        
- pre Vladimíra Votýpku, Pri Hornáde 12 vo výške 1 000,- Sk na

zakúpenie športových potrieb
- pre Jozefa Lechnera, 1. Mája 64 vo výške 1 000,- Sk na za-

kúpenie ošatenia a pomôcok do školy v sprievode sociálnej
pracovníčky       

Vzalo na vedomie:
• kontrolu plnenia uznesení
• správu o činnosti starostu a zástupkyne starostu, poslanca VÚC,

poslanca MZ, kontrolórky
• správu veliteľa mestskej polície
• správu p. Ladislava Feketeho o výstavbe kultúrneho domu 
• správu Mgr. Viery Sotákovej o sociálnej činnosti
• informáciu o stavbách siete el. energie NN, tlakovej kanalizácie

a telefónneho kábla 
• informáciu o parkovaní nákladných motorových vozidiel v Krásnej 
Prerokovalo návrh VZN o pohrebníctve a žiada starostu zapracovať
prednesené návrhy.
Zvolilo poslanca Mareka Eperješiho do komisie na ochranu ve-
rejného záujmu. 
Zrušilo uznesenie č.294 zo dňa 19. 2. 2004, ktorým bol schválený
plat kontrolórky MČ. 

Z rokovania 10. mimoriadneho zasadnutia Miestneho
zastupiteľstva MČ Košice–Krásna, ktoré sa konalo

21. apríla 2006

Z rokovania 28. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice–Krásna, ktoré sa konalo 23. mája 2006
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Janka Guzová – speváčka ľudových piesní

ž i j e  v  naš ich  s rdc iach



Je to jednoduchý mechanický
zásah, pri ktorom ručne alebo nož-
nicami odstraňujeme prebytočné
plody. Niektoré odrody, najmä veľ-
kého ovocia, majú sklon k vysokej
násade plodov. Vďaka tomu sa
dosahujú nadmerné úrody, plodov
je veľa, ale sú malé, slabo vyfar-
bené, je medzi nimi veľké množstvo
deformovaných a poškodených.
Plody majú nevyrovnanú chuť. 

Ďalším rizikom je sklon niekto-
rých odrôd k striedavej rodivosti. To
znamená, že v jednom roku strom
prinesie nadmernú úrodu a v ďal-
šom nezarodí vôbec, alebo mini-

málne. Spôsobujú to látky obme-
dzujúce tvorbu kvetných pukov, kto-
ré sa nachádzajú v semenách
plodov. 

Prebierku robíme koncom júna
po známom júnovom opade plodov.
Vtedy strom prirodzene zhodí nad-
bytočné plody. Tie, čo na strome
zostali, preberáme s ohľadom na
vek, vitalitu a zdravotný stav stromu
a tiež na pestovateľský tvar. V prvom
rade odstraňujeme plody malé,
deformované a napadnuté obaľova-
čom, alebo inými škodcami. 

Pri odrodách so sklonom k tvor-
be menších alebo stredných plodov

Letný rez nadobúda čoraz väčší
význam, aj keď úplne nenahradí
zimný či predjarný rez.

Letným rezom oslabujeme rast
a podporujeme rodivosť, pretože
ním zmenšíme listovú plochu a sú-
časne obmedzíme fotosyntézu. Vý-
sledkom je znížený rast koreňov,
nových letorastov, ale i všetkých
vegetatívnych častí stromu. Čím
skôr zásah urobíme, tým väčší efekt
na oslabenie rastu dosiahneme.

Odporúčaný je pri jabloniach
a hruškach. Pri kôstkovinách je
vhodné robiť aj silnejšie zásahy, ale
až po zbere úrody. Pri drobnom
ovocí nie je zásah potrebný. 

Na podporu zakladania diferen-
ciácie kvetných púčikov a tvorbu
bočného rodivého obrastu je vhod-
né robiť aj komplex Lorettovho,
Gaucherovho a Perkurovho rezu.

Efekt rôznych zásahov letného
rezu sa mení v závislosti od druhu
odrody, kondície a veku ovocnej
dreviny, ako aj poveternostných
podmienok, predovšetkým v obdo-
bí po vykonaní letného rezu. Po-
trebu použitia niektorých zásahov
letného rezu ovplyvňuje tiež pesto-
vateľský tvar a podpník.

