
Radosť variť v novej kuchyni

Zaiste si ešte spomínate, 
začiatkom roka sme si pripo-
mínali storočnicu od narode-
n ia  nášho rodáka,  pá t ra 
Michala Lacka. Bola to veľká 
udalosť, ktorej hlavnými orga-
n izátormi  bo l i  Cent rum 
Spirituality Východ-Západ 

Michala Lacka, Slovenský his-
to r ický  ús tav  v  Ríme a 
Gréckokatolícka eparchia 
Košice. Ako výstup z tohto 
podujatia bola vydaná kniha – 
„Prof. Michal Lacko SJ 100 
rokov od narodenia“. Oficiálne 
ju plánujeme predstaviť kon-
com septembra a pri tejto prí-
ležitosti nás navštívia aj pred-
stavitelia gréckokatolíckej cirk-
vi.

Počas viacerých spolo-
čenských podujatí v Krásnej 

toto leto ste si mohli všimnúť 
kameramana. Je ním šikovný 
mladý muž Dominik Bari, ktorý 
je nezávislým filmárom. Na 
svojom konte má napríklad 
oceňovaný krátky dokumen-
tárny film „OJMIAKON: Príbeh 
najchladnejšieho obývaného 
mies ta “ .  Domin ik  býva  v 
Krásnej, aktuálne pracuje a 
finalizuje krátky prezentačný 
spot o Krásnej.

Leto patrí športu. Podporili 
sme už š tv r týkrá t  akc iu 
Spozna j  behom Koš ice  - 
Krásna. Počasie bolo výbor-
né, nálada tiež, milovníkov 
behu, či už aktívnych alebo 
pasívnych, veľa. Po dlhšej 
pauze sa nám podarilo vrátiť 
futbal do Krásnej. Okrem zápa-
sov nášho FC Krásna sa môže-
te prísť pozrieť aj na zápasy 
1. FC Košice v kategórii do 17 

a do 19 rokov. K dobrému fut-
balu patrí aj dobré občerstve-
nie a dobrá nálada. Dúfam, že 
sa nám podarí spestriť vám 
sobotné a nedeľné popolud-
nia.

V rámci podpory ekologic-
kej dopravy v našom meste 
sme umiestnili nabíjacie stani-
ce pre elektrobicykle a skútre 
pri Kaštieli, pri pošte a pri ihris-
ku na Hore. 

obyvatelia Krásnej.

Pandémia nás síce trochu 
obmedzí v našom živote, ale 
už sme si zvykli aj na rúška, 
zvýšený hygienický režim, zís-
kali sme isté návyky. Pri dodr-
žiavaní všetkých odporúčaní 
hygienikov a pri osobnej zod-
povednosti by sme jeseň  a aj 
druhú vlnu pandémie korona-
vírusu mohli zvládnuť. Naša 
mestská časť ale nezaháľala 
ani v lete. Najväčšou investí-
ciou bola rekonštrukcia škol-
skej jedálne. Netýka sa len 
kuchyne ako takej, ale ide o 
rekonštrukciu vody, kanálu, 
elektroinštalácie a výmenu 
ústredného kúrenia v celej 
budove.

Skončilo sa letné obdobie, 
obdobie prázdnin, dovoleniek, 
zaslúženého oddychu. Deti a 
školáci sa po dlhých šiestich 
mesiacoch vracajú do škol-
ských lavíc, dospelí do každo-
dennej rutiny. Zorganizovali 
sme tradičný letný tábor pre 
naše deti, za čo patrí veľká 
vďaka jeho organizátorom, 
všetkým animátorom a aj 
našim deťom, ktoré boli úžas-
né. Dúfam, že spomienky vo 
vás zostanú ešte dlho.  
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 Peter Tomko, starosta
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V druhom prípade sme na 
miestnom úrade zistili, že v 
čase poskytnutia samotnej 
dotácie nebol platný rozpočet. 
Za týchto okolností nemôžu 
byť poskytnuté dotácie, obec 
je v provizóriu, čo ľudovo zna-
mená - obec môže len kúriť a 
svietiť! Neplatnosť rozpočtu 
svojím rozhodnutím potvrdila 
7.6.2018 Okresná prokuratú-
ra. Napriek v tom čase čerstvej 
informácií z prokuratúry, zmlu-
va o poskytnutí dotácie bola 

