
astali už síce neobyčajne
horúce dni, no pre mňa

osobne najkrajším ročným
obdobím je príchod jari, spre-
vádzaný silným a intenzívnym
prebudením prírody a života
okolo nás. Toto ročné obdobie
je mocne pulzujúcim začiatkom

každého kalendárneho roka,
začiatkom všetkých našich roč-
ných plánov a predsavzatí v ži-
vote. Obzvášť to platí pre nás,
vašich zástupcov, pri správe
vecí verejných v Krásnej. Po
ukončení výstavby kanalizácie,
ktorej termín celkového spus-
tenia do prevádzky sa presunul

z decembra 2006 na jún 2007
– čoho príčinou bola najmä vý-
stavba ďalších prípojok v hod-
note 4 mil. korún – sme sa pus-
tili do rekonštrukcie chodníkov
na ulici Minskej a Ukrajinskej,
ktoré z dôvodu najväčšieho
ohrozenia života chodcov po-

trebujeme všetci ako soľ. Viacerí
sa pýtate: „Kedy bude chodník
aj na našej ulici a prečo nesta-
viate tam a tam?“ Miestny úrad
po zohľadnení najdôležitejších
kritérií, a to bezpečnosť a inten-
zita dopravy, plánuje rekonštruk-

ciu ďalších chodníkov v poradí
Lackova, Adamova, Žiacka,
Opátska atď. Tieto rekonštruk-
cie zrealizujeme až po rekon-
štrukcii cestných rigolov, kto-
ré plánujeme zakryť pod úro-
veň terénu a dažďovú vodu
odviesť mimo obytnej časti

Krásnej. Samozrejme našim
cieľom je postaviť chodníky
postupne v celej Krásnej, ale
naraz to nejde. V súčasnosti
prebiehajú aj opravy našich
ciest a tohto roku pripravujeme 

ravdepodobne nikoho z nás
netreba presviedčať, že ži-

vot býva niekedy ťažký. Keď mu-
síme znášať utrpenie, ktoré sa
nám zdá neznesiteľné. Keď stojí-
me pred problémom, o ktorého
riešení nemáme ani potuchy.

Keď máme dojem, že sme v tma-
vom tuneli a na jeho konci nevi-
díme ani záblesk svetla. Keď sa
plecia a chrbát ohýbajú pod ťa-
žobou kríža a okolo nie je nikto,
kto by ho pomohol niesť...

Táto ľudská skúsenosť bolestí
každého druhu sa týka všetkých

– jednotlivcov, rodín, manžel-
stiev, národa, či ľudstva.

Svätý Cyril a Metod nám pri-
niesli vieru v Boha, ktorý vo svo-
jom synovi Ježišovi Kristovi dáva
človeku záruku, že v žiadnom
utrpení nezostane sám. Všetci

potrebujeme vieru. Vieru v Boha.
Vieru, ktorá nám z Božej milosti
pomôže, aby sme nezahynuli...

Svätý Otec Ján Pavol II. pred
pár rokmi povedal: „Niekedy sme
lampami bez svetla, sme vy-
hasnutí,  ale  s neuskutočnenými

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

j ú n  2 0 0 7

č í s l o   2R o č n í k  V .

Dedičs tvo  otcov,  zachovaj  nám,  Pane!

V čísle si ešte
môžete prečítať:

• Čím žije Krásna po tieto dni • Zo života našich škôl• Odkaz sv. Cyrila a Metoda• „Spoveď“
poslancov • Po stopách histórie • Oslavy MDD• Rubín slúži verejnosti • Svätý Vojtech na
Slovensku • Kedy ožije krásňanský kaštieľ • Nové krásňanské informačné okno • Kultúra,
šport • Rady záhradkárom • Prázdninové akcie pre deti • Inzercia a iné 

Náš cieľ je žiť s ľuďmi, s ich problémami
P O Z V Á N K A

na odpustovú veselicu

Miestny úrad a Kultúrna ko-
misia v Krásnej vás pozývajú
na odpustovú veselicu, ktorá
sa uskutoční 5. júla 2007
v kultúrnom dome o 19. hodi-
ne. V programe vystúpi taneč-
ná skupina UNO STAR, v ďalšej
časti je pripravená KARAOKE
SHOW a na záver možno príde
aj kúzelník. Do tanca hrá sku-
pina NOBI pod vedením Ladi-
slava Kertésa.

Predaj vstupeniek je na Miest-
nom úrade v Krásnej, u M. Štu-
dencovej. Vstupné s tombolo-
vým lístkom je 150.- Sk na
osobu. V cene je víno, káva, ne-
alko aj pochutiny. 

ODVÁŽNE IMPULZY NAPREDOVANIA
J U D r .  M a r e k  K A Ž I M Í R

P a t r ó n i  K r á s n e j
Juraj S e m i v a n

(Pokračovanie na 2. str.)

(Pokračovanie na 3. str.)
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„Nezhynie ľud,  čo veriť  neprestane…“



Schválilo:
• kúpu nehnuteľnosti v podiele _ 

z p. č. 1657/26, diel 86, druh
pozemku orná pôda vo výmere
42,5 m2, v podiele _ z p. č.
1657/26, diel 87, druh pozemku
orná pôda vo výmere 86,5 m2,
v podiele 164/200 z p. č.
1657/27, diel 84, druh pozemku
orná pôda vo výmere 35,26 m2,
v podiele 164/200 z p. č.
1657/27, diel 85, druh pozemku
orná pôda vo výmere 31,16 m2

v k. ú. Krásna od Štefana
Bodnára, rodený Bodnár, trvale
bytom Košice – Krásna,

Kladenská 4 za kúpnu cenu 
1.- Sk.

• kúpu nehnuteľnosti v IBV – „Pri
hospodárskom dvore“ od vlastní-
kov nehnuteľnosti podľa Geomet-
rického plánu číslo 170/2006,
úradne overeným Správou ka-
tastra Košice dňa 11. 04. 2007
pod číslom 49/07 za kúpnu cenu
1.– Sk 

• pravidlá obchodných verejných
súťaží Mestskej časti Košice –
Krásna

• vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže na predaj kina Hornád p.
č. 898 za cenu minimálne podľa
nového znaleckého posudku.

• vyhlásenie obchodnej verejnej
súťaže na prenájom a rekonštruk-
ciu centra „Barón“ I. poschodie
na Opátskej ulici číslo 13.

• komisiu v zmysle § 8 Pravidiel
obchodnej verejnej súťaže v zlo-
žení: Nagy Vincent, Fekete Ján
a Fedor Peter

• návrh na priestorové využitie po-
zemku za kultúrnym domom 

Vzalo na vedomie:
• správu o činnosti starostu a po-

slanca KSK, mestského poslan-
ca, kontrolórky

• správu veliteľa mestskej polície
• petíciu obyvateľov Kladenskej uli-

ce za otvorenie Kladenskej ulice
• petíciu návštevníkov Net – clubu

o zatváracích hodinách s dodrža-
ním VZN schváleného miestnym
zastupiteľstvom

• správu o výstavbe potravín Miku-
láša Rjabinčáka

• správu o výbere cintorínskych po-
platkov

rekonštrukciu ulíc 1. mája, Feke-
teovej pažiti, Novej, Kertésovej a
Hornej.

Za účinnej spolupráci s nezis-
kovou organizáciou EUROKON-
ZULT, sme predložili a zúčastnili sa
v prvom polroku piatich projektov
s cieľom získania ďalších dotač-
ných zdrojov na rekonštrukciu
verejného rozhlasu, rekonštrukcie
studne na Smutnej ulici, osadenie 
radaru na meranie rýchlosti na ulici
Ukrajinskej a výstavby futbalového
ihriska s umelou trávou.

Za účinnej podpory prezidenta
futbalového klubu v Krásnej Ing.
Jána Trnovského a celého výboru,
Krásna bola úspešná a získala do-
táciu od Slovenského futbalového
zväzu na výstavbu nového ihriska
s rozmermi 40 x 20, ktoré v cel-
kovej hodnote 1,4 mil. korún posta-
víme tohto roku vo futbalovom
areáli.  

Významnou a najmä pozitívnou
zmenou prechádza teraz život na
Golianovej ulici okolo rómskych
sociálnych bytoviek, ktoré sú
v správe Bytového podniku mesta
Košice. Tento z dôvodu plánova-
ných rekonštrukčných prác začal
v apríli s odstraňovaním všetkých
čiernych stavieb a presťahovaním
všetkých nájomníkov. Prvá bytovka
je už oplotená a prebiehajú v nej
čistace a deratizačné práce. Po
rekonštrukcii, nadstavbe podkrov-

ných bytov a po dôkladnom a dô-
slednom výbere sa v roku 2008
vrátia len tí nájomníci, ktorí sa
v týchto priestoroch dokážu zodpo-
vedne správať a splnia všetky
prísne kritéria. Z našej úrovne uro-
bíme všetko preto, aby Golianova
už nikdy nebola postrachom náv-
števníkov a okolo bývajúcich obča-
novj. Nepríjemným dôsledkom
rekonštrukcie bytoviek bola snaha
niektorých nájomníkov – aj na-
priek tomu, že dostali bytové ná-
hrady – postaviť si chatrče a stany
v záhradkarskej lokalite na 1. mája
a v okolí štrkoviska. Na tomto
mieste chcem poďakovať vlast-
níkom záhradiek a pozemkov
v okolí štrkoviska za podporu a spo-
ločné prijaté opatrenia. Za aktívnu
pomoc pri riešeni tohto problému,
najmä v pásme zosuvu na ulici 
1. mája, ďakujem aj Ing. Mitrukovi,
Ing. Karašovi, prof. Mosnému aj
Kozákovi – vlastníkovi letnej zá-
hradky – reštaurácie.

Novinkou, ktorú sa chystáme
zaviesť od 3. júla za účelom bliž-
šieho kontaktu s občanmi a problé-
mami Krásnej, sú bicyklové výjazdy
starostu a zamestnanca miest-
neho úradu, ktorý zodpovedá za
investičnú výstavbu. Tieto pracovné
výjazdy sa uskutočnia každý prvý
utorok v mesiaci. V tejto súvislosti
si vás dovoľujeme požiadať o upo-
zornenie na každý problém alebo
nedostatok vo vašom okolí.

Schválilo:
• predaj nehnuteľnosti – záhradky

pri Hornáde č. parc. 6816 ostat-
né plochy o výmere 164 m2 v kat.
území Krásna pre Ing. Vladimíra
Padyšaka, Irkutská č. 16, Košice
za cenu 300,– Sk/m2

• návrh na ocenenie IN MEMO-
RIAM cenu MZ pre Ladislava
Feketeho pri príležitosti otvore-
nia KD

Vzalo na vedomie:
• kontrolu plnenia uznesení
• správu o činnosti starostu MČ

a poslanca KSK, mestského po-
slanca 

• správu kontrolórky a veliteľa mest-
skej polície za mesiac február
a marec

• informáciu o kolaudácii kultúrne-
ho domu  a prípravu otvorenia KD 

• správu o činnosti Krízového cen-
tra

• stanovisko poslanca F. Klika s nad-
stavbou a rekonštrukciou róm-
skych bytov na Golianovej ulici

• správu o distribúcii historickej
knihy o Krásnej

• návrh zámeru na využitie pries-
torov 1. poschodie „BARÓN“ (po
rekonštrukcií možnosť zriadenia
FITNES a pod.)

• správu predsedu sociálnej ko-
misie

• informáciu o preukazoch poslan-
cov, majetkových priznaní a ce-
novú ponuku na drvičku konárov

• informáciu o ponuke TV - NAŠA
Požiadalo:
• starostu o zvolanie pracovného

rokovania s riaditeľkou ZŠsMŠ sv.
Marka Križina vo veci vyúčtovania
dotácie

• starostu, aby na najbližšom riad-
nom miestnom zastupiteľstve bola
predložená správa o počte zapla-
tených hrobných miest, prípadne
nevyplatených hrobných miest

Súhlasilo so žiadosťou Márie
Sabolovej a MUDr. Sabola zo dňa
21. 03. 2007.

(Dokončenie z 1. strany)

Uznesenia zo 4. zasadnutia 
MZ MČ Košice-Krásna dňa 22. mája 2007

Uznesenia z 3. zasadnutia MZ MČ Košice-Krásna dňa 27. marca 2007

Zo všetkého zbytočného mrhania, najmenej si môžeme dovoliť mrhať prácou.•
2

Za pomoci financií z mesta ukončujeme výstavbu komunikácií v IBV pri
starom mlyne

Bodku za penetračnými prácami neďaleko tzv. oceľového domu dávajú
valcovači

(Pokračovanie na 3. str.)