K najznámejším zásahom zaraďo-
vaným k letnému rezu patria:
- odstraňovanie nežiaducich leto-
rastov vylamovaním

- zaštipovanie a skracovanie leto-
rastov, menej často nalamovanie,
nakrúcanie 

- skracovanie konárikov
- zárezy do kôry a dreva

VYLAMOVANIE LETORASTOV
Používa sa na odstraňovanie všet-

kých nežiaducich, neperspektív-
nych letorastov, aby ovocný strom,
prípadne ker nevytváral prírastky,
ktoré by boli aj tak v neskoršom

období ostránené a aby využíval
vodu a živiny efektívnejšie, na tvorbu
orgánov, ktoré sa využijú pri ďalšom
budovaní nadzemnej časti.

Mladé prírastky sa ľahko vylamujú
ručne.

ZAŠTIPOVANIE
A SKRACOVANIE LETORASTOV

Zodpovedá skracovaniu výhonov.
Používa sa na regulovanie intenzity
rastu a hrubnutia konárov. 

Zaštipovanie spočíva v odlomení
nezdrevnatených častí rastúcich
letorastov. Môžu sa aj vylamovať.

Nevyhovujúce dlhé letorasty, ale-
bo tie, ktoré nebudeme potrebovať
ako základ konárov, sa premenia
zaštipnutím na obrast. Podobne sa
môžu ošertriť aj vlky.

REZ NA PATKU
Je to účinný, ale málo využívaný

spôsob na podporu tvorby rodivého
letorastu, keď dosiahne dľžku 30
cm. Vtedy ho zastrihneme na dľžku
5 až 8 mm. Prebudia sa spiace pú-
čiky a začnú rásť. Do konca vege-
tačného obdobia narastú niekoľko
centimetrové letorasty, najčastejšie
zakončené kvetným pukom.

ZAŠTIPOVANIE BROSKÝŇ
Vykonáva sa v polovici júna zašti-

povaním predlžujúcich letorastov za
15 až 20 listom a ostatné za 6 až 9
listom. Previsnuté nezaštipujeme.

V júli predlžujúce znova zaštip-
neme za 15 až 20 listom a ostatné
za 6 až 10 listom.

V auguste silne predlžujúce leto-
rasty tretej rastovej vlny zaštipujeme
za 12 až 15 listom a ostatné –
bočné za 2 až 4 listom. 

(Gala, Fuji) ponechávame v strapci
zásadne iba jeden plod.

Pri odrodách tvoriacich veľké plo-
dy (Jona-gold, Jonagored, Rubín,
Idared) a na stromoch s nízkou ná-
sadou plodov môžeme v strapci po-
nechať aj dva plody.

Pravidelnou prebierkou plodov
dosiahneme:
- úrodu kvalitných, rovnomerne veľ-
kých zdravých, dobre vyfarbených

a vyzretých plodov, využiteľných
na priamu konzumáciu

- dopestované ovocie je lepšie skla-
dovateľné, pri skladovaní nehnije

- obmedzíme striedanie rodivosti
- udržíme strom v dobrej kondícii
- odstránením plodov napadnutých
obaľovačom predídeme aj šíreniu
tohto škodcu a ochránime nena-
padnuté plody
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JJÚÚLL

Ošetrujeme
• neskoré odrody broskýň proti 

2. generácii obaľovača broskyňo-
vého (podľa signalizácie)

• jadroviny proti 2. generácii oba-
ľovača jablčného (podľa signali-
zácie – v druhej polovici júla)

• slivky proti 2. generácii obaľovača
slivkového (podľa signalizácie)

• vinič proti botrytíde (pri uzatváraní
strapcov) a proti 2. generácii oba-
ľovačov podľa signalizácie

• mrkvu a petržlen proti múčnatke
• uhorky proti múčnatke

Pokračujeme v ošetrovaní
• viniča proti múčnatke a perono-

spóre (podľa signalizácie alebo
podľa priebehu počasia)

• citlivých odrôd jabloní proti p e -
h o v i t o s t i plodov listovými
hnojivami s vyšším obsahom váp-
nika