12.6.2018 zverejnená na 
stránke obce, čím nadobudla 
platnosť. Následne boli posla-
né združeniu a j  f inančné 
prostriedky. Trestné oznáme-
nie bolo podané z dôvodu 
podozrenia zo spáchania 
trestného činu subvenčného 
podvodu, porušenia povin-
ností pr i  správe cudzieho 
majetku a taktiež zneužitia prá-
vomocí verejného činiteľa.

Mestská časť musí infor-
movať nielen o pozitívnych 
veciach, rozvoji, či plánova-
ných investičných akciách, ale 
občas musí riešiť aj minulosť, 
ktorá má priamy dosah na roz-
počet obce. Aktuálne riešime 
dve problémové situácie a obe 
sa týkajú dotácie pre IBV 
Záhumnie, poskytnutej v roku 
2018. Nové vedenie preto 
hneď ako prvý krok navrhlo 
zmenu VZN o dotáciách, ktoré 
podmieňuje vyplatenie dotá-
cie až predložením faktúry a 
dokladu o zaplatení. Tým by 
sa malo zabrániť ,  aby sa 
podobná situácia opakovala. 
Na základe podozrení o nezá-
konnom postupe boli podané 
trestné oznámenia a MČ plá-
nuje vykonať hĺbkový audit.

V prvom prípade je podané 
trestné oznámenie z dôvodu 
nevrátenia dotácie, ktorá bola 

použitá na iný účel. Z dotácie 
63 500€ neboli uznané ako 
účelne vynaložené prostried-
ky vo výške viac ako 58 900€. 
Prebehlo viacero rokovaní s 
občianskym združením, čoho 
výsledkom bola aj jedna mimo-
riadna splátka od združenia v 
sume 5 000€. Pri rokovaniach 
padlo viacero návrhov za stra-
ny MČ ako vzniknutú situáciu 
riešiť, k dohode však stále 
nedošlo.

● Účasť na pravidelných 
stretnutiach s radou seniorov.

● Účasť na pravidelných 
stretnutiach na rade starostov 
a mestskom zastupiteľstve, 
pondelkových stretnutiach 
primátora so starostami a 
stretnutí Regionálneho zdru-
ženia mesta Košice.

● Účasť na stretnutí miestnej 
rady, finančnej komisie, sta-
vebnej komisie a zasadnutí 
redakčnej rady.

● Účasť na pietnej spomien-
ky pri príležitosti Okupácie 
Československa – 21. august.

● Privítanie účastníkov tra-
d i čného  behu  „Spozna j 
behom Košice - Krásna“.

● Súdne pojednávanie na 
Kra jskom súde  oh ľadom 
vypratania nehnuteľnosti na 
Traťovej ulici.

● Stretnutie so zástupcami 
LF Development a Urbariátu o 
pokračovaní pozemkových 
úprav.

● Pravidelné kontrolné dni v 
rámci rekonštrukcie školskej 
jedálne.

● Stretnutie so zástupcami  
Slovenského historického 
ústavu v Ríme a predstaviteľ-
mi gréckokatolíckej cirkvi.

● Stretnutie so zástupcami 
f i rmy Evotec  o  prená jme 
pozemku na Keldišovej ulici 
na športové aktivity.

● Stretnutie s obyvateľmi 
Pezinskej ulice na Hore, ktorí 
sa sťažovali na prenajímanie 
RD a s tým súvisiace obťažo-
vanie susedov a rušenie noč-
ného kľudu.