Zvolilo členov komisie na vyhod-
notenie obchodnej súťaže v zložení:
pp. František Klik, Ján Fekete
a František Jurčo.
Vzalo na vedomie:
• návrh zmluvy Mestskej časti Ko-

šice - Krásna a Lokomotívy, a.s.
Košice o budúcej nájomnej
zmluve

• odovzdanie ceny Miestneho za-
stupiteľstva a Mestskej časti Ko-
šice – Krásna „In memoriam“ pre
p. Ladislava Feketeho 

Návrhovú komisiu v zložení: p. Fran-
tišek Klik – predseda, Pavol Hake
a Mgr. Irena Feketeová – členovia
Overovateľov v zložení: p. František
Jurčo, Vincent Nagy

Uznesenia z 2. mimoriadneho zasadnutia 
MZ MČ Košice-Krásna dňa 12. apríla 2007



možnosťami. Ja teda prichá-
dzam k vám, aby som zapálil vo
vašich srdciach plameň, ak by
ho sklamania, ktoré ste utrpeli,
či očakávania, ktoré sa ne-
naplnili, vyhasili. Chcem každé-
mu z vás povedať, že máte veľkú
schopnosť pre dobro, poctivosť
a láskavosť. Schopnosť viery.

Ozajstnú, hlbokú schopnosť,
ktorá je o to väčšia, o čo viac
ťažkostí ste prežili.“

Prajem nám všetkým v Krás-
nej, ako aj celému nášmu ná-
rodu, aby nám viera, ktorú pri-
niesli svätý Cyril a svätý Metod,
pomáhala žiť. Aby sme neza-
hynuli...

V roku 2006 sme začali s výs-
tavbou kanalizácie II. časti z fon-
du ISPA. V súčasnosti je stav
výkopových prác na uličných
rozvodoch a prípojkách k ro-
dinným domom ukončený. 

Oproti pôvodnému plánu
došlo k zvýšeniu rozpočtových
nákladov asi o 4 milióny Sk. Ide
o zabudnuté prípojky a nové
rodinné domy v starej zástavbe.
Montáž čerpadiel a ovládacej
techniky pokračuje. Namonto-
vaných je 360 čerpadiel, potre-
bujeme ešte namontovať asi
120 čerpadiel.

V súčasnosti je potrebné zo
strany obyvateľov urýchliť prípra-
vu na vlastnom pozemku, hlavne
prívod elektriny k miestu osa-
denia ovládacej jednotky. Do-
končenie kanalizácie je podmie-

nené týmito prácami  a ovplyv-
ňuje to kolaudáciu celej kanali-
zácie a jej spustenie.

Preto žiadame občanov
o urýchlenie tejto prípravy, aby
nedošlo k posunu kolaudácie
a aby sa zabránilo ďalšiemu
znečisťovaniu spodných vôd. 

František Nagy
referát výstavby a ŽP 

V tomto roku sme začali s rekonštrukciou verejného osvetle-
nia. Postupne budeme vymieňať staré svietidlá  typu Elektrosvit
s vysokou spotrebou elektrickej energie 340 W, 270 W a 240
W za nové úsporné Philips 36 W s rovnakou svietivosťou.
S výmenou prvých 12 ks svietidiel sme začali na Lackovej ulici
a budeme pokračovať za spolufinancovania s mestom Košice na
uliciach, kde premáva mestská hromadná doprava – Žiacka,
Opátska a Ukrajinská ulica.

František Nagy
referát výstavby a ŽP   

• vzdanie sa funkcie člena Komisie
o ochrane verejného  záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcio-
nárov  Ladislava Kočiša

• správu o stave o majetko – práv-
nom vysporiadaní záhradiek na
ulici Pri Hornáde

• správu o rekonštrukcií sociálnych
bytov na ulici Golianovej

• správu predsedu sociálnej komisie
Požiadalo projektanta o vypraco-

vanie projektu na priestorové využitie
pozemku za kultúrnym domom pod-
ľa schválenej štúdie so zapracovaním
pripomienok poslancov
Zvolilo Mgr. Irenu Feketeovú za
členku Komisie o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
Zamietlo žiadosť číslo 566 zo dňa
26. 04. 2007 na uloženie urny s po-
polom na miestnom cintoríne v Krás-
nej.

Schválilo:
• zmenu názvu poriadkovej komisie

na „Komisia verejného poriadku
a sťažností“

• zmeny a doplnky ÚPN - Z Krásna
nad Hornádom - Košice, Lokalita
Východ - PV Development

• jednorázovú sociálnu výpomoc
pre Zlaticu Berkovú, trvale bytom
Košice - Krásna, Vyšný dvor 5,
na nákup ošatenia pre deti v hod-
note 1 000,- Sk

• zmenu a doplnenie odmeňova-
cieho poriadku

• návrh na zakúpenie 100 ks čalú-
nených stoličiek do kultúrneho
domu na akcie organizované
Mestskou časťou Košice-Krásna
a Kultúrnou komisiou Miestneho
zastupiteľstva

Zamietlo žiadosť o jednorázo-
vú sociálnu výpomoc žiadateľky
Marty Horváthovej, trvale bytom
Košice - Krásna, Lackova 30,
s odporučaním poskytnúť žiada-
teľke ošatenie z verejnej zbierky
šatstva.

Každá stavba, ktorá je pevne
spojená so zemou musí mať
pridelené súpisné číslo v zmys-
le Vyhlášky Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky číslo
31/2003 Z. z.

Každá ulica označená názvom
má samostatný číselný rad orien-
tačných čísiel, ktorý sa začína
číslom 1.

Žiadosť stavebníka o určenie
súpisného čísla a orientačného
čísla musí obsahovať:
1. meno, priezvisko a trvalý pobyt

stavebníka, ak je fyzickou oso-
bou, alebo názov, sídlo a iden-
tifikačné číslo organizácie, ak
je právnickou osobou,

2. predmet žiadosti,
3. označenie budovy a termín jej

dokončenia,
4. prílohy, ktorými sú doklad 

o vlastníctve stavby (LV), ko-
laudačné rozhodnutie a geo-
metrický plán.
Súpisné číslo sa určuje bu-

dove podľa poradia, v akom sa
obci doručila žiadosť stavebníka.

Zmeniť alebo zrušiť súpisné číslo
alebo orientačné číslo možno len
výnimočne po predchádzajúcom
upovedomení vlastníka budovy.

Tabuľky so súpisným číslom
obstaráva obec na vlastné ná-
klady, tabuľky s orientačným čís-
lom obstaráva na vlastné náklady
stavebník, zabezpečuje tiež
pripevnenie a údržbu tabuliek na
vlastné náklady. Tabuľka so
súpisným a orientačným číslom
sa umiestňuje vedľa seba tak, aby
boli z ulice dobre viditeľné.

Miestny úrad pripravuje nové
označenie ulíc, preto si Vás do-
voľujeme požiadať – z dôvodu
zlepšenia orientácie obyvateľov aj
pre návštevníkov Krásnej - o ich
umiestnenie na Vašom  rodinnom
dome.                 

Mária Hakeová
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A KO  P O K R A Č U J E  V Ý S TAV B A  
K A N A L I Z Á C I E

Uznesenia z 3. mimoriadneho zasadnutia 
MZ MČ Košice-Krásna dňa 26. apríla 2007

Rekonš trukcia verejného osvet lenia

• So životom je to ako s hrou. Nezáleží na tom, aká je dlhá, ale ako sa hrá!
Osadzujeme nové modro-biele tabuľky s názvami ulíc

(Dokončenie z 2. strany)

Prideľovanie  súpisných a  or ientačných č ís ie l

„Nezhynie ľud, čo veriť neprestane…“
(Dokončenie z 1. strany)



Svätý Cyril a Metod zachovali
nášmu národu nesmierne bohat-
stvo. Práve im vďačíme za zrod
svojej kultúry priamo nadväzu-
júcej na kresťanskú tradíciu. Jej
podstatou je láska a duševný po-
koj, ktorý sa prejavuje na všet-
kých úrovniach života človeka. Je
akousi formou slobody ducha,
ktorý nie je zaťažený starosťami
vyplývajúcimi zo samotnej exis-
tencie človeka. Stáva sa jeho vy-
zdvihnutím z prachu zeme a pred-
zvesťou stavu večnej blaženosti,
radosti a šťastia. Je opakom
unáhlenosti v myslení a konaní,
opakom uponáhľanosti žitia. Pre-
to možno pokoj nazvať samotným
žitím, zmysluplným využívaním
každej minúty života.

Pokoj je nezlúčitelný s vojnou,
nevraživosťou a nenávisťou, preto
ho môžeme nazvať aj láskou a to-
leranciou. Snaha dosiahnuť ho
nás pobáda využívať všetky
dobré vlastnosti a tým nás vedie
k zmene zmýšľania a samotného
konania. Práve duševný pokoj
vyplývajúci z harmónie tela a du-
še, ako tej najvnútornejšej a naj-
osobnejšej podstaty človeka,
uvádza do života poriadok
a umožňuje rýchly rozvoj osob-
nosti a vývoj spoločnosti. 

Každodenná skutočnosť nás
však učí o pravom opaku. „Člo-

vek odvtedy, čo zostal slobod-
ný, nemá trvalejšej a mučivejšej
starosti, ako čo najskôr nájsť to-
ho, komu by sa klaňal... a komu
by čím skôr odovzdal ten dar
slobody." (Fiodor Michajlovič Do-
stojevskij). Aj Seneca ako najväč-
šiu prekážku duševného pokoja
uvádza márnivosť, ktorá neustále
ženie človeka túžiť po prepychu,
majetku alebo duchovnom bo-
hatstve. Práve márnivosť najviac
zotročuje človeka, oberajúc ho
o čas, ktorý by mohol venovať
sebareflexii a pomoci druhým. 

Poznanie pravdy o nás sa-
mých, ale aj o veciach okolo nás,
je nevyhnutnou podmienkou vnú-
torného pokoja. Človek sa však
pravdy bojí a len málo z nej je

ochotný prijať do svojho života.
Radšej ho celý prežije v neustá-
lom predstieraní vlastností, ktoré
nemá. No najväčšou zábranou
a prekážkou pri dosahovaní du-
ševného pokoja je, že človek
sám nevie, ako má zmysluplne
prežiť svoj život, čím má naplniť
dni svojho žitia na zemi. „Každý
štve svoj život do skazy čoraz
rýchlejšie a chorý túžbou po
budúcnosti a hnusom z prítom-
nosti.“ (Seneca). 

Človek nedokáže byť spokoj-
ný, prežiť plnohodnotný život, le-
bo častokrát ho ani nežije, ale iba

prežíva. Je zamestnaný množ-
stvom činností, túžob a neuve-
domuje si, že život mu uniká
pomedzi prsty. Mnoho je takých,
ktorí si to aj priznávajú, ale nie je
v ich silách zmeniť svoj doterajší
život. Tí si naplánujú svoj skutoč-
ný život až v starobe. Nevedia
však, aká je budúcnosť nepredví-
dateľná a neurčitá. Nebudeme
mať lepší život ako ten, ktorý
máme dnes. Len dnešný deň je
istý. Treba ho skutočne prežiť
a nestratiť zo života ani sekundu.
„Najväčšou stratou života je
odklad, ten pripraví človeka
o najbližší deň, ten mu vezme
prítomnosť sľubom budúcnosti.
Najväčšou prekážkou žitia je
čakanie, ktoré je závislé na zaj-

trajšku a stráca dnešok.... Všet-
ko, čo má prísť, je neisté, ži
hneď." (Seneca). Preto by mal
byť plnohodnotný život človeka
naplnený dobrými skutkami
a prácou pre pozdvihnutie ostat-
ných.

Sv. Cyril a Metod veľmi dobre
poznali význam plnohodnotného
a zmysluplného života. Prekonali
mnohé prekážky, aby nám mohli
toto svoje posolstvo odovzdať. 

Anabela Obyšovská

V roku 2005 som do-
siahla dôchodkový vek
a odvtedy poberám sta-
robný dôchodok a sú-
časne pracujem. O koľ-

ko percent sa mi zvýši starobný
dôchodok? Ako mám postu-
povať, ak chcem požiadať
o zvýšenie môjho starobného
dôchodku? 

Na základe Vami uvádzaných
údajov predpokladám, že Vám bol
priznaný starobný dôchodok
v sume určenej podľa zákona 
č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení. Na zvýšenie starobného
dôchodku vypočítaného podľa
uvedeného zákona za obdobie
dôchodkového poistenia počas
poberania tohto dôchodku majú
vplyv najmä vymeriavacie základy,

z ktorých poistenec platil poistné
na dôchodkové poistenie. 

Zvýšenie uvedeného starob-
ného dôchodku sa neprepočítava
podľa percent, ale v súlade s § 66
ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.
sa vypočíta ako súčin jednej po-
lovice osobných mzdových bodov
získaných za obdobie dôchod-
kového poistenia počas poberania

starobného dôchodku a aktuálnej
dôchodkovej hodnoty platnej ku
dňu nasledujúcemu po zániku dô-
chodkového poistenia. 

O zvýšenie starobného dô-
chodku je možné požiadať So-
ciálnu poisťovňu až po skončení
pracovného pomeru. 

Na uplatnenie nároku na zvý-
šenie starobného dôchodku nie
je určené predpísané tlačivo žia-

dosti. O zvýšenie treba požiadať
Sociálnu poisťovňu, ústredie,
neformálnou žiadosťou (listom),
v ktorej treba uviesť:
– dátum, od ktorého sa žiada zvý-

šenie starobného dôchodku
– obdobie, za ktoré sa žiada

zvýšenie.