• ovocných drevín a viniča proti  
ch l o r ó z e v 14-dňových inter-
valoch listovými hnojivami s vyš-
ším obsahom železa

• cibule proti plesni cibuľovej (za
daždivého počasia)

• rajčiakov proti škvrnitosti (za
daždivého počasia)

• uhoriek proti plesni uhorkovej (za
daždivého počasia)

• zemiakov proti fytoftóre (za daž-
divého počasia)

• mečíkov proti strapke mečíkovej
(do začiatku kvitnutia)

• ruží proti hubovým chorobám
a zisteným škodcom

AUGUST

Ošetrujeme
• jahody proti bielej a fialovej škvr-

nitosti listov (stáleplodiace odrody
neošetrovať)

• vinič proti bortrytíde (na začiatku
mäknutia bobúľ)

• pór proti mínerke pórovej (opako-
vané postreky v dvojtýždňových
intervaloch)

• neskoré hlúboviny proti mlynári-
kovi kapustovému, more kapus-
tovej a molici lastovičníkovej

Pokračujeme v ošetrovaní
• neskorých odrôd broskýň proti 

2. generácii obaľovača broskyňo-
vého

• jadrovín proti 2. generácii obaľo-
vača jablčného 

• sliviek proti 2. generácií obaľo-
vača slivkového

• viniča proti múčnatke a perono-
spóre (podľa signalizácie, alebo
podľa priebehu počasia)

• citlivých odrôd jabloní proti peho-
vitosti plodov listovými hnojivami
s vyšším obsahom vápnika

• mrkvy a petržlenu proti múčnatke
• uhoriek proti plesni uhorkovej

a múčnatke
• zeleru proti septóriovej škvrnitosti

listov
• rajčiakov a zemiakov proti fy-

toftóre (podľa počasia)
• ruží proti hubovým chorobám

a zisteným škodcom

SEPTEMBER

Pokračujeme v ošetrovaní
• neskorých odrôd viniča proti bot-

rytíde (za daždivého počasia)
• citlivých odrôd jabloní proti   p e-

h o v i t o s t i plodov (najneskôr
14 dní pred zberom)

• mrkvy a petržlenu proti môčnatke
• póru proti mínerke pórovej (opa-

kované postreky v dvojtýždňo-
vých intervaloch)

• uhoriek proti plesni uhorkovej
a múčnatke

• zeleru proti septóriovej škvrnitosti
listov (za daždivého počasia)

• ruží proti hubovým chorobám
a zisteným škodcom

• chryzantém proti septóriovej škvr-
nitosti listov

Nezabudnime
• vložiť semená strukovín po zbere

na 48 hodín do mrazničky, aby sa
v nich zničili všetky vývojové štá-
dia zrniarok

• skontrolovať izbové rastliny, ktoré
sme v letných mesiacoch vy-
niesli na dvor či balkón; ak sú
napadnuté škodcami, ešte pred
prenesením do bytov ich ošet-
ríme

R a d í m e  n a š i m  z á h r a d k á r o m

C H E M I C K Á  O C H R A N A  R A S T L Í N

VÝZNAM A POUŽITIE LETNÉHO REZU
OVOCNÝCH DREVÍN

P R E B I E R K A  P L O D O V



CALYPSO 480 SC
Insekticid s najširším spektrom

účinku proti všetkým významným
škodcom ovocných drevín (kvetov-
ka, podkopáčik špirálový, piliarka
a obaľovač jablčný, vošky)

DECIS  50 EW 
Spoľahlivý insekticid proti širokej

škále škodcov, pôsobí ako dotykový
a požerový prostriedok (žraví hmyz
a cicaví škodcovia, obaľovač 
jablčný)

ZATO 50  WG
Najsilnejší prípravok proti chras-

tavitosti a múčnatke jadrovín. Spo-
ľahlivý proti skladovým chorobám
s dlhodobou pôsobnosťou.

HATTRICK WG
Má široké spektrum účinku voči

všetkým významným chorobám jad-
rovín (chrastavitosť, múčnatka, bot-
rytída, monilióza). Významne redu-
kuje populácie škodlivých roztočov,
neškodí dravému roztočovi-mušky.