● Stretnutia s obyvateľmi 
dotknutých parciel zasypáva-

ných na Štrkovisku a stretnu-
tia o ekologických úpravách 
na Štrkovisku.

● Neoficiálne stretnutie s pri-
mátorom mesta Miškolc o mož-
nostiach rozvoja v oblasti špor-
tu.

● Opakované rokovanie s 
prezidentom FC Košice o mož-
nosti spolupráce.

● Stretnutie s vedením FK 
Krásna o možnostiach pokra-
čovania futbalu v Krásnej.

● Prednesenie požiadavky 
od zástupcov Milk Agro, ktorí 
hľadajú lokalitu pre potraviny.

● Kontrolný deň v Bistro 
Včielka.

● S referentkou VÚC konzul-
tácia o pripravovanom VZN o 
Prevádzkovom por iadku 
poh reb i ska  MČ Koš ice - 
Krásna.

● Stretnutie na arcibiskup-
skom úrade ohľadom rekon-

štrukcie jedálne.

● Rokovanie so zástupcami 
Antiku o umiestnení nabíja-
cích staníc: Pošta, Ihrisko 
Hora, Kaštieľ.

● Začiatkom júna stretnutie 
so zástupcami IBV Záhumnie, 
s p. Lihanom, a neskôr aj s 
ostatnými zástupcami IBV.

Z diára starostu

Krásnu dobieha minulosť
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Mestská časť
Košice - Krásna

IBV Záhumnie



Na celkové náklady pro-
jektu vo výške 164 € sa 
poskladali viacerí Krásňania. 
Touto cestou by sme chceli 
poďakovať všetkým dobrovoľ-
níkom, ktorí priložili ruku k 
tomuto malému dielku osobne 
alebo finančne, a to konkrétne 
Veronike Lichvárovej, Tomá-
šovi Saksunovi - Via Rea - 
realitný dom, s.r.o., Eve Čer-

nákovej - OZ EKO ĽUDIA, 
Jánovi Timárovi, Alici Mar-
kovej, Slavomírovi Lihano-
vi, Jozefovi Kažimírovi za 
dovoz zeminy a realitnej kan-
celárii ADVOCAT REAL, 
s.r.o. Za požičanie náradia 
ďakujeme Janovi Hegedü-
šovi  -  stavebniny - IBV 
Záhumnie.

Občianski aktivisti z Krás-
nej sa v júli podujali na realizá-
ciu malého projektu výsadby a 
skrášlenia výjazdového troju-
holníka v križovatke z IBV 
Záhumnie Krásna. Hovorí sa, 
že more tvoria malé kvapky, a 
preto sme sa rozhodli takou 
malou kvapkou prispieť ku 
skrášleniu jednej z najmlad-
ších stavebných lokalít, kde 
našli svoj domov približne tri 

stovky Krásňanov. Projekt 
sadových úprav navrhol zdar-
ma pre Krásnu záhradný 
architekt z Bratislavy Fero 
Kovári. V návrhu výsadby 
nám odporučil vysadiť levan-
dule a rozchodníky, ktoré sú 
na vodu a polievanie nenároč-
né. V tomto priestore a na 
celodennom slnku to maxi-
málne vyhovuje. Vybrali sme 
kombináciu bordovej a žltej 

farby.  

Po súhlasnom stanovisku 
začal s realizáciou projektu, 
ktorý odhadol na 400€. Ako mi 

v rozhovore prezradil, preká-
ža lo   mu,  že  de t i  chod ia 
domov zaprášené, či zablate-
né a chcel, aby sa hrali na pek-
nom trávniku. Samotný akti-
vista prispel materiálom a 
financiami v sume do 200€, ku 
ktorej pripočítajme niekoľko-
dňovú prácu pri kopaní, ple-
ní, hrabaní, sadení, kosení, či 
polievaní. Finančne sumou 
70€ pr ispe l i  manže l ia 
Odermarskí, ktorí sa zapojili s 
R a d o m  R o h á ľ o m  a 
Veronikou Klikovou do plá-
novanej brigády. S traktorom 
pomohol Peter Bálint a trávne 
semeno poskytol za MČ sta-
rosta Peter Tomko.