Zamestnávateľ je povinný do
troch dní od skončenia zamest-
nania predložiť Sociálnej poisťovni
evidenciu vedenú na účely so-
ciálneho poistenia. Keď poberateľ
starobného dôchodku skončí pra-
covný pomer, zamestnávateľ za-
šle prostredníctvom pobočky So-
ciálnej poisťovne evidenčný list
dôchodkového poistenia Sociál-
nej poisťovni, ústredie. 

Evidenčný list dôchodkového
poistenia je doklad, ktorým sa na
účely zvýšenia starobného dô-
chodku preukazujú sumy vyme-
riavacích základov, ako aj skon-
čenie pracovného pomeru. 

Pripravila: Jana Bodová, 
referent – špecialista

V y  s a  p ý t a t e ,  m y  o d p o v e d á m e

Spravodlivý sedemkrát cez deň padne, lebo naša cesta nahor je cesta ľudská, s pádmi.•
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Košice - mestská časť Krásna
leží 191 m nad morom. Naj-
staršia písomná zmienka je
z roku 1143, kedy bolo vysvä-
tené krásňanské opátstvo -
benediktínsky kláštor s pat-
rocíniom P. Márie. Už v čase
jeho rozvoja tu vznikli dve
samostatné dediny Krásna
a Opátska, v stredoveku zná-
me vinohradníctvom. Krás-
na nad Hornádom vznikla
spojením už spomínaných
obcí v roku 1945. Súčasťou
mesta Košice sa stala v roku
1976. Heraldická komisia
v roku 1997 potvrdila Krás-
nej erb a zástavu.

Z histórie obce

Sociálno-právna poradňa

§

N A P Ĺ Ň A J M E  Ž I V O T  D O B R Ý M I  S K U T K A M I

Odkaz našich vierozvestov



istória tohto kresťanského
sviatku Slovenska siaha až do

obdobia Veľkej Moravy v polovici 
9. storočia. I keď – už aj v tomto
období - boli Slovania žijúci na území
Veľkej Moravy väčšinou kresťanmi,
predsa len malo toto počiatočné
kresťanstvo podľa západných su-
sedov – franskej cirkevnej hierarchie
celkove nízku úroveň, označovanú
ako „hrubú“. Preto sa knieža
Rastislav obrátil na pápežskú kúriu
s prosbou, aby vyslala na Veľkú
Moravu učiteľa, ktorý by odchoval
klérus oddaný ich mojmírovskej
dynastii. Rastislav so svojou žia-
dosťou u pápeža Mikuláša I. nepo-

chodil. Nato sa Rastislav roku 861
obrátil na byzantského cisára
Michala III., ktorý vládol v Carihrade
(Konštantinopoli – dnešný Istanbul).
Rastislavovej žiadosti byzantský dvor
vyhovel a za učiteľa moravským
Slovanom určil Konštantína zvaného
Filozof, pochádzajúceho zo Solúna.
Konštantín si vybral za svojho hlav-
ného pomocníka brata Metoda
i viacerých žiakov ako adeptov na
kňažstvo. Tak sa mohli v roku 863
vydať na moravskú misiu. Konštantín
musel vyriešiť problém slovanského
písomného jazyka, čo sa mu úspeš-

ne podarilo. Pustil sa aj do prekla-
dania biblických a bohoslužobných
textov podľa byzantského rítu. Utvoril
aj slovanský kultúrny (aj liturgický)
jazyk.

Príchod učiteľa Konštantína a je-
ho sprievodu na Veľkú Moravu sa
datuje na leto roku 863. Lokalita,
ktorú knieža Rastislav určil za pôso-
bisko pre Konštantína, nie je bližšie
známa, hoci sa predpokladá, že
ležalo v údolí rieky Moravy (Staré
Město či Olomouc). Toto veľko-
moravské slovanské učilište malo
neľahkú úlohu vychovať vzdelaný
a kniežacej dynastii oddaný klérus.
Tieto aktivity solúnskych bratov sa
však nepáčili latinsko-franskému
kléru, ktorý bojoval proti zavádzaniu
slovanského jazyka do bohoslužby.
V lete roku 867 sa rozhodli odísť
Konštantín, Metod a jeho žiaci do
Ríma, kde ich koncom roka privítal
už nový pápež Hadrián II. Cieľom
cesty bolo nielen vysvätenie nie-
ktorých žiakov za kňazov, ale aj
súhlas k slovanskej bohoslužobnej
reči a schválenie kniežacej školy na
Veľkej Morave. To sa im úspešne
podarilo splniť. Konštantín však
ochorel a krátko pred smrťou roku
869 prijal meno Cyril. Nechal tak

svoje dielo nedokončené. Jeho brat
Metod prevzal na seba úlohu vrátiť
sa vo funkcii učiteľa späť na Veľkú
Moravu. Potvrdil to na Veľkú noc
869 aj pápež Hadrián II. listom,
v ktorom žiada slovienske kniežatá
Rastislava, Svätopluka a Koceľa,
aby prijali Metoda ako učiteľa s prá-
vom tvorby ďalších slovanských
prekladov náboženskej liturgie. Pred
Veľkou nocou dal pápež Hadrián II.
nielenže Metoda vysvätiť za biskupa,
ale mu udelil hodnosť panónskeho
arcibiskupa a poveril ho funkciou
pápežského legáta. Metod pôsobil
až do svojej smrti v roku 885 ako
správca slovanského učilištia. Pred
smrťou ešte stihol dokončiť preklad
celej biblie.

Tieto historické činy solúnskych
bratov Konštantína a Metoda sú 
len časťou rozsiahlej kresťanskej
a kultúrnej činnosti a neoceni-
teľného posolstva, ktoré zanecha-
li ďalším generáciám kresťanov
žijúcich na území našej krajiny. Preto
tradícia pripomenúť si ich náročnú
misiu a uchovať ich odkaz aj pre
budúcnosť je dostatočným dôvo-
dom, prečo ho oslavovať v súčas-
nosti.

Pripravil: Mgr. Viktor Szabó 

Ing. Patrik Gordoň

Po mojom prvom volebnom
období som sa opäť rozhodol
kandidovať za poslanca miest-
neho zastupiteľstva, aby som
prispel k rozvoju našej mestskej
časti.

Problémov v Krásnej je viac,
ale vzhľadom na rozpočet nie
všetko sa dá riešiť hneď. Postup-
ne je potrebné doriešiť kanali-
záciu, chodníky, cesty. Mojom
prioritou je prispieť k lepšej infor-
movanosti obyvateľov najmä
prostredníctvom internetu, aby
obyvatelia a priaznivci mali rých-

lo a ľahko dostupne informácie
o Krásnej, tak by sa mohla zlep-
šovať komunikácia samospráva
– obyvateľ.

Som členom športovej a kul-
túrnej komisie, kde by som
chcel pomôcť vytvárať rôzne kul-
túrne a športové akcie. Taktiež
som členom poriadkovej a so-
ciálnej komisie, v ktorých chcem
správnymi rozhodnutiami pris-
pieť aspoň k čiastočnému od-
stráneniu problémov medzi na-
šimi obyvateľmi.

Mgr. Irena Feketeová

Jeden rozhovor s mojím ka-
marátom, ktorý je poslancom
MÚ MČ Košice – Krásna, roz-

hodol o tom, že som kandidovala
na miesto poslanca. Už dlhší čas
som sa pohrávala s myšlienkou
pracovať na tomto poste po-
slanca i keď som vedela, že prá-
ca nie je ľahká. Preto by som sa
touto cestou chcela poďakovať
všetkým tým, ktorí mi dali svoj
hlas. Sľubujem, že svoju prácu
odvediem čo najlepšie.

Riešenie problémov vidím
v komunikácií. Priamy kontakt
s občanom na ulici. Predklada-
nie pripomienok, podnetov a ná-
vrhov na zasadnutiach miestne-
ho zastupiteľstva.

Mojou prioritou je kultúra
a šport. Rozvoj kultúrnych
a športových aktivít  pre mla-
dých, hľadať priestory a mož-
nosti trávenia voľného času mla-
dých. Vrátiť do našej obce
kultúru, divadlo a šport. Som
vedúcou Dedinskej folklórnej
skupiny Krasňanka, ktorá fun-
guje 9 rokov. Zameriavame sa
na zber starých pesničiek, z roz-
právania starších ľudí robíme
pásma, ktoré prezentujeme pri
rôznych príležitostiach v našej

obci. Chceme získať do nášho
súboru mladých ľudí, aby sa
nezabudlo na to krásne, čo nám
naši predkovia zanechali.       

Ján Fekete

Po návrhu členov KDH som
prijal kandidatúru za poslanca vo
volebnom období 2006- 2010.
Touto cestou chcem poďakovať
za hlasy a prejavenú dôveru,
ktorú som dostal od občanov.
V predchádzajúcom období som
pracoval v poriadkovej komisii,
ako jej člen.

Preto by som chcel podotknúť,
aby občania zvážili, či je potrebné
každý prípad riešiť cez poriad-
kovú komisiu, pretože niektoré
prípady sa určite dajú vyriešiť aj
prirodzenou cestou. Aká je tá
cesta? Komunikácia medzi do-
tyčnými. Svoju funkciu poslanca
chcem i naďalej vykonávať zod-
povedne a svedomito. Byť k ľu-
ďom otvorený nielen očami, ale
aj srdcom.
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S p r a v o d l i v o s ť  s p o č í v a  v  t o m ,  ž e  k a ž d é m u  d á v a m e  t o ,  č o  m u  p a t r í .•

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na poslanca MZ a čo Vás viedlo k rozhodnutiu
kandidovať?      V čom vidíte hlavné problémy v Krásnej a ako ich treba riešiť?      Čo je
Vašou prioritou?       Čím môžete prispieť ku skvalitneniu života v našej obci?
Tieto otázky sme položili našim poslancom po ich zvolení za poslancov MZ v decembrových komunálnych
voľbách. A tu sú odpovede ďalších troch:

DÔVERU NAŠICH VOLIČOV NESKLAMEME

Prečo oslavujeme sviatok Cyrila a MetodaH



Už v minulom čísle nášho
inovovaného spravodaja sme
Vás oslovili a ponúkli jeho
stránky ako „tribúnu“, z ktorej
sa môžete slobodne a bez
akýchkoľvek zábran a násled-
kov vyjadriť ku všetkému, čo
sa v našej mestskej časti deje.
A nezáleží na tom, či to bude
chvála a či hana?...

Nie, dvakrát nie! Nenalie-
hame, iba opätovne ponúka-
me možnosť a šancu, ktorá sa
nedostáva tak často každé-
mu. Ponúkame Vám priestor,
kde si môžete povedať, čo Vás
trápi, sužuje, s čím si neviete

rady, s čím ste spokojní alebo
aj nespokojní. Vítane sú aj
návrhy, spôsoby, východiská,
ktoré napomôžu, aby sa veci
zmenili k lepšiemu. Teda bu-
deme radi, ak sa zbavíte zá-
bran typu: „ja to neviem, viete
akí sú u nás ľudia, čo povedia,

že sa vyťahujem, nech píšu
iní“ a jednoducho, tak po
svojom napíšete, pošlete nám
a my to upravíme, zredigu-
jeme a s Vašim podpisom
dáme do Krasňančana. Takto
sa stanete jedným zo spolu-
tvorcov a budete sa podieľať

na objektívnom nastavovaní
„zrkadla“ dianiu svojho ro-
diska, miesta, kde žijete. Týka
sa to všetkých vekových a ve-
domostných skupín, ktorí by
nemali, či skôr nesmú ostať
indiferentní ku svojmu okoliu!
Naopak, mali by byť v centre

deja a udalosti, ktoré sa okolo
nich odohrávajú.

Bude sympatické, ak popri
materiálnej sfére neopo-
meniete ani širokospektrálnu
nadstavbu. V nej by ste mali
oslovovať ľudí, od ktorých sa
máme stále čo učiť, ktorí sa

pre niečo obetovali a spájali
iných pre dobro veci vo svo-
jom okolí a svojimi činmi, mož-
no aj veľkosťou, sa dotkli de-
siatok ľudských sŕdc.. Siahnite
aj po iných témach z kultúry,
oprášte históriu, nahliadnite
do svojich albumov, kroník....
Nuž a tých pár riadkov prijmite
ako návod a vari aj apel -– ak
chcete výzvu – k Vám, obča-
nom Krásnej, ako inšpiráciu
i odhodlanie vziať si do ruky
pero, či modernejšiu techniku
a preneste svoje  „dumky“ na
papier.

V očakávaní:
Ján B i č k o š,

šéfredaktor

Na prvý pohľad úplne baga-
teľná záležitosť, ktorá by nemala
stáť ani za povšimnutie, či zamy-
slenie, pretože je samozrejmé,
že vlastníci pozemkov si bežne
svoje pozemky oplotia. Malo by
to tak byť, ak by sme rešpektovali
všetko, čo je potrebné.