BAYCOR  25 WP
Spoľahlivý fungicid, overený dlho-

ročnou praxou. Účinnosť tohto prí-
pravku je do 72 hodín od začiatku

infekcie. Určený je pre chrastavitosť
a múčnatku.

BAYLETON  25 WP
Tradičný prípravok so spoľahlivou

účinnosťou voči múčnatke. Vhodný
je najmä na preventívne postreky
v kombinácii s prípravkami proti
chrastavitosti.    

Pripravil: Jozef Martinásek

ĽUDOVÉ PRANOSTIKY
NA MESIAC JÚL

• Lepšie jedno leto, ako
sto zím

• Čo júl neuvarí, august
nedopečie

• Ženci do poľa, včely 
z poľa

• Keď príde Margita, roľ-
ník ber sa do žita

• Ak je na Jakuba teplo,
bude na Vianoce stu-
deno

• Parno na Jakuba, zima
na Vianoce
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Naši úspešní futbalisti na turnaji Coca-cola Školský pohár

Spoločnosť Coca Cola uspo-
riadala druhý ročník futbalového
turnaja pre žiakov základných škôl
a osemročných gymnázií, na ten-
to turnaj sa prihlásilo 828 druž-
stiev.

Chlapci z našej ZŠ s materskou
školou sv. Marka Križina sa na
tomto turnaji zúčastnili po prvýkrát
a darilo sa im celkom dobre. Prvé
turnajové kolo odohrali vo Vala-
likoch, kde zvíťazili nad domácimi
Valalikami a Barcou. Druhé turna-
jové kolo odohrali v Sečovciach,
kde postupne zdolali súperov zo
Sečoviec, Trebišova a ZŠ Dne-
perská z Košíc. Ako víťaz skupiny
cestovali o týždeň do Medzeva,
kde sa stretli s chlapcami z domá-
cej ZŠ. Bol to zápas plný nervov,
tu už išlo o veľa. Zápas skončil ne-
rozhodne, nasledovali pokutové
kopy, v ktorých boli naši chlapci
úspešnejší. Vtedy sa im otvorila
cesta do semifinálovej skupiny.

Po určitých nedorozumeniach
sa podarilo presadiť, že aj Krásna
mala možnosť organizovať túto
časť turnaja. Hralo sa na ihrisku
nášho futbalového klubu v Krás-
nej. Tu mali naši chlapci silnú pod-
poru, keď ich prišli povzbudiť deti
z našej ZŠ. Diváci a spolužiaci
vytvorili našim futbalistom výbornú
atmosféru. Úvodný zápas v tomto
turnaji zohrali s Gymnáziom Alejo-
vá v Košiciach, zvíťazili 2:1, s ďal-
ším súperom Veľké Kapušany
remizovali 0:0. V ostatnom zápa-
se tohto turnaja, ak chceli chlapci
pomýšľať na postup, museli vyhrať
so svojím posledným súperom
Švédlár rozdielom štyroch gólov,
čo sa aj podarilo, keď dve minúty
pred koncom stretnutia dali chlap-
ci vytúžený gól. Tak v tento deň
26. 5. 2006 o 17. hodine vznikla
na ihrisku neopísateľná atmosfé-
ra. Po záverečnom hvizde rozhod-
cu sa tešili všetci. Veď cesta do
finále už bola otvorená, naši
chlapci sa stali účastníkmi finále
v Bratislave.

V odohraných zápasoch strelili
svojím súperom 18 gólov, náš
brankár dostal 4 góly, čo bola
celkom sľubná bilancia na ceste
do finále. 