Veľkú aktivitu pri tvorbe 
nového trávnika v škole, v 
časti vyčlenenej  pre  škôlka-
rov,  odv iedo l  Jaroslav 
Medve. Na začiatku projektu 
prehovoril riaditeľku školy na 
myšlienku zlepšenia podmie-
nok pre najmenšie ratolesti. 

Nový trávnik v škole
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Rybári, ale aj záchranné 
zložky, stratili prístupovú 
cestu ku štrkovisku. To sa roz-
hodli zmeniť aktivisti Martin 
Krajňak, Ondrej Brecko, 
Ján Kordován, Marek Kotik, 
Rastislav Mižák, František 
Rjabinčák, Pavol Lengyel a 
Ján Sliacky. Provizórna 
cesta v sume do 500€ sa uro-
bila z betónového recyklátu z 
Envirocentra za pomoci stro-
jov od Jaroslava Polohu.

Prístupová cesta ku štrko-
visku v Krásnej prestala exis-
tovať po osadení rámp na uli-
ciach Nábrežná a Rybárska. 

Či rampy boli osadené zákon-
ne, je už dlhšie v šetrení správ-
nych orgánov.

ku štrkovisku
Aktivisti urobili cestu

František Klik

Brigáda bola organizova-
ná v spolupráci so spoločnos-
ťou KOSIT, a.s. v rámci akcie 
"KOSIT - upratovanie", ktorá 

našej mestskej časti poskytla 
príspevok vo výške 500,- €. 
P o s k y t n u t é  f i n a n č n é 
prostriedky boli použité na pre-
nájom kontajnera, dodanie 
rukavíc a plastových vriec. 
Ďakujeme všetkým, ktorí 
pomohli a pomáhaju pri skráš-
ľovaní okolia Krásnej.

Partia mladíkov v zložení 
Ondre j  Chovan ,  Jura j 
Prúcha,  Peter Sidorjak, 
Ladis lav Stupák,  Már io 
Dudáš, Jaroslav Stančák, 
Martin Simko, Stanislav 
Kačmáry a Krásňan Matúš 
Molnár je už pomerne známa. 
Obyvatelia Košíc a okolia akti-
vistov poznajú pod názvom 

Trash Heroes Košice. Ich 
aktivitu pri zbieraní a čistení 
lokalít od čiernych skládok, či 
plastových fliaš si všimla aj TV 
Markíza, ktorá urobila o ich 
č innost i  repor táž .  MČ sa 
stretla s mladíkmi, ku ktorým 
sa pridala aj skupina Save 
Nature by Čivas, a dohodla 
akc iu  na č is ten ie  oko l ia 

Hornádu a štrkoviska. Do 
akcie konanej 12.9. sa zapoji-
la taktiež veľká skupina rybá-
rov ,  ktorí  sa už dlhodobo 
aktívne zapájajú pri čistení bre-
hov Hornádu. 

Mladíci s rybármi čistili okolie Hornádu

Trash Heroes Košice

Križovatka ožila kvetmi

Marek Kažimír

František Klik

Cesta na štrkovisko

František Klik



Rekonštrukcia školskej 
kuchyne bude napomáhať 
poskytovaniu služieb stravo-
vania deťom, žiakom, zamest-
nancom predškolského a škol-
ského zariadenia, seniorom, 
poprípade cudzím stravníko-
m. Bude sa tu variť  pre vyšší 
počet ľudí, či už stravujúcich 
sa v školskej jedálni alebo 
seniorov, ktorým sa obedy 
rozvážajú domov. Došlo k 
významnému zlepšeniu 
technického stavu objektu 
a skvalitneniu podmienok 
práce kuchárok a obslužného 
personálu. 