Najprirodzenejším ohraniče-
ním vlastného pozemku je jeho
oplotenie. Forma plotu nie je vo
všeobecnosti právnymi predpis-
mi určená, preto na ploty sú po-
užívané materiály najširšieho
spektra a mozaika plotov je veľ-
mi pestrá. Právne predpisy, ktoré
tvoria právny poriadok našej
spoločnosti, sa obli-
gatórne nezaoberajú
právom, či povinnos-
ťou oplotiť svoje pozemky a ne-
chávajú na dohode susedov, ako
si oplotenie svojich pozemkov
vyriešia. Občiansky zákonník
v ust. §-u 127, ods. 2 pre prípad
riešenia nedorozumenia medzi
susedmi dáva súdu možnosť
vlastníkovi pozemku uložiť po-
vinnosť oplotiť svoj pozemok, ale
len vtedy, keď to nebráni účel-
nému využívaniu susediacich
pozemkov a stavieb, a ak k tomu
nemá výhrady stavebný úrad.
O potrebnosť oplotenia ide hlav-
ne pri opakujúcom sa závažnom
porušení susedských vzťahov.

Ani Stavebný zákon s vyko-
návajúcimi predpismi nepodmie-
ňuje užívanie nehnuteľnosti jej
oplotením, keď stanovuje, že
nehnuteľnosti majú byť oplotené
a stavebný úrad určí podľa cha-
rakteru plota, či postačí ohláse-
nie drobnej stavby, alebo je po-
trebné stavebné povolenie.
Z uvedeného vyplýva, že spo-

ločenský záujem sa snaží to-
lerovať, ale aj presadzovať
neohradzovanie pozemkov a pre-
dovšetkým necháva túto zá-
ležitosť na voľnej úvahe susedov.

Právne povedomie v oploco-
vaní nehnuteľností má korene
z čias platnosti Všeobecného
občianskeho zákonníka z roku
1811, účinný v Rakúsko-Uhor-
sku, ktorý v Československu
platil až do roku 1950, podľa
ktorého každý vlastník nehnu-
teľnosti bol povinný postarať sa
po pravej strane od svojho hlav-
ného vchodu o nutné uzavretie
svojho priestoru a jeho oddelenie

od priestoru cudzie-
ho. Išlo o povinné
oplotenie pozemkov

v intraviláne – obci - a uvedené
pravidlo „pravej ruky“ sa viac
menej uplatňuje doposiaľ. Dô-
ležitým je účel oplotenia spočí-
vajúci v ohraničení nehnuteľnosti
v prírode a zabránení nežiadú-
cemu voľnému vstupu naň.
Správne postavený plot uskutoč-
nený na základe dohody vlast-
níkov susediacich pozemkov,
dokáže dokonale predchádzať
susedským sporom a konfliktom.

I keď právne predpisy nesta-
novujú prísne pravidlá pre stavbu
plotov, ide o možný vznik chúlos-
tivých situácií spojených s rôz-
nymi komplikáciami. V snahe
vyvarovať sa konfliktom medzi
susedmi odporúčame, aby sa
susedia dohodli, kto z nich, na
ktorom mieste plot postaví , o aký
druh pôjde a ako sa bude
vykonávať jeho údržba. Rozumný
kompromis tiež prispeje k dob-
rým susedským vzťahom.

JUDr. Viktor Žuffa-Kunčo

6

Niektor í  ľudia  sa  nedopúšťajú  chýb len preto ,  lebo ce lkom nič  nerobia .•

OPLOCOVANIE POZEMKOV – PRÁVO ČI POVINNOSŤ?

O P Ä Ť  A P E L ,  K  V Á M …

Reagujem na Vašu výzvu
z marcového čísla nášho Kras-
ňančana, v ktorej nás nabádate,
aby sme sa aj my, obyvatelia
Krásnej, zapojili do jeho tvorby
a napísali nám čo-to o diani
v obci.

Teda – ako píšete – chopím sa
pera a ako viem, tak sa ozývam,
čo len stručne a chcem mať po-
diel na jeho obsahu. Nie, ne-
chcem kritizovať, práve naopak.
Vyjadrujem obdiv a uznanie tvor-
com spravodaja. Ako pracovníč-
ka Krajského úradu v Košiciach
pri svojej práci prichádzam do
styku aj so spravodajmi iných
mestkých častí, čo mi dáva mož-
nosť porovnávať a ten „náš“ je na
úrovni. Netajím, že sa u nás do-

ma stal akýmsi spoločníkom, ku
ktorému sa častokrát vraciame
a oživujeme si jeho obsah. Oce-
ňujem Vaše nápady, pestrosť
informácií, ktoré nám, obyvate-
ľom, ponúkate o súčasnom diani
v Krásnej alebo fotografiami
z dávnej minulosti, najmä zo živo-
ta našich otcov, matiek, dedov,

či babičiek. Dobre sa mi čítajú
tiež myšlienky významných osob-
ností, aj iné materiály, ktorými si
obohacujeme svoj obzor pozna-
nia. 

Slovom, verím, že nielen v na-
šej rodine, ale v kažej domác-
nosti si nájde každý čo-to pre se-
ba. Ešte raz prajem tvorcom
„nášho“ Krasňančana veľa dob-
rých nápadov a veľa spokojných
čitateľov.

Erika Gordoňová

OO BB DD II VV   AA JJ   UU ZZ NN AA NN II EE

Sťahovanie nájomníkov z rómskych sociálnych bytoviek na Golianovej
ulici sa začalo v apríli

Slovo má právnik
Z Vašich listov

Naša poznámka



Júnové dni bývajú v materskej
škole Žiacka 18 vždy veľmi pes-
tré a veselé. Pripravuje sa roz-
lúčka s predškolákmi, slávnosť
na záver školského roka, ale
dlhú tradíciu má aj sviatok detí –
1. jún.

Tento sviatok máva najrozma-
nitejšiu podobu. Je veľa mož-
nosti i pekných nápadov, ako
osláviť tento sviatok detí celého
sveta.

Tohto roku naša materská
škola v spolupráci s rodičmi pri-
pravila pre deti týždeň plný hier,
súťaži, ukážok, rozprávok a pre-
kvapení.

Deťom, ktoré prišli v pondelok
ráno do materskej školy, bolo
hneď jasné, že nie je obyčajný

deň. Školská záhrada bola vy-
zdobená pestrými rozprávko-
vými postavami a ozdobnými pa-
pierovými závesmi, na stoloch
boli pripravené kresliace po-
treby, občerstvenie a tašky so
sladkými odmenami. Slniečko
sa usmievalo, keď malí umelci
začali kresliť svoj „Najkrajší sen“.
Každý nakreslený sen dieťaťa
bol krásny, jedinečný a odme-
nený sladkou odmenou, po-
chvalou.

Na druhý deň zaznela na úvod
prehliadky piesní z úst pani uči-
teľky Krištovej pekná ľudová pie-
seň „Spievaj, že si spievaj,…“
Potom každá trieda zaspievala
svoju obľúbenú pesničku. Po ro-

zospievaní sa deti predstavili
pekne jeden po druhom. Ma-
lých speváčikov sprevádzali detí
na rytmických hudobných ná-
strojoch. Každá pieseň bola
ukončená obrovským aplauzom
a odmenená darčekmi od ro-
dičov.

Počas stredy deti mohli po-
zorovať psovoda so svojim psom
v akcii, pre deti to bol nezabud-
nuteľný zážitok. Niektoré na za-
čiatku mali strach, ale počas
jednotlivých ukážok strach pre-
konali. Na záver sa poďakovali
npor. Pavlovi Tóthovi, prap. Ma-
rekovi Novákovi a psov odmenili
za ich ukážku.

Popoludní vo štvrtok čakalo
detí veľké prekvapenie – jazda

na koni. Pani Eva Vilimová pred-
viedla jazdu na koni. Deťom po-
rozprávala, ako sa treba o ko-
níka starať a potom nasledovala
jazda na koni tých najodváž-
nejších.

Posledný deň každé dieťa bo-
lo pripravené zmerať si sily so
sedemhlavým drakom, ktorý
strážil princeznú. Učiteľky pri-
pravili trasu s prekážkami, ako
hádzanie krúžkov, triafanie lop-
tičky do cieľa, preliezanie pre-
liezky. Odvahu deti prejavili pre-
chodom cez strachové vrece.
Po zdolaní všetkých prekážok
vyslobodili princeznú. A aká bola
odmena? No predsa sladká.
Unavené a vyčerpané deti, po-

silnené obedom a spánkom,
čakalo prekvapenie od bábko-
herca Palešica, ktorý zaviedol
detí do rozprávkovej krajiny.

Možno si poviete obyčajný týž-
deň, no pre tých , ktorí sa posta-

rali, aby detské očká žiarili šťas-
tím, to bol významný týždeň.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám
pritom pomohli.

Mgr. Ľudmila Sedláková
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Kto je vlastne múdry? Ten, kto sa od každého niečomu priučí! Kto je silný? Ten, kto ovláda seba.•

MM ee dd zz ii nn áá rr oo dd nn ýý   dd ee ňň   dd ee tt íí

Milí Krásňančania, sme radi,
že sa Vám opäť v závere škol-
ského roka môžeme prihovoriť.
Rok 2007 bol pre nás jubilej-
ným, pretože v septembri sme
oslávili 15. výročie založenia
školy. Z pohľadu riaditeľa školy
to bol rok napredovania a zdoko-
naľovania našej práce. Každý
deň nás posúva dopredu, pra-
cujeme na sebe, čo je verej-
nosťou očakávaný a pre nás
úplne normálny, prirodzený a že-
lateľný stav, teší nás, že nestag-
nujeme. A tak, ak chce niekto
čo len trochu objektívne hod-
notiť školu, tak si to nemohol
nevšimnúť. Dôkaz poskytneme
v časopise Križinčan. 

Školstvo prechádza veľkými
zmenami, ktoré sa doteraz týkali
predovšetkým financovania.

Hneď na úvod chcem podotk-
núť, že systém financovania tre-
ba posudzovať z dvoch pohľa-
dov – tzv. štátneho  školstva, to
sú školy so zriaďovateľskou  pô-
sobnosťou obcí a súkromného
školstva, do ktorého sú zara-
dené aj cirkevné školy. Tiež je

dôležité objektívne  vidieť, že
systém v praxi uprednostňuje
školy prvého typu, aj keď  ve-
rejnosti sú často podsúvané
opačné informácie, možno ani
nie vedome, skôr v spletitosti ne-
jasností a nejednoznačností,
ktoré reforma so sebou pri-
niesla. 

Bez zbytočného nariekania
nad vzniknutou situáciou treba

povedať, že to nie je ľahké, naj-
mä ak sú školy situované tak, že
majú nižší počet žiakov, pretože
financovanie závisí od počtu žia-
kov školy. Možno sa teraz v du-
chu pýtate: ,,V čom je problém?
Budujte školu s veľkým počtom
žiakov!“ S tým asi veľa nenaro-

bíme, pretože demografický vý-
voj na Slovenku je alarmujúci.
Napriek tomu už niekoľko rokov
držíme počet žiakov na rovnakej
úrovni. Ale na iné chcem pouká-
zať. Mrzí nás, keď z rôznych dô-
vodov, bez poznania skutoč-
ného stavu – deti z Krásnej
putujú za vzdelaním po celom
meste. Dôvody môžu byť rôzne.
Z pohľadu odborníka v oblasti

školstva (dovoľte sa mi za neho
pokladať) i z pohľadu rodiča je
to pre mňa nepochopiteľné,
svoje deti vystavujeme rizikám,
ktorým by sa dalo predísť. Je
záver roka, preto pozývam rodi-
čov k diskusii i k návšteve školy
a to kedykoľvek, nielen v deň
otvorených dverí. Som ochotná
Vás previesť školou a odpovedať
na Vaše zvedavé otázky. Môže
to byť príležitosť pre lepšie po-
znanie a vzájomnú komunikáciu.
Škola ponúka veľa, nech sa páči
zhliadnuť našu webovú stránku,
porovnajte si ju s inými školami.
Atmosféra v škole je veľmi dobrá
a to o sebe nehovoríme len 
my, sú to aj tvrdenia iných, ktorí 
nás poznali. Neriaďte sa len
sprostredkovanými informáciami 

V týchto dňoch sa nám
dostalo do rúk mimoriadne
číslo časopisu „Zrkadlo far-
nosti“, ktoré vydáva Rímsko-
katolícky farský úrad v Koši-
ciach - Barci.

Po roku sa v ňom vracajú
k druhej najväčšej udalosti -
po návšteve sv. otca Jána
Pavla II. v roku 1995, keď
svätorečil troch košických
mučeníkov - k aktu odhale-
nia a požehnania pamätníka
pápeža Jána Pavla II. na úze-
mí Košíc - Barce, ktoré sa
udialo 15. júla 2006. Pamät-
ník, ktorý dali postaviť Bar-

čania za podpory ľudí dobrej
vôle ako spomienku milo-
vanému pápežovi, bude pri-
pomínať nielen historické
udalosti z pred jedenástich
rokov, ale tiež veľkú priazeň
Jána Pavla II. voči Slovákom.

Teší nás, že na toto dielo –
okrem iných mestských
častí Košíc, podnikov, spol-
očností, či podnikateľov –
prispela aj naša mestská
časť, čo si môžeme prečítať
na jednej z pamätných
dosák v areáli pamätníka.   

(bič)

Pocta pápežovi Jánovi Pavlovi II.

OSLÁVILI SVOJ SVIATOK 

Príhovor riaditeľky ZŠ s MŠ sv. Marka Križina Košice – Krásna, Jany Sabolovej

VĎAKA ZA SPOLUPRÁCU

(Pokračovanie na 13. str.)