Na finále cestovali naši futbalisti
v stredu 31. 5. 2006 autobusom
spolu s chlapcami ZŠ Kračúnov-
ce. Po pokojnej noci a dobrých
raňajkách sa presunuli na futba-
lový štadión Interu Bratislava.
Zaujímavým prekvapením bolo, že
hrali hneď úvodný zápas turnaja
s Kračúnovcami. Po hrubej chybe
v úvode zápasu a pre neschop-
nosť našich strelcov presadiť sa
náš súper sa tešil z konečného
víťazstva 2:0. Druhý súper,
„chlapi” z gymnázia Fiľakovo, boli
nad naše sily, prehrali sme 4:1.
Po tomto zápase bolo slávnostné
otvorenie turnaja. Sľub športov-
cov prečítal najmladší účastník
Peter Berezňák. Zápasy v skupi-
nách pokračovali v piatok. So sú-
perom Liptovskýý Hrádok sme ale
prehrali 0:3, týmto sa skončilo
účinkovanie v turnajovej skupine.
V zápase o konečné umiestnenie
o siedme miesto chlapci hrali už
uvoľnene, ale chýbali v ňom góly.
Keďže náš súper z Trenčianskeho
Jastrabia nám jeden dal, zostalo
našim chlapcom posledné ôsme
miesto. Z tohto turnaja získali naši
chlapci veľa futbalových skúse-
nosti.  

Na tomto úspechu sa podieľali:
Marek Sasfai – kapitán, Dávid
Perún, Patrik Takáč, Tomáš Mar-
ton, Dominik Hake, Martin Takáč,
Marcel Bugoš, Lukáš Duchoň,
Martin Fedor, Michal Knap, Pavol
Huhák, Erik Kanász, Matúš Mol-
nár, Marek Boda, Erik Pačut, Pe-
ter Berezňák. Chlapcov viedol ich
učiteľ Marek Beregsászi.

Ďakujeme im za reprezentáciu
našej školy ako aj Krásnej, vďaka
patrí aj tým, ktorí pomohli pri
organizovaní turnaja.

Pavol Hake 
a Marek Beregsászi

Sľub športovcov prečítal najmladší účastník Peter Berezňák

C E S T A  D O  F I N Á L E

O Š E T R O V A N I E  S T R O M O V

MARHULE
U marhúľ aplikujeme štítov rez,

ktorým dosiahneme dlhšie obdobie
kvitnutia podporou tvorby rodivého
dreva v druhej rastovej vlne. Na
tomto dreve vytvorené púčiky kvitnú
v neskoršom termíne ako kvetné
puky na dreve z prvej rastovej vlny,
niekedy o 5 až 6 dní.

Vykonávame ho v prvej polovici
júna, čo je pred začiatkom druhej
rastovej vlny, keď silnejšie výhony
skrátime o polovicu až na dve
tretiny. Spôsobí to tvorbu silnejších
druhotných letorastov s väčším

uhlom odklonu, z ktorých na jar ale-
bo už v priebehu leta vyberieme
najvhodnejší. Ostatné odstránime
od základu.

VIŠNE A ČEREŠNE
Aby sme predišli vyholovaniu

najmä pri višniach, vhodné je po
zbere úrody zrezať spätným re-
zom vyrodené konáriky na vhod-
ný vegetatívny letorast. Ak sa taký-
to letorastna materskom konári-
ku nenachádza, možno odstrániť
celý konár rezom na konárový
krúžok.

V tejto rubrike vám prinášame zaujímavé internet stránky pre
Poučenie (P) aj Zábavu (Z).

(P) www.zdravie.sk – máte zdravotný problém, prečítajte si o vašej
chorobe viac, poraďte sa s odborníkom

(Z) www.rock.com - stránka o hudbe, video ukážky
(Z) www.minihry.sk – hry na internete pre najmenšie deti (ne-

náročné na ovládanie)

www - INTERNET NÁŠ KAŽDODENNÝ – www (4)
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V termíne 17. – 21. júl 2006*

Pondelok: (stretnutie o 6:45 pri kostole)
Výlet: Jahodná – Bankov. Potrebná strava a pitie na 
celý deň, turistická obuv, pršiplášť. (Možno sa bude aj
opekať). 

Utorok: (stretnutie o 8:00 pri kostole) 
Výlet: Prešov – exkurzia na vojenské letisko spojená 
s ukážkami. Potrebná strava a pitie na celý deň, 
vreckové (možno si prehliadneme aj mesto). 
Na tento výlet je potrebné nahlásiť deti v termíne 
od 12. 7. - 16. 7. 2006 u Ing. Kristíny Vincovej 
na tel. č. 0907 465 140. Obmedzený počet 40 detí.

Streda: (stretnutie o 8:00 na ihrisku CZŠ) 
Súťaže družstiev. (Možno bude aj pátracia akcia). 
Potrebná strava a pitie na celý deň. 