Dispozičný návrh kuchyne 
bol pred, počas prípravy pro-
jektu i vykonávania prác 
samotných konzultovaný s 
Regionálnym úradom verej-
n é h o  z d r a v o t n í c t v a  v 
Košiciach. Bol predložený 
nový prevádzkový poriadok. 
Nová kuchyňa bude spĺňať 

prísne hygienické kritériá. 
Jednoznačná podpora staros-
tu a poslancov našej mestskej 
časti tomuto projektu umožni-
la komplexnú modernizáciu 
gastrozariadení a vybavení 
kuchyne. Na konci roku 2019 
bol zakúpený konvektomat, 
panvica a robot. Tieto boli v 
tomto období doplnené o 
priestorový odsávač pár, spo-
rák s rúrou, ohrevnú skriňu, 
ohrevný stôl, ostatné stoly na 
prípravu jedál, regály a pod. 
Hlavný pavilón je osobitne 
odkanalizovaný do tlakovej 
kanalizácie na Rehoľnej ulici.

Keď sme sa v prvom polro-
ku 2019 dozvedeli o viacroč-
ných problémoch s kanalizá-
ciou, netušili sme, k akému 
riešeniu nás privedie. Po zma-
povaní skutkového stavu bola 
zadefinovaná príčina – škol-
ská jedáleň, ktorá bola v minu-
losti odkanalizovaná cez kom-
plex gravitačných potrubí do 
tlakovej kanalizácie pred telo-
cvičňou. 

Poďme ale od začiatku. A 
pre veľký rozsah - stručne. 
Vypracovaný projekt rieši kom-
pletný dispozičný návrh 
kuchyne a zázemia základnej 
školy. Úpravy zahŕňajú vybú-
ranie vybraných existujúcich 
nenosných konštrukcií, omiet-
ky, maľby, odstránenie výťa-
hu, vytvorenie novej konštruk-
cie stropu vo vybranej miest-
nosti, výmenu interiérových 
okien, dverí a vymurovanie 
nových nenosných konštruk-
cií a technologických otvorov. 
V celom objekte budú vyme-
nené rozvody vody, kanalizá-
cie a vykurovania vrátane viac 
ako 50 kusov radiátorov. 
Vzduchotechnika, elektroin-
štalácia, plynové rozvody a 

stavebné úpravy budú reali-
zované v kuchyni ešte naviac. 

Majiteľom celého areálu 
ZŠ s MŠ sv. Marka Križina je 
n a š a  m e s t s k á  č a s ť . 
Investície do vzdelávania, 
z d r a v š i e h o  a  l e p š i e h o 
prostredia pre deti, čiže do 
svetlejšej budúcnosti, majú 
obrovský význam.

Od roku 1992 sídli v budo-
v e  Z á k l a d n á  š k o l a  s 
Materskou školou sv. Marka 
Križina. Ako jedna z prvých 
cirkevných základných škôl v 
meste Košice je zaradená do 
siete škôl a školských zaria-
dení Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. Je 
oprávnená uskutočňovať 
výchovu a vzdelávanie v súla-
de so Štátnym vzdelávacím 
programom. Je typom spoje-
nej školy a skladá sa z organi-
začných zložiek: Základná 
škola, Materská škola, Škol-
ský klub detí, Centrum voľné-
ho času a Školská jedáleň. 

Škola bola postavená v 60-
tych rokoch minulého storo-
čia. Od jej vzniku bola pre-
vádzkovaná ako základná ško-
la, ktorá aktuálne pôsobí v 8 
pavilónoch. 

Samotný príspevok je písa-
ný aj v prítomnom aj v budú-
com čase, pretože v čase jeho 
písania, bol taký stav ( koniec 
08/2020 ). Verím, že pri čítaní 
článku môžeme konštatovať 
ukončenie rekonštrukcie. V 
tejto fáze viem teda doplniť 
odhadované náklady vráta-
ne DPH.