Športová a kultúrna komisia v spo-
lupráci so starostom a poslancami aj
tento rok pripravila pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí súťažné
popoludnie. Z dôvodu nepriaznivého
počasia sa termín presunul na so-
botu 9. júna.

Pekné prostredie v areáli Kyno-
logického klubu na ulici 1. mája oži-
vili ukážky výcviku a poslušnosti psov.
Deti zaujala aj ukážka zadržania figu-
ranta psom. Psi, malí aj veľkí, poslú-
chali svojich pánov. Ďalšie prekva-
penie najmä pre chlapcov bola
ukážka bojových umení zásahovej
jednotky väzenskej a justičnej stráže.
Jednotlivé akcie „kukláčov“ vyrážali
dych nielen deťom, ale aj dospelým.
Po ukončení tejto časti si odvážnejší
mohli vyskúšať streľbu zo samopalu.

V ďalšej časti programu nasledo-
vali už tradične súťaže pre detí, v kto-

rých víťazi dostali „krasňanské dolá-
re“. Súťažilo sa v rôznych disciplínach
ako hod loptičkou, skok vo vreci
a iné. Staršie deti potešila streľba zo
vzduchovky, v ktorej víťaz bol odme-
nený 500 Sk poukážkou. Kras-
ňanské doláre si deti mohli vymeniť
v bufete za sladkostí a iné dobroty.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
pomohli usporiadať zaujímavé po-
poludnie pre naše deti. Ďalej poďa-
kovanie za sladké odmeny pre deti
patrí sponzorovi firme S.E.M.I. s.r.o.
v zastúpení Jaroslav Kozák, ktorá
prevádzkuje aj Letnú záhradku na ul.
1. mája za Kynologickým klubom,
kde sa môžu deti a rodičia v horúcich
dňoch občerstviť. Pre deti je hneď
vedľa otvorené moderné detské
ihrisko. Kiežby také akcie pokračo-
vali každý rok, aby sme mali z toho
radosť.                      Patrik Gordoň

8

Hurá, prázdniny!
Školský rok sa končí,
každý sa už jančí.

Všetci sa radujeme,
veľké plány snujeme.

Doma ležať, leňošiť,
netrápiť sa, neučiť.

Na kúpaliskách tráviť čas,
šantiť, skákať opäť raz.

Tábory či výlety,
alebo dni u tety.

Žiaci sú vytešení,
hurá, budú prázdniny!

Martin Šatek, 5. ročník
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina

Prázdniny

Na známosť sa žiakom dáva
dôležitá pre nich správa.
Ako vždy o takom čase
školský rok sa končí zase.

Posledné zvonca zvonenie,
je tu prázdnin oznámenie.
Snívame len o prázdninách,
rozmýšľame o rôznych hrách.

Vysvedčenie dostaneme,
zo školy preč uháňame.
Oddýchni si, milá škola,
dovidenia, vyššia trieda!

Denisa Jurčová, 7.ročník
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina  

Všetci vieme, aká je naša
škola Rehoľná 2, aké deti ju
navštevujú. Sú vychovávané
v inom prostredí, v inom duchu
a s inými zvykmi. My sme zasa
takíto: keď prídeme na dovo-
lenku do Turecka, prispôso-
bíme sa, rešpektujeme zvyky

týchto ľudí, nevadí nám, že
ženy musia kráčať tri kroky za
mužom. Ak prídeme do Talian-
ska či Grécka, tak sa usmie-
vame na tom, akí sú hluční.
A potom sa vrátime do vlasti
a keď uvidíme hlúčik hlučnej-
ších detí na zastávke – okrík-

neme ich... Zrazu zabúdame,
že aj doma by sme mali reš-
pektovať inakosť.

Napriek tomu, že vieme aké
sú deti z našej školy, my uči-
telia sa nevzdávame, pochopili
sme, že niekto tie deti povzbu-
diť do ďalšieho života musí
a práve preto sa snažíme pre
nich pripraviť veľa rôznych po-
dujatí. Nie všetky dopadnú
najlepšie, často ani my neod-
hadneme ako vyhovieť ich
mentalite. 

Ale v poslednom čase sa
nám stali zvláštne a veľmi pek-
né veci. Bol marec - Mesiac
knihy, menšie deti kreslili návrh
obalu knižky na asfalt a pre
staršie sme vymysleli návštevu
knižnice. Neboli  sme si istí, či
je to dobrý nápad, vopred sme
upozornili, že prídu rómske
deti, čomu sa pracovníčky
knižnice čudovali prečo to vô-
bec hovoríme. Pomysleli sme

si – vlastná skúsenosť, chceli
sme si ušetriť prípadné po-
známky či podivné pohľady...
A tak sa pani učiteľky s deťmi
z druhého stupňa vybrali do
knižnice pri Urale. A tu sa stalo
niečo neočakávané. Pani
v knižnici nás vítala s otvo-
renou náručou plnou lásky. Na
stole keksíky, minerálka. Už
toto umlčalo našich žiakov.
Pani nezabudla počas besedy
ku každému prísť, každého
pohladiť.... Bolo to zvláštne -
tieto deti ako by zabudli že sú
pubertiaci, že mentalita im
káže frflať na všetko.... Boli ti-
cho, prekvapené a potešené.
A toto dojatie im vydržalo celý
deň, celú cestu domov. Možno
si nepamätajú o čom beseda
bola, no budú si pamätať milé
slová a pohladenie, ktorého sa
im dostáva tak málo. 

Podobné zážitky mali deti 
aj na Dni narcisov, kedy pre-
davači symbolických kvietkov
ochotne   pózovali   s našimi

SÚŤAŽNÉ POPOLUDNIE PRE DETI

N e n á v i s ť  n i e  j e  t v o r i v o u  s i l o u .  T v o r i v o u  s i l o u  j e  i b a  l á s k a .•

Z literárnej tvorby našich žiakov

Deti zaujali najmä príslušníci zásahovej jednotky ZVJS ( z basy )

Za doláre deti skúšali s mestskou poslankyňou uloviť farebné ryby

KKEEĎĎ  JJEE  LLÁÁSSKKAAVVÉÉ  SSLLOOVVOO  AAKKOO  BBUUMMEERRAANNGG

(Pokračovanie na 13. str.)



en nedávno sme v našej mest-
skej časti sprístupnili širokej

verejnosti novovybudovaný a tú-
žobne očakávaný kultúrny dom.
Krasňančanom tak pribudlo dielo
za takmer štyridsať miliónov korún,
ktoré im kde-kto môže závidieť.
Konečne ho majú doma a nemusia
si prenajímať sály kulturákov v su-

sedných obciach, najčastejšie
v Košickej Polianke.

Ak sme v prvom tohtoročnom
čísle Krasňančana písali, že stav-
bári tu urobili kus dobrej roboty,
nemýlili sme sa. Veď nová domi-
nanta znesie aj tie najprísnejšie

kritéria a atribúty, pre ktoré má
slúžiť.

Tentoraz stredobodom našej po-
zornosti bola vkusná, decentne
zariadená reštaurácia, ktorú jej zria-
ďovatelia priliehavo pomenovali
„Rubín“. Vystihuje to aj logo čelnej
strany bulletinu, v ktorom informujú
verejnosť, kde sa reštaurácia na-
chádza, čím disponuje, pre koho
slúži, čo ponúka. Pri našej návšte-
ve – po dvoch mesiacoch od sprís-
tupnenia verejnosti – nás o tomto
zariadení stručne poinformovali
najpovolanejší, naslovovzatí a eru-
dovaní znalci gastrológie, riaditeľ
a konateľ spoločnosti Ondrej Jedi-
nák a jeho syn Ondrej, manažér
a súčasne barman reštaurácie.
Treba uviesť, že obaja sú dôkladne
vzdelaní, znalci teórie i praxe

kuchárskeho umenia. Kým otec
bol pri zrode takých zariadení ako
je Teledom, hotel Bankov, Slávia,
reštaurácia Baránok, či Tokajská
vinná pivnica v Malej Trni, syn vyštu-
doval hotelovú akadémiu a má
dlhoročné skúsenosti z oblasti

gastronómie, získané v zahraničí –
Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a
v iných štátoch.

Priznám sa, zaujalo ma, no priam
uchvátilo všetko, čo sa skrýva v in-

teriéri tohto zariadenia počnúc vstu-
pom s rohožkou Welcome, neme-
nej vybavenie a čistota sociálnych
zariadení, vkusné stolovanie, vráta-
ne tzv. poľovníckej tabule s kom-
pletným servisom, oddelená faj-
čiarska zóna s kapacitou 25 miest,
až po kvety, záclony, svietidlá, či
erb Mestskej časti Košice –
Krásna, pri ňom aj ďalšie nevtieravé
a vkusné doplnky. Ako mi moji
sprievodcovia prezradili, už v do-
hľadnom čase tu pribudnú závesy
zhodné s farbou poťahov stoličiek,
paravany, ktorými podľa potreby

oddelia stoly od seba a pribudnú aj
barové stoličky v Snack bare.

V príjemnom prostredí reštau-
rácie s kapacitou 80 miest, kvalifi-
kovaný personál – ktorý sa vie

prispôsobiť individuálnym požia-
davkám klientov – je k dispozícii
pestrá ponuka jedál i nápojov,
medzinárodných i domácich špe-
cialít. Ako skromne vravia šéfo-
via unikátnej reštaurácie, sú bež-
nou pasantskou prevádzkou a ich
víziou je „mať nižšie ceny a vyšší
štandard“, pochopiteľne s uplat-
nením súčasných gastronomic-
kých trendov a požiadaviek. Teda
zámer je byť lacný, pričom však na
požadovanej úrovni uspokojiť aj
tých najnáročnejších gurmánov
a fajnšmekrov.
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Tuční ľudia kratšie žijú, ale dlhšie jedia.    Kto často pije na zdravie, príde o zdravie.• •

„ R U B Í N “  
s l ú ž i  v e r e j n o s t i

Spoločenská sála nového kultúrneho domu s kapacitou tristo miest
na tzv. kinosedenie s pódiom a tanečným parketom , dáva možnosť
využitia na akékoľvek oslavy, semináre, firemné prezentácie, obchodné
rokovania, ale samozrejme na svadby, promócie, kary, rodinné oslavy
a iné spoločenské podujatia.

Pohľad do interiéru reštaurácie pred recepciou v deň otvorenia
novovybudovaného kultúrneho domu dňa 14. apríla 2007

Aj takto vyzerá reštaurácia Rubín z iného uhla pohľadu, od vstupných
dverí, tiež v historický deň sprístupnenia objektu verejnosti

Pri takomto tzv. stolovanom sedení sa kapacita miest spoločenskej sály
mení z tristo na dvesto miest

Nedávno otvorený stánok kultúry nezýva prázdnotou

L

Ján B i č k o š

Reportáž



Poznáte reláciu Kapura? My
áno, tvrdia členovia súboru
Krasňanka. Televízny program
Kapura predstavuje folklórne
súbory z jednotlivých častí Slo-
venska. Je to zaujímavý program
pre každú vekovú kategóriu
a hlavne pre toho, kto má  folklór

rád. Súbor Krasňanka sa stre-
táva raz týždenne na miestnom
úrade a stále mi jej členovia
kladú otázku: „Kedy natočíme
klip?, Kedy pôjdeme vystupovať
do Kapury? My to tiež zvládne-
me!" Priznám sa, že sama som
nevedela kedy.  Hádam príde aj
náš čas, natočíme konečne svoj
klip, a vtedy si konečne povie-
me: dokázali sme to!

Stretli sme sa týždeň pred
nakrúcaním klipu, v pondelok,
v zložení kameraman Fero, Jož-
ko, Laco a ja. Pesničky boli vy-
braté, dali sme ich do počítača,
nasadli sme do áut a vybrali sme
sa na miesto natáčania. Dôklad-
ne sme si ho obzreli, všetci
súhlasne prikývli a kameraman
povedal vyhovuje.

Nastal ten deň, na ktorý sme
čakali, ale žiaľ neprialo nám po-

časie. Predstava o tom, že nato-
číme klip však bola silnejšia a ro-
zohnala nielen mraky na oblohe,
ale aj na našich čelách. Deň  „D“
nastal a to 8. 5. 2007 – Deň
víťazstva. My sme tiež zvíťazili,
podarilo sa to. Klip sme natočili
v krásnom prostredí, o ktorom

som nevedela, že vôbec exis-
tuje. Nachádza sa pri rieke Hor-
nád za rodinnými domami, kde
bývajú aj naši členovia súboru
Fero a Matúš. Klip je len štvor-
minútový, ale samotné natáča-
nie trvalo takmer tri hodiny.
Natáčania sa zúčastnili všetci
členovia súboru, dokonca aj
naši malí členovia Marek, Tonka,
Marika, Riško a Natálka. Každý
počúval pokyny kameramana.
Niektoré časti pri natáčaní nás
jednoducho pobavili, ale každý
z nás svoju robotu odviedol na
výbornú. 

Veríme, že klip, ktorý sme na-
točili do relácie Kapura, sa po-
daril a bude sa páčiť nielen nám,
ale všetkým, ktorí túto reláciu
sledujú.