Štvrtok a Piatok: (stretnutie o 8:00 pri kostole) 
Výlet: DVOJDŇOVÝ výlet do Kysaku. Odchod 
z Krásnej vo štvrtok ráno. Cesta vláčikom do Kysaku.
Ubytovanie v Horárni, hry, príprava na večerný táborák,
samotný táborák, nočná hra, večierka. 
Piatok ráno výlet na Jánošíkovú baštu, návrat 
do Horárne, zbalenie vecí a návrat vláčikom do Košíc.
Potrebná strava a pitie na štvrtok, veci na opekanie
(špekačky, chlieb, horčica a iné dobrôtky pre tvoje
bruško), nejaké sladkosti J, turistická obuv, pršiplášť,
SPACÁK (alebo aspoň hrubšia deka)!!!. Deti budú mať
v piatok zabezpečené raňajky a suchý obed. Návrat do
Krásnej v piatok okolo 16.30.   
Na tento výlet je potrebné nahlásiť deti v termíne 
od 12. 7. - 16. 7. 2006 u Ing. Kristíny Vincovej 
na tel. č. 0907 465 140. Obmedzený počet 20 detí.
Uprednostnené budú deti, ktoré sa v termíne 
od 12.-16.7.2006 nahlásia na celý táborový turnus
a celotýžďňový poplatok (5x30,-) uhradia najneskôr
v pondelok 17. 7. 2006

V termíne 7. – 11. august 2006* 

Pondelok: (stretnutie o 8:00 pri kostole) 
Výlet: Aničku – detský areál – bludisko, 
preliezky, minigolf, kolotoč. Potrebná strava 
a pitie na celý deň.

Utorok: (stretnutie o 8:00 pri kostole)
Cyklistický výlet: na bicykloch po stopách
našich predkov (cyklochodníkom do Nižnej 
Myšle). Cestou hra, návšteva múzea. 
Potrebná strava a pitie na celý deň, dobrá 
kondička, mäkké sedadlo na bicykli a úsmev na tvári
☺☺☺☺ Stupeň obtiažnosti – rovinka, jeden smer
cca. 45 - 60 min., mierne tempo.

Streda: (stretnutie o 8:00 pri kostole)
Výlet: kúpalisko Trebišov – plavky, veci 
na prezlečenie, strava a pitie na celý deň. 
Predpokladaný návrat do  Krásnej o 18.00
LEN PLAVCI !!!!!
Na tento výlet je potrebné nahlásiť deti 
v týždni od 3.8. - 6.8.2006 u Ing. Kristíny Vincovej 
na tel. č. 0907 465 140. Obmedzený počet 40 detí. 
(V prípade zlého počasia náhradný výlet).

Štvrtok: (stretnutie o 8:00 na ihrisku CZŠ) 
Výlet: Pašeráci na Slanskom hrade – 
strava a pitie na celý deň, turistická obuv.  

Piatok: (stretnutie o 8:00 na ihrisku CZŠ) 
Súťaže jednotlivcov. Potom vyhodnotenie 
súťaží a zakončenie tábora opekačkou. 
Potrebná strava a pitie na celý deň, niečo
na opekanie (špekačky, chlieb, horčica a iné 
dobrôtky pre tvoje bruško).

Tešíme sa na každého z vás,
starých známych ☺ aj nové tváričky!!!

Ing. K. Vincová, vedúca tábora

POZOR, POZOR!! Ako už všetci správni školáci dobre vedia, o chvíľu sú tu znovu prázdniny
(HURÁ☺☺☺). Ak si už navštívil babky, dedkov, tety a strýkov a aj tak ti ostáva veľa voľného času,
tak potom aj teba pozývame na týždeň plný akcií. A nie len jeden, ale rovno 

• o deti sa budú starať piati animátori
• akcia sa v daný deň koná, iba ak príde minimálne 15 detí !!!
• poplatok  za 1 dieťa na 1 deň je 30,- Sk
• v prípade zlého počasia náhradný program v telocvični alebo v klube
• zabezpečené drobné občerstvenie, nápoj, odmeny za výhry v turnajoch, na výletoch zabezpečené cestovné lístky
a vstupné

* Zmena programu vyhradená!!