Materská škola je súčas-
ťou ZŠ s MŠ a poskytuje celo-
dennú výchovnú starostlivosť 
deťom od 3 do 6 rokov a 

deťom s odloženou povinnou 
školskou dochádzkou, tiež 
poskytuje deťom aj možnosť 
poldenného pobytu.

Obrovská investícia v sume 179 000 € do našej kuchyne
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Gastrozariadenie z roku 2019 : 23 000 €

Gastrozariadenie z roku 2020 :  26 000 €

Stavebné úpravy : 121 000 €

Dozor - vlastná réžia 0 €

Iné – projekt, hygiena a pod. 9 000 €

Spolu 179 000 €

Patrik Ivanišin, prednosta
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 „Je to fajn pocit, no neja-

ko si na tom nezakladám. 
Tento film je v podstate štu-
dentský a nemá za sebou 
nijakého veľkého produ-
centa ani známeho distribú-
tora a celé to vzniklo s veľmi 
skromným rozpočtom“ 
hovorí na margo úspechu 

Dominik. 

Dominik pracuje aj na ďal-
ších zaujímavých projektoch. 
Prvý bude z kriminálneho-
prostredia. Ten druhý je opäť 
exotický a zďaleka, málo pre-

bádané a odľahlé miesto, 
ostrov Palmerston. „Tento 
ostrov je zaujímavý tým, že 
takmer všetci obyvatelia na 
ostrove sú bratia a sestry. 
Pred 150 rokmi na ostrove 
stroskotala loď a zachránil 
sa len kapitán a tri ženy. Na 
tento projekt som získal 
grant z EU.”

Zaujímavosťou je fakt, že 
film Ojmiakon podporila aj 
nadácia Leonarda DiCapria. 
Dominik dokázal niečo, o čom 
niektorí môžu len snívať. Je 
príkladom toho, že aj ľudia z 
malého mesta, malej krajiny 
sa môžu presadiť vo svete. 
Stačí, ak budú nasledovať 
svoje túžby a sny. Dominikova 
filmová kariéra sa len rozbie-
ha a my mu budeme držať pal-
ce, aby sa jeho sen o získaní 
najslávnejšej sošky stal  sku-
točnosťou.

Je vidieť, že Dominik je 
šikovný a ambiciózny človek, 
ktorý sa nebojí žiadnych 
výziev. Dôkazom toho je aj 
j e h o  š t u d e n t s k ý  f i l m 
Ojmiakon. Ide o prvý sloven-
ský film v histórii, ktorý sa kva-
lifikoval a mal možnosť zabo-
jovať o prestížnu sošku 
Oscara v kategórii dokument. 
Celkovo bolo kvalifikovaných 
približne 80 filmov z celého 
sveta. Okrem kvalifikácie na 
Oscara sa Dominikov film 
dostal do oficiálnych selekcií 
na medzinárodných festiva-
loch v Los Angeles, Prahe, 
Ríme, Berlíne, či na Košickom 
Art Film Feste.

Dominik sa do Krásnej 
pr isťahoval zhruba pred 
deviatimi rokmi, avšak krásy 
našej obce začína spoznávať 
až teraz. „Po skončení 
strednej školy som odišiel 
študovať na univerzitu do 
Paríža, kde som vyštudoval 
bakalára v oblasti kamera a 
filmový strih, a teraz som 
skončil magistra v Lond-
ýne, kde som študoval vizu-
álne efekty. Čiže až doteraz 
som nemal veľmi príležitosť 
spoznať Krásnu bližšie.“ To 
všetko sa aj v dôsledku pan-
démie zmenilo a Dominik sa 
zo zahraničia musel vrátiť 
domov. Optimizmus a chuť 
tvoriť ďalej však nestratil a roz-
hodol sa vo voľnom čase o 
Krásnej natočiť krátky dvojmi-
nútový spot. Vďaka nemu spo-
znal všetky krásy obce, rôzne 
zákutia a preňho predovšet-
kým veľmi zaujímavých a pria-
teľských ľudí. Avšak spot nie 
je to jediné, čomu sa počas 
pandémie venoval. Dominik si 
založil vlastnú firmu, ktorá 
obchoduje s filmovými práva-
mi, propaguje a podporuje 
mladých filmárov. „Je veľa 
lokálnych televízií, ktoré si 
okrem vysielania správ, 
poprípade nejakých nízko-
rozpočtových relácií nemô-