Mgr. Irena Feketeová
vedúca súboru

K t o  m á l o  m y s l í ,  o b y č a j n e  s a  č a s t o  m ý l i .     P r a v d a  r o d í  n e n á v i s ť .• •

Folklórna skupina Krasňanka pri jednom zo svojich početných vystúpení

K A P U R A ,  K A P U R A …

Natoč i l i  k l ip  o  „Krasňanke“
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V oficiálnej časti otvorenia kultúrneho domu pokrstili novú knihu o histórii
Krásnej. Na pódiu sa stretli tvorcovia tejto jedinečnej publikácie

Vo večernej časti programu pokrstila svoje nové CD naša folklórna
skupina Krasňanka

Tanečný súbor Hornád sa predstavil tancami z rôznych kútov Slovenska Hlavným hosťom večera bola známa skupina Drišľak

Fotoreportáž z otvorenie kultúrneho domu dňa 14. apríla 2007

N A N I Č  Ľ U D I A
Oni neklamú, ale kašlú na to, aby povedali pravdu.
Nevezmú, ale nevedia sa prinútiť k tomu, aby niečo dali.
Nekradnú, iba zhrabnú to, čo ostane.
Nikdy nenarazia loďou do skál, ale videl si ich už niekedy
veslovať?
Nestiahnu Ťa dole, nechajú sa Tebou vytiahnúť hore a potom
Ťa nechajú padnúť.
Nespôsobia Ti bolesť, ale Ti ani nepomôžu.
Nie nenávidia Ťa, iba Ťa nevedia milovať.
Nezápalia Ťa, iba sa pri Tebe troška ohrejú.

Sú to nanič ľudia!
Nie sú ani dobrí, ani zlí a preto sú ešte horší!



Toto si určite myslí väčšina
populácie, ľudí na svete, ale zvyš-
ná časť tejto populácie si myslí
pravý opak. Prečo je to asi tak?
Je mnoho odpovedí na túto otáz-
ku, ale určite by každý človek
chcel počuť tú, ktorá mu najviac
„sedí", čiže ktorá mu je najbližšia.
Ale z každého miesta vyžaruje nie-
čo, čo priťahuje ľudí a každý si
nájde svoju vlastnú cestu, miesto.
Nepôjde predsa za tým, čo chce
niekto iný, a tam, kde nechce, ale
za tým, čo chce sám, a bude
spokojný a šťastný s tým, ako sa
rozhodol. Je to určitý druh príťaž-
livosti, pri ktorom každý človek
pôjde za svojím vlastným rozu-
mom a citom. Nikto by ho nemal
nútiť.

Život v meste je možno zaují-
mavejší tým, že je centrom zábavy
a radosti. Je to výzva pre každé-
ho, je to miesto plné ľudí, ktorí sa

radi stretnú. Je to miesto plné
nových zážitkov a priateľstiev. Ale
život na dedine má takisto svoj
šmrnc,tiež je miestom zábavy,
ibaže iného druhu. Je to miesto,
v ktorom sa všetci poznajú a ne-
musia nadväzovať nové priateľstvá
a robia sa tam rôzne folklórne
podujatia. V meste sú takéto zá-
bavy len pre mladšie generácie.
Klebety sa šíria, ale v meste by sa
o nich nik ani nedopočul. Niekto
by si pomyslel, že na dedine žijú
len samí starí ľudia, ale vôbec to
tak nie je.

Každý má svoje vlastné miesto,
ktoré má rád a kde sa rád vracia.
Má svoje vlastné myšlienky, nápa-
dy, ktoré si nenechá nikým ukrad-
núť. Každý človek z rôzneho úze-
mia, štátu či kontinentu má rád
svoju rodinu, svojich blízkych
a nadovšetko svoj kraj, svoje byd-
lisko.           Anika Balintová, 9.A

Firma SLOVAK TRADE COM-
PANY, s.r.o., v spolupráci s fir-
mou Záhradníctvo ÁTRIUM za-
stúpená Jaroslavom Kupečkom,
ponúkli miestnemu úradu reali-
záciu náhradnej výsadby strom-
čekov. Po zvážení priestorových
možností, potreby skrášlenia
miestneho cintorína a dohody
s vlastníkmi susediach pozem-
kov sa táto náhradná výsadba
(po predchádzajúcej projekčnej
príprave) 60 listnatých a ihlič-
natých stromčekov uskutočnila
začiatkom apríla tohto roka. Vý-
raznou mierou k realizácii celé-
ho projektu za niekoľko desiatok
tisíc korún, ktoré  by sme museli

zaplatiť z nášho rozpočtu, pri-
spel náš obyvateľ Jaroslav Ku-
peček. Za pomoc a spoluprácu
pri zazeleňovaní takýchto a po-
dobných bielych miest Krásnej
ďakujeme. Jeho zásluhou „vy-
rástla“ aj zeleň pred vchodom
do kultúrneho domu. Zároveň
ďakujeme aj ďalším občanom,
ktorí svojimi črepníkovými kveti-
novými darmi pomohli skrášliť
priestory miestneho úradu a kul-
túrneho domu, menovite Šte-
fanovi Bodnárovi z Kladenskej
ulice, Marike Hakeovej a Ing.
Rudolfovi Durbákovi z Benia-
kovej ulice. 

Marek Kažimír

Najstaršia historicky zacho-
vaná budova v Krásnej je kaštieľ,
ktorý bol vybudovaný v roku
1780. Tento dal postaviť barón
Jakub Mesko, ktorý mal vo svo-
jom titule uvedené barón z Krás-
nej a Hanisky. Starší obyvatelia
Krásnej ho poznajú ako kaštieľ
grófa Zichyho. Keď v prvej polo-
vici 19. storočia rodi-
na Mesko vyhynula
po meči, ich majetky získala ro-
dina Zichy tak, že ich vyženili.

Kaštieľ začali rekonštruovať
v roku 1988, lenže po zmene re-
žimu v roku 1989 boli poza-
stavené všetky práce na rekon-
štrukcii. Odvtedy uplynulo už
takmer 20 rokov a stále čaká na
to, kto sa podujme na jeho re-
konštrukciu alebo komu sa po-
darí zmeniť stav tejto budovy.

V roku 2006 Mestská časť
Košice-Krásna a Farský úrad
v Krásnej za účelom celkovej
rekonštrukcie kaštieľa založili
neziskovú organizáciu „Zachráň-
me kaštieľ v Krásnej“, v ktorej sú
zastúpení predstavitelia miest-
neho zastupiteľstva a predsta-
vitelia farskej rady. Správna rada

pracuje v zložení Juraj
Semivan, Vincent Na-

gy, Peter Fedor, Pavol Hake
a Ladislav Kočiš. Revízorom je
Erika Dolná a riaditeľom Marek
Kažimír. Momentálne pred kaš-
tieľom na mieste, kde má byť
umiestnený komunitný park,
prebiehajú archeologické prá-
ce, ktoré budú ukončené do
augusta 2007. Zároveň na
stavebnom úrade prebieha pro-
ces stavebného konania.

Nezisková organizácia „Za-
chráňme kaštieľ v Krásnej“ po-
žiadala Arcibiskupský úrad v
Košiciach o súhlas k prenájmu
kaštieľa na 30 rokov a Pamiat-
kový úrad o záväzné stanovisko
k rekonštrukcii a nadstavbe
kaštieľa. Následne prebehne
v kaštieli archeologický výskum,

ktorý je prvým krokom k príprave
a získaniu stavebného povo-
lenia. Náklady na projektovú
dokumentáciu plánujeme za-
bezpečiť z fondov Nórskeho krá-
ľovstva, kde je šanca až na 100
percentné čerpanie finančných
prostriedkov.

Pavol Hake
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Niektorí ľudia sa smejú iba ústami, nie srdcom.      Keď máš pochybnosti, hovor pravdu.• •

Aj takto „úradujú“ vandali vo večerných hodinách bez povšimnutia
verejnosti

Takto sa zazelenel cintorín pri pozemku rodiny Takáčových

MESTO, ALEBO DEDINA?

Po stopách histórie

Kedy „ožije“ krásňanský kaštieľ?

Povstane z ruín?

Cintorín krášlia nové stromčeky



Fenomén internetu si získal
našu pozornosť. Mnohí z nás
používajú internet denne pri svo-
jej práci, štúdiu či zábave.

Otvorenie novej internetovej
stránky našej mestskej časti je
dôkazom toho, že predstavitelia
našej mestskej časti na čele so
starostom poznajú možnosti
internetu a chcú ich využiť pri

poskytovaní potrebných, aktuál-
nych informácii.

Internetová (počítačová) strán-
ka www.kosicekrasna.sk spĺňa
najvyššie kritéria informačných
web stránok. Je prehľadná, jas-
ne hierarchicky usporiadaná
a má ambíciu (ktorú sa darí na-
pĺňať) poskytovať aktualizované
údaje.

Čo sa môžem dozvedieť? 
Základné členenie stránky:
A) Občan (informácia pre obča-

nov Krásnej)
Úradná tabuľa, Všeobecné

záväzné nariadenie, Zdravot-
nícke služby, Dôležité telefónne
čísla, Voľby, Formuláre a tlačivá
a ďalšie

B) Návštevník (informácia pre
návštevníkov Krásnej)

Privítanie starostu, Stravova-
nie, Ubytovanie, Predajne potra-
vín, Podnikatelia, Turistika, MHD

Mestská časť 
– Aktuality (čo sa uskutočnilo

a čo je naplánované na naj-
bližšie obdobie) 

– Stránkové hodiny Miestne-
ho úradu a telefónne čísla 
na Úvodnej stránke zvoľte (klik-
nite) Miestny úrad 

– Zloženie Komisii Miestneho
zastupiteľstva
zvoľte (kliknite) Komisie
miestneho zastupiteľstva

– Šport a kultúra
– Občasník Krasňančan (pre-

listujte si staršie vydania)
– Verejné obstarávanie (verej-

ná súťaž)
– Školstvo (kontakty a telefón-

ne čísla jednotlivých škôl)
– Fotogaléria a ďalšie.

Osobitný priestor je venovaný
súčasnosti a histórii našej Krás-
nej (Základné informácie).

Zaujímavým prvkom stránky je
možnosť pridať diskusný príspe-
vok (napísať váš názor na infor-
mácie uvedené na vybraných
stránkach).

Som presvedčený, že na
www.kosicekrasna.sk nájdeme
informácie, ktoré potrebujeme. 

Neviete náhodou, do koľkej je
v stredu otvorená pošta v Krás-
nej? Prepáčte, veď stačí kliknúť
na Občan a Pošta a PNS… (do
17:30)

Ing. Rudolf Takáč

Krivá palica má aj krivý tieň.       V láske najviac pochybujeme o tom, čomu najviac veríme.• •

O p r ava
Nevedno ako, ale tlačový

škriatok „zaúradoval“ aj v na-
šom spravodaji, čo nás mrzí
a za čo sa „pomýleným“
čitateľom ospravedlňujeme.
Ako inak, dávame veci na
správnu mieru.

Teda: cena za dopravu po-
núkanej zeminy pre občanov
na záhradné a terénné úpra-
vy je 2 500,– Sk nie za 6 m2,
ale za 6m3 (metrov kubic-
kých).

Bankárom sa ospravedl-
ňujeme za omylom požičané
logo z internetu ČSOB Lea-
sing v tlačiarni. Správne má
byť: ČSOB – Finančná sku-
pina.                           

(bič)

P OZ R I T E  S I  ČO  B O LO ,  ČO  J E  A  ČO  B U D E
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Nové krásňanské informačné okno www.kosicekrasna.sk

www - INTERNET NÁŠ KAŽDODENNÝ – www 

Web adresa/Popis Oblasť Vek Jazyk

http://www.kosicekrasna.sk/ Informácia od 4 - 100 rokov SK

Informácie pre občanov a návštevníkov Krásnej

http://topart.informedia.sk/ Zábava od 14 rokov SK

Navštívte galériu umenia (s možnosťou nákupu)

http://www.receptar.sk Poučenie od 16 rokov SK

Ak varím tak pomocou receptára

http://www.meteo.sk/predpovede/slovensko Poučenie od 14 rokov SK

Aké bude počasie zajtra napríklad v Bardejove alebo… 

http://telefonny.zoznam.sk/ Poučenie od 10 rokov SK

Potrebujte vyhľadať telefonné číslo 



deťmi na fotke, na Dni Košíc, keď
deti nekreslili na asfalt možno
najkrajšie, no usporiadateľ nám
fandil a keď videl ako slušne sa
správajú – dočkali sa sladkej
odmeny, či na Dni hasičov, kde
ich takisto nikto neokríkol, každý
ich bral ako ostatné deti a oni sa
tak aj správali. A tu sa naplnili
slová, ktoré im donekonečna
prízvukujeme - ako sa správate vy
ku nám , tak sa správame aj my
k vám, či nikdy nerob to, čo
nechceš aby robili tebe.

Čo dodať na záver? Možno, ak
by ste si uvedomili, že tieto deti

naozaj sú hlučné na ulici iba
preto, že to majú v mentalite a pri
najbližšom stretnutí ste skúsili
neokríknuť ich, ale pekne sa im
prihovoriť- možno by ste boli
prekvapení, ako sa vaše milé
slová vrátia ako bumerang k vám.
Netvrdím, že sa to stane hneď
a vždy, ale je to fakt- úsmev, milé
slovo či aj ten najmenší prejav
lásky môže byť len a len prospeš-
ný.  Nech sú tieto deti hocijaké,
majú svoje zraniteľné srdiečka
a lásku vedia opätovať tiež.... Len
sa im musí najprv dostať....