žu dovoliť zaplatiť širší 
obsah. Týmto televíziám 
posielame každý mesiac 
dva filmy dvoch mladých 
filmárov, aby sme ich dosta-
li do povedomia. Častokrát 
sa stáva, že mladí filmári po 
festivalovom uvedení neve-
dia, čo ďalej robiť s ich fil-
mom a práve táto moja 
firma im v tomto pomáha. 
Aktuálne spolupracujem s 
36 televíziami zo Slovenska, 
Česka, Srbska, Nemecka, 
Anglicka a dokonca spo-
lupracujeme aj s televíziami 
v južnej Afrike“, približuje 
fungovanie firmy Dominik. 

Nie je rodeným Krásňa-
nom, no ku Krásnej ma blízko. 
M ladému  Koš i čanov i 
Dominikovi Barimu učaroval 
svet  f i lmu.  Jeho meno už 
poznajú vo svete, no pre mno-
hých Slovákov je ešte stále 
neznámy. Talentovaný režisér 
Dominik Bari sa dokázal ako 
jeden z mála presadiť aj v 
zahraničí  a jeho f i lm 
Ojmiakon: Príbeh najchlad-
nejšieho obývaného miesta 
bol kvalifikovaný na Oscara. 

Film Ojmiakon: Príbeh naj-
chladnejšieho obývaného 
miesta zobrazuje život ľudí 
žijúcich v Jakutsku, od výcho-
du slnka až po jeho západ. 
Približuje divákovi život vo 
veľmi náročných, extrémne 
chladných podmienkach. 
Zem je tam permanentne 
zamrznutá, ľudia tam nemajú 
tečúcu vodu a najnižšie name-
raná teplota tam bola -
71,2 °C. „Myšlienku natočiť 
dokumentárny film práve o 
Ojmiakone som dostal, keď 
s o m  s p o z n a l  P e t r a 
Vinokurova, môjho spolu-
žiaka z Paríža, ktorý pochá-
dzal práve z Jakutska. 

Keďže išlo o študentský 
film, ktorý sa mal natáčať vo 
veľmi ťažkých podmien-
kach, univerzita pred expe-
díciou vydala stanovisko, v 
ktorom sa dištancovala od 
tohto filmu. Aj napriek 
skromnému rozpočtu, ktorý 

sme mali, sa nám podarilo 
spolupracovať aj s Petrom 
Beakerom, ktorý nám nada-
boval komentár v dokumen-
te. (Peter Baker je známy 
britský moderátor a dabér, 
ktorý už vyše 30 rokov pra-
cuje pre BBC.) Celá výprava 
trvala 9 dní, z čoho sme natá-
čali 5 dní. Boli to náročné 
podmienky aj pre techniku, 
ale ľudia boli veľmi milí. Sú 
to síce jednoduchší ľudia, 
no vedia sa tešiť z maličkos-
tí.“

Z Krásnej do sveta
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Gabriela Jobbágyová



Literárno-dramatický 
krúžok má za cieľ vzbudiť u 
detí záujem o umelecké aktivi-
ty v oblasti divadla a písania. V 
priebehu jednotlivých stretnutí 
sa deti učia pracovať s vlast-
ným hlasom a telom pri nácvi-
ku rôznych dramatických žán-
rov, venujú sa základným nevy-
hnutným činnostiam pri prí-
prave rozhlasového vysiela-
nia pre RÁDIO MARKO a pri 
písaní a vydávaní školského 

časopisu KRIŽINČAN.