Mgr. Ibolya Straussová

ľudí, ktorí sú od školy ďaleko, ale-
bo zámerne šíria chýry, ktoré nás
poškodzujú. Nehľadajte chyby
len v nás, treba poznať celú prav-
du...

Hoci už niekoľko rokov pracu-
jeme v prvej a zatiaľ jedinej škole
tohto typu v Košiciach, v pove-
domí mnohých z Vás aj v úrad-
nom styku figurujeme pod starým
názvom. Sme naozaj jedinou
spojenou školou, v ktorej majú
deti možnosť stretávať denne
svojich učiteľov už od útleho det-
stva od materskej školy až po zá-

kladnú. Sme cirkevnou školou,
čo považujeme s úctou a patrič-
nou dávkou skromnosti za našu
najväčšiu prednosť – to pre
vysvetlenie všetkým, ktorí by
zapolemizovali nad tým, prečo
z nášho názvu zmizlo spojenie
cirkevná škola. Nový názov sa
spojením základnej a materskej
školy stal v praktickom živote
dlhším, ale prítomnosť mena svät-
ca v názve asi presvedčí každého
o tom, akým tradíciám zostávame
naďalej verní. Teda, od roku
2004 sa škola nazýva Základná

škola s materskou školou sv.
Marka Križina.   

Navigovaní sme správnym
smerom a teším sa, že si to všimli
aj tí, ktorí to  chcú vidieť a stoja pri
nás. Ďakujem všetkým za spolu-
prácu. Predovšetkým učiteľom za
ochotu a pracovné nasadenie,
zamestnancom za niekedy
nadľudské výkony, duchovnému
otcovi za jeho zanietený pohľad
a vieru v naše schopnosti, pánu
starostovi za starostlivý prístup,
rodičom za porozumenie, dobro-
dincom za podporu, farníkom za
modlitby, ale predovšetkým  Bo-
hu za to, že nám ich povolal
k spolupráci, za silu, ktorú nám

po celý rok dával, aby sme s jeho
pomocou skončili aj tento škol-
ský rok. 

Prajeme Vám príjemné prázd-
niny a tešíme  sa na vás v novom
školskom roku.

Jana Sabolová

Že to bude nejaký omyl? Veru
nie, zavítal k nám opäť, ale teraz
už v plnej sláve.

V dňoch 22.-26.apríla 2007
sa riaditelia katolíckych škôl
Košickej arcidiecézy spolu s far-
níkmi z Gaboltova zúčastnili spo-
ločnej púte, jej cieľom bolo
Gniezno, poľské mestečko, kde
je pochovaný mučeník a biskup
svätý Vojtech, ktorého si poľský
národ uctieva podobne ako
Slovieni vierozvestcov svätého
Cyrila a Metoda, patrónov Euró-
py. Cieľom tohto duchovného
putovania bolo priniesť relikvie
svojho patróna na územie
Slovenska, kde sa pravdepo-
dobne sv. Vojtech podľa legen-
dy zastavil  (prameň sv. Vojtecha
v Gaboltove). Duchovnú púť
viedli bratia redemptoristi pri prí-
ležitosti 1010.výročia mučeníc-
kej smrti tohto svätca. Otcom
tejto myšlienky bol J.E. Mons.
Stanislav Stolárik, pomocný bis-
kup, ktorý svojou prítomnosťou
potvrdil jej vážnosť a opodstat-
nenie. 

Keď sa spomenie Gaboltov,
každý horlivý kresťan vie, že je
to mariánske pútnické miesto na
východe Slovenska, a tak sa zdá
nepochopiteľné, že farský kos-
tol v Gaboltove je zasvätený sv.
Vojtechovi  († 997). Pozornému
čitateľovi sú tieto dôvody už urči-
te jasné.

Gniezno nebolo zďaleka jedi-
nou zastávkou nášho putovania.
Na tejto dlhej ceste sme si pri-
pomenuli aj život a mučenícku
smrť sv. Stanislava v Szczepa-
nove, na Skalke i Waweli v Kra-
kove. Krakov nás privítal svojou
duchovnou  pohostinnosťou na
miestach, kde pôsobila sr. Faus-
tína, ktorej sa zjavoval Ježiš Kris-
tus v podobe, akú poznáme zo
svetoznámeho obrazu Božieho
Milosrdenstva. Jeho história sa
viaže práve k týmto miestam. Ne-
opísateľné pocity zažíval každý
účastník púte najmä v hodine Bo-
žieho Milosrdenstva o 15-tej po-
poludní pri modlitbe Korunky
v Chráme Božieho Milosrden-
stva. 

Centrum Jána Pavla II. v Kra-
kove je dôkazom toho, že Polia-
ci milujú svojho pápeža, no
svojou majestátnosťou nám
v Lechni doslova vyrazila dych
kópia Chrámu sv. Petra v Ríme,
postavená pri príležitosti 25. vý-
ročia jeho pontifikátu. 

Ďalšími zastávkami boli miesta
zasvätené Panne Márii – Matke
Božej Ružencovej v Bochni či
Jasnej Góre v Czenstochowej,
kde sme boli účastní večerného
APELU – požehnania Poľsku
a celému svetu, prenášaného
televíziou i rádiom Vatican, ktoré
v tento večer prostredníctvom
médií udelil náš otec biskup. 

Celou touto cestou nás spre-
vádzal pre nás nenápadný, no
zapálený horliteľ Svätého Otca
vdp. Jozef Marčin, správca far-
nosti v Košiciach – Barci, ktorý
je autorom mnohých myšlienok,
osláv života Jána Pavla II. na Slo-
vensku, na miestach svätore-
čenia Košických mučeníkov.

Sme radi, že sme sa duchov-
ne obohatili a boli účastní tohto

historického okamihu – návratu
sv. Vojtecha na územie Slo-
venska.

Do ďalších dní si želajme, aby
duchovná sila, ktorú sme načer-
pali počas tejto cesty, nás živila,
aby sme aj naďalej svedectvom
svojho života ohlasovali vieru vo
svojom okolí. Pri tejto príležitosti
sme 1.júna putovali do okolia
Bardejova. 

Mgr. Jana Sabolová
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Povedali múdri
• Tešme sa z pravdy kedykoľvek

uvidíme svetlo jej lampy.
• Miluješ život? Tak nemrhaj

časom, lebo z neho sa život
skladá.

• Buď vďačný aj za najmenší
dar, aby si mohol prijať väčšie
dary.

S v ä t ˘  V o j t e c h  n a  S l o v e n s k u

A riekol Majster:
• V pätnástke som myslel iba

na štúdium,
• v tridsiatke som našiel

miesto v živote,
• v štyridsiatke som stratil

pochybnosti,
• v päťdesiatke som pochopil

vôľu nebeského osudu,
• v šesťdesiatke som sa jej

stal poslušný
• a v sedemdesiatke sa mô-

žem dať viesť túžbami
svojho srdca bez toho, aby
som sa obával, že obídem,
čo je SPRAVODLIVÉ!

VĎAKA ZA SPOLUPRÁCU
(Dokončenie zo 7. strany)

Keď je láskavé slovo ako bumerang
(Dokončenie z 8. strany)



Letný rez viniča
(jún – júl)

Do životného cyklu viniča musí
vinohradník zasahovať v období
vegetácie. Odstraňuje prebytočné
letorasty alebo ich skracuje, vy-
lamuje alebo zaštipuje zálistky,
sníma vegetačné vrcholy viniča,
prerieďuje strapce hrozna, prí-
padne odlisťuje spodnú časť
letorastov viniča a pod. Všet-
ky tieto práce u nás zahŕňame 
pod názov zelené práce, v za-
hraničí často nazývané zelený rez
viniča. 

Cieľom redukcie je znížiť počet
púčikov na viniči. Odstraňujú sa
tiež pučiace letorasty, ktoré na-
rušajú požadovaný tvar viničového
kra. Vylamujú sa predovšetkým
tie, ktoré vyrastajú zo starého
dreva, sú nerodivé a pre budúci
tvar viniča nepotrebné.

Vylamovanie zálistkov patrí
medzi najčastejšie zelené práce
pri nižších spôsoboch vedenia
viniča. Obyčajne sa vykonáva
súbežne s viazaním letorastov,
alebo ich zastrkovaním do drô-
teniek. Jeho cieľom je okrem
prevzdušnenia viničového kra
podporiť rast letorastov. Prevzduš-
nenie zabraňuje výskytu a roz-
šíreniu hubovitých chorôb a za-
tieneniu listov viniča, zvyšuje
asimilačný efekt a tým priaznivo
ovplyvňuje kvalitu hrozna

Cieľom skracovania letorastov
je regulovať rozvoj vegetatívnych
a generatívnych orgánov v pros-
pech lepšieho vyzrievania dreva
viniča a zvyšovania úrody hrozna.
Táto práca sa robí až vtedy, keď
sú na strapci dobre vyvinuté
bobuľky. Letorast sa môže skrátiť
minimálne za štvrtým listom nad
strapcom. Do tejto kategórie
zelených prác zaradíme i sní-
manie vrcholov viniča.

Šittov rez marhúľ 
(august)

Ide o špecifický rez používaný
pri marhuliach na podporu tvorbu
letorastov počas druhej rastovej
vlny. Na čatiach vytvorených po-
čas druhej rastovej vlny sa dife-
rencuje väčší počet kvetných pu-
kov a tieto kvetné puky rozkvitajú
o ničo neskôr ako puky nachá-
dzajúce sa na častiach výhonku
vytovrených počas prvej rastovej
vlny, čo umožňuje znížiť riziko zni-
čenia celej násady kvetov nesko-
rými jarnými mrazmi.

Šittov rez sa vykonáva skrá-
tením silnejšie rastúcich letorastov
– predlžujúcich a silnejších
bočných letorastov na silnejšie
rastúcich stromoch o jednu až
dve tretiny dĺžky koncom mája až
začiatkom júna. Po tomto zásahu
sa horné púčiky ponechanej časti
letorastu prebudia a vyrastú z nich
druhotné letorasty, z ktorých sa
ponechá jeden, menej často dva
(ak majú väčší uhol odklonu).

Tradíčne sa odporúča tzv.
augustový rez broskýň, ktorý spo-
číva v skrátení väčšiny letorastov
(tých, ktoré rástli silnejšie) v po-
slednej dekáde augusta približ-
ne o tretinu dĺžky s cieľom zastaviť 
ich rast a zlepšiť podmienky 
pre výzrievanie dreva. Na dobre
ošetrovaných stromoch stačí 
rez v predchádzajúcom období
a augustový rez možno vynechať.

Pincírovanie
Spočíva v odstraňovaní čepelí

mladých listov na rasúcom leto-
raste. Tieto sa odštipujú z vrcholu
letorastu prstami tak, aby nedošlo
k poškodeniu rastového vrcholu,
pričom po listoch zostávajú len
zvyšky stopiek.

Pincirovaním sa odstráni brzdia-
ci účinok listov zabraňujúci pred-

časnému vypučaniu púčikov v ich
pazuchách a dosahuje sa sekun-
dárne rozkonárovanie letorastu
v priebehu leta a tým tvorba pred-
časného obrastu. 

Pincírovnie možno použiť aj pri
budovaní kostry koruny mladého
stromčeka na trvalom stanovišti
na podporu skorého rozkoná-
rovania základov konárov.

Skracovanie konárov
Odporúča sa na preriedenie

koruny s vedľajším efektom brzde-
nia celkového rastu stromu pri rôz-
nych druhoch ovocných drevín,
predovšetkým pri priestorových
korunách. Odstraňujú sa vyrode-
né konáre, ktoré majú horšiu
kondíciu a zbytočne zahusťujú
korunu, ako aj konáre napadnuté
chorobami a škodcami. Pri kôsto-
vinách sa odporúča po zbere úro-
dy, v prípade jadrovín sa uplatňuje
mejnej, a to pri letných odrodách
po zbere úrody, v prípade ostat-
ných odrôd na tento zásah  mož-
no využiť roky s minimálnou úro-
dou a rez sa realizuje v júli až
auguste. Pri skracovaní konárov
sa uplatňuje rez na prevod (spätný
rez) a to tak, že os skracovaného

konára sa skráti nad bočným
konárom rastúcim vhodným sme-
rom, ktorého letorasty sa nechajú
bez skrátenia, aby sa nepodporilo
obnovenie rastu a tvorba nových
letorastov, ktoré by do konca
vegetačného obdobia nestihli
vyzrieť.

Letný rez
Práce s vyväzovaním, resp.

s tvarovaním zakončiťe ešte pred-
tým, ako mladé výhony dokončia
svoj vývin a zdrevnatejú. Potom už
nie sú také ohybné. Koncom
augusta môžete letným rezom
vylepšiť osvetlenie vnútorných
časti stromu tak, že sa potom plo-
dy môžu lepšie vyvinúť. 

Pri reze zároveň odstraňujeme
veľmi malé alebo poškodnené
plody. Marhule, broskyne a če-
rešne môžete po oberaní prere-
zať, tieto stromy teraz znesú bez
škód aj väčšie zákroky. Bez obáv
môže uskutočniť oprávný rez ore-
cha kráľovského. Pri všetkých
ovocných druhoch odstraňuje su-
ché konáre a konáriky až do zdra-
vého dreva.

Pripravil: 
Jozef Martinásek
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Pri zberej skorej zeleniny a jej neodkladnom odvoze do distribučnej
siete, sa niekdajšie JRD nezaobišlo bez brigádnickej pomoci. Náš záber
zo sedemdesiatych rokov je z nakládky vitamínov za pomoci „patrónov“
z košickej fakultnej nemocnice, kde na celý chod prác dozerá
skupinárka veľkoplošného zeleninárstva A. Timková (v popredí).

Foto: Ján Bičkoš

Takto dopadlo vozidlo miestneho úradu po predbiehaní vodičky 
z Trebišova na Ukrajinskej ulici, kde je najvyššia povolená rýchlosť 40 km/h

Radíme našim záhradkárom

Svadobn˘ salón Janette
Mlynská 22,Košice

www.svadobka.szm.sk

Pondelok – Piatok: 11:00 – 17:00

Svadobné, spoločenské šaty a doplnky

0907 391 559

Firma LOTEX – lacný textil (dovoz z Anglicka),

otvorila novú predajňu na Golianovej ulici 14 (vedľa Espressa).

Tešíme sa na Vašu návštevu

Po – Pi: 8.00 – 17.00 hod.
Sobota: 8.00 – 12.00 hod.



Futbalisti, tréneri, funkcionári
a poslanci MČ sa dňa 19. 06. 2007
zišli v kultúrnom dome v Krásnej,
aby zhodnotili uplynulý ročník
futbalových súťaží.

Za prítomnosti starostu MČ JUDr.
Mareka Kažimíra schôdzu otvoril
prezident FK Hornád Košice-Krás-
na Ing. Ján Trnovský. Vo svojom vy-
stúpení vyzdvihol spoluprácu medzi
výborom FK a MČ poďakoval hlav-
nému sponzorovi Petrovi Vargovi
ako aj všetkým členom výboru FK
za odvedenú prácu počas celej
sezóny. V ďalšom sa kriticky vyjadril
k účinkovaniu A mužstva v V.lige
skupina JZ, najmä nesplnenie cieľa
postupu mužstva do IV. ligy. Naše
A mužstvo v uplynulom ročníku
skončilo celkovo na 3. mieste V. li-
govej tabuľky so 48 bodmi, tak isto
ako V. Folkmár na druhom mieste
a za víťazným Nálepkovom s 51
bodmi. Dorastenci pod vedením no-
vého trénera Mareka Rodáka po-
čas jarnej časti sa zlepšovali a ma-
jú perspektívu v ďalšom ročníku
2007/2008 skončiť v tabuľke oveľa
vyššie ako teraz na 10 mieste. Žiac-
ké družstvo v uplynulom ročníku
viedol  tréner Marek Beregsási, kto-
rý vedie mladých adeptov k zodpo-
vednému prístupu nielen k futbalu,
ale aj k životu.

Pokračovanie schôdze zariadili
tréneri. Ako prvý slovo dostal tréner
A mužstva Alexander Péter. Kriti-
zoval väčšinu hráčov z nezodpoved-
ného prístupu k tréningu, poukázal
na rozdielny prístup hráčov k zápa-
som vonku a doma, poukázal na ne-

zvládnutie niektorých zápasov ako
napr. doma s Harichovcami, vonku
v Chrasti, Plešivci, Jaklovciach,
v Koš. N. Vsi a vo V. Folkmári. Ďalej
kritizoval hráčov, že v dobre rozo-
hratých zápasoch najmä doma sa
uspokoja a potom zbytočne inka-
sujeme.

Tréner M. Rodák poďakoval vý-
boru FK za dobré vytvorené pod-
mienky a poukázal na zlepšovanie
a výkonnostný rast svojich zveren-
cov čo dokladoval aj oveľa lepšími
zápasmi v jarnej časti so skóre
26:20. Zdôraznil, že tento kolektív
má perspektívu pri zodpovednom
prístupe k tréningovému procesu.

Marek Beregsási, tréner žiakov,
pochválil svojich zverencov za zod-
povedný prístup k tréningu ako aj
k súťažným zápasom. V tejto kate-
górií je hlavne vychovávať žiakov ku
kladnému prístupu k športu aj k ži-
votu.

Vystúpenie starostu Mareka Kaži-
míra bolo hlavne o tom, že futbal je
hra, ktorá zabáva ľudí a veľmi ho teší
keď občania Krásnej idú z ihriska
po zápasoch spokojní. Ocenil prá-
cu výboru FK a poďakoval bývalému
prezidentovi Františkovi Jurčovi za
dlhoročnú obetavú a nezištnú prácu
v prospech krásňanského futbalu,
poďakoval aj novému sponzorovi 
P. Vargovi, bez ktorého a jeho firmy
PEVA by futbal v Krásnej mal veľké
finančné problémy.

Veľmi výstižne sa do diskusie pri-
hlásil hráč A mužstva T. Zajac, ktorý
povedal, že bez dobrej partie, ktorá
ťahá za jeden povraz a v ktorej je-
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Mládež bez ohňa – smutnejšia staroby.      Klebeta je ako uhoľ: keď nespáli, aspoň ušpiní.• •

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna vyhlasuje súťaž
o pomenovanie futbalového areálu, ktorý sa nachádza na
Golianovej ulici. Návrhy nového pomenovania zasielajte písomne
v zalepenej obálke s názvom „Štadión" na Miestny  úrad v Krásnej
v termíne do 20. augusta 2007.

Vyhodnotenie všetkých návrhov sa uskutoční na zasadnutí
Miestneho zastupiteľstva v Krásnej 28. augusta 2007. Autor

víťazného návrhu pomenovania futbalového areálu získa zdarma
celoročnú permanentku na všetky zápasy „A" mužstva v sezóne
2007 – 2008. Zároveň starosta mestskej časti a prezident
futbalového klubu vyžrebujú troch účastníkov súťaže, ktorí sa
v septembri 2007  zúčastnia spoločnej večere v reštaurácii
RUBÍN.

Marek Kažimír

V apríli v tomto roku sa v košickej STEEL ARÉNE uskutočnil turnaj
hokejových prípraviek pod názvom 3. ročník STEEL ARÉNA KOHAS
CUP 2007 za účasti hokejových družstiev : HC Košice I., HC Košice
II., Dukla Trenčín, HC Topoľčany, HK Nitra, MHC Martin, MHK 32
Liptovský Mikuláš a HK Spišská Nová Ves. Turnaj vyhrali hokejoví
prípravkari z Trenčína, druhí skončili hokejisti HC Košice I, ktorých
reprezentoval aj náš hokejista z Krásnej Jakub Študenc z ulice 
1. mája. Ktovie, či Krásna raz nebude mať zastúpenie aj v zámorskej
hokejovej lige NHL? Mladému hokejistovi držíme palce.

Marek Kažimír

Ukončen ie  súťažného  r očn íka
2006/2007 vo  fu tba le

V Y H L Á S E N I E  S Ú ŤA Ž E

o  n á z o v  f u t b a l o v é h o  a r e á l u
Mladý hokejista reprezentuje Krásnu

den zaskočí za druhého sa dobré
výsledky len ťažko dostavia.      

V dodatku ešte prezident FK 
J. Trnovský poďakoval MUDr. A. Pa-
ľovčíkovi za priateľský prístup a le-
kársku starostlivosť počas zápasov,
aj šoférovi autobusu za bezpečný
prevoz jednotlivých družstiev na
zápasy vonku.

Záverom boli ocenení najlepší
hráči družstiev za A mužstvo Bereg-
sási ako najlepší strelec nielen náš-
ho mužstva, ale aj celej súťaže, kde
nastrieľal 17 gólov, ďalej Posilný, Ri-
darčík a Večeřa. Za dorast Kmecík,
Knap a Ficeri a za družstvo žiakov
Fedor Martin, Mončilov a Horváth.  

Ing. Eliáš Orosz 

V y b r a l i  s m e  p r e  V á s
Čarodejník citrón
✽ Kto zle spáva a ťažko zaspáva, nech si uvarí za hrnček vody

s lyžicoumedu; do trochu vychladnutej vody vytlačí pol citróna,
zamieša a pred spaním vypije. Zaručene krásne zaspí.

✽ Na kurie oká sa priloží čiastočne vytlačená vnútorná dužina citróna,
obviaže sa plátnom, cezeň kúskom celofánu a nechá sa pôsobiť do
rána. Procedúra sa opakuje niekoľko ráz; očko sa ľahko vylúpne.

✽ Na večerné umývanie tváre používajte vodu, v ktorej ste celý deň
močili zvyšky vytlačeného citróna i kôry. Keď si tvár umyjeme touto
vodou, pleť je ráno hebká, čistá.

✽ Popraskané ruky natierame zmesou glycerínu a citróna.

Rady pre domácnosť
✽ Olúpané, prípadne pokrájané ovocie nezhnedne, keď ho vložíme

do okyslenej vody.
✽ Párky sa najlepšie pripravia, keď ich vložíme do studenej vody

a vyberieme hneď, len čo začne voda vrieť.
✽ Pečené teľacie mäso dostane peknú farbu, keď na pekáč pridáme

k tuku trochu cukru.

Náš záber je z hokejového stretnutia, kde hral aj náš nádejný hráč Jakub
Študenc (na dolnom zábere druhý zprava)
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V termíne 16. – 20. júl 2007*

Pondelok: (stretnutie o 8:00 pri kostole)
Cyklistický výlet spojený s jazdou na koňoch
Potrebná strava a pitie na celý deň, niečo na opekanie
(špekačky, chlieb, horčica a iné dobrôtky pre tvoje
bruško). Stupeň obtiažnosti – rovinka, jeden smer cca.
45 – 60 min., mierne tempo.

Utorok: (stretnutie o 8:00 pri kostole) 
Výlet: ZOO – Košice – prehliadka zoologickej záhrady,
zábava na preliezkach. Potrebná strava a pitie na celý
deň. :)

Streda: (stretnutie o 8:00 na ihrisku CZŠ)
Športový deň na Jazere.
Potrebná strava a pitie na celý deň a veľa iných dobrôtok
pre dodanie energie, ktorú budeš potrebovať.

Štvrtok: (stretnutie o 8:00 pri kostole) 
Výlet: Návšteva kaštiela Betliar a jeho okolitých záhrad.
Odchod z Krásnej vo štvrtok ráno. Cesta autobusikom
do Betliara. Je potrebné si vziať 
stravu a pitie na celý deň. 
Na tento výlet je potrebné nahlásiť deti 
v týždni od 9. – 15. júla u Lukáša Čorbu 
na tel. čísle 0908 697 477 
(Obmezený počet detí 40 falatkov.)

Piatok: (stretnutie o 8:00 pri kostole)
Výlet: kúpalisko Mestská plaváreň – plavky, veci 
na prezlečenie, strava a pitie na celý deň.
LEN PLAVCI !!!!!
Na tento výlet je potrebné nahlásiť deti 
v týždni od 9. – 15. júla u Lukáša Čorbu 
na tel. čísle 0908 697 477 
(Obmezený počet detí 25 falatkov.)

V termíne 13. – 18. august 2007* 

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

Utorok: (stretnutie o 8:00 pri kostole)
Výlet: Návšteva Levoče – prehliadka historického 
centra spojená s výstupom na Mariánsku horu. 
Potrebná strava a pitie na celý deň.   

Streda: (stretnutie o 7:20 pri kostole) 
Výlet: kúpalisko Trebišov – plavky, veci 
na prezlečenie. Predpokladaný návrat 
do Krásnej o 18.00.
LEN PLAVCI !!!!!
Na tento výlet je potrebné nahlásiť deti v týždni 
od 9. – 15. júla u Lukáša Čorbu 
na tel. čísle 0908 697 477 
(Obmezený počet detí 25 falatkov.)
(V prípade zlého počasia náhradný výlet).

Štvrtok: (stretnutie o 7:30 pri kostole) 
Celodenný výlet na Štrbské a Popradské Pleso. 
Potrebná strava a pitie na celý deň, turistická obuv,
pršiplášť, dobrá nálada a úsmev na tvári ☺☺☺☺☺☺☺☺.
Na tento výlet je potrebné nahlásiť deti 
v týždni od 9. – 15. júla u Lukáša Čorbu 
na tel. čísle 0908 697 477 
(Obmezený počet detí – 35 falatkov.)

Piatok: (stretnutie o 8:00 pri kostole) 
Krasňanská pevnosť - súťaže družstiev v lese.
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!!!

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 

• deti  sa budú starať 5 animátori: veduci tábora - Lukáš Čorba, zdravotníčka - Zuzana Takáčová, animátori - Michaela Reváková,
Ľudmila Nagyová, Peter Buchlák

• 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
• zabezpečené drobné občerstvenie, nápoj, odmeny za výhry v turnajoch, na výletoch zabezpečené cestovné lístky a vstupné

* Zmena programu vyhradená!!