Činnosť krúžkov zabezpe-
čujú pedagogickí zamestnan-
ci našej školy, avšak v CVČ 
pracujú aj externí vedúci krúž-

kov. Krúžková činnosť začína 
každý deň v pracovnom týždni 
prevažne o štrnástej hodine. 
Ka žd ý  ž i a k  má  mo žn o s ť 
vybrať si z bohatej ponuky 
krúžkov  a  venovať  sa  aktivi-
tám, ktoré ho bavia a zaujíma-
jú.

Krúžok Big Bang Theory 
je novovzniknutým krúžkom 
so zameraním na matematiku 
a fyziku.

K rúžok  Plamienok  j e 
názov krúžku pre žiakov, ktorí 
radi spievajú. Tento krúžok  

má vo svojom repertoári pre-
važne duchovné piesne.

Krúžok Po stopách... je 
zameraný na spoznávanie prí-
rodných krás a histórie blízke-
ho okolia školy, ale aj histórie 
susedných regiónov.

Krúžok anglického jazy-
ka sa zameriava na rozvoj a 
upevnenie komunikačných 
schopností žiakov a spozná-
vanie anglicky hovoriacich kra-
jín. V materskej škole pracuje 

krúžok Angličtina hrou, na 
ktorom sa deti hravou formou 
učia anglický jazyk.

C ie ľom k rúžku  Mladý 
kuchtík je viesť deti k získaniu 
zručností, potrebných pri prí-
prave jednoduchých a rých-

lych jedál, oboznámiť sa s pra-
covnými postupmi pri varení a 
pečení z rozmanitých chutí 
kuchyne.

Veľkej obľube sa teší krú-
žok šikovných rúk a mladý 
kuchtík. Členky krúžku šikov-
ných rúk sa naučia základy 

ručných prác: šitie, vyšívanie, 
pletenie háčkovanie. Tieto , 
zručnosti využijú pri zhotovo-
vaní rôznych dekoratívnych 
predmetov z textilu, vianoč-
ných ozdôb, jarných a veľko-
nočných dekorácií.

Športový a tanečný krú-
žok je zameraný na rozvoj 
pohybových zručností žiakov, 
vytvorenie pozitívneho vzťahu 
k tancu a športu.

V tomto školskom roku v 
sú lade  s  usmernen ím 
Ministerstva školstva začnú 
krúžky na škole svoju činnosť 
v mesiaci október. Centrum 
voľného času pri Základnej 
škole s materskou školou sv. 
Marka Križina v tomto škol-
skom roku predstavilo bohatú 
ponuku krúžkov, ako naprí-
klad literárno-dramatický krú-
žok, športový krúžok, tanečný 
krúžok, krúžok šikovných rúk, 
krúžok anglického jazyka, 
mladý kuchtík, modelársky a 
strelecký krúžok, krúžok Po 
stopách..., krúžok Plamienok, 
či krúžok Big Bang Theory.

Školský rok je už v plnom 
prúde a naši žiaci sa učia 
podľa klasického školského 
rozvrhu. Zároveň druhý rok 
pokračujeme v projekte OP ĽZ 
„Modernými metódami k zvy-
šovaniu gramotnosti žiakov 
Základnej školy s materskou 
školou sv. Marka Križina“ v cel-
kovej hodnote 112 925 €.

Sedembolestná Panna Mária – Patrónka Slovenska
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Voľnočasové aktivity žiakov našej školy

Rodičom, ktorým sa narodí 
dieťatko, želáme, aby mali z 
neho radosť, aby dieťa bolo 
zdravé, aby z neho vychovali 
dobrého človeka. Simeon také 
pekné slová Panne Márii a 
Jozefovi nepovedal. Mal odva-

hu povedať, čo čaká ich Syna, 
ale čo čaká aj jeho Matku: „A 
tvoju vlastnú dušu prenikne 
meč“. Dozvedieť sa takú infor-
máciu po narodení dieťaťa, to 
je šok. Niektoré dnešné matky 
by sa z toho „zosypali“. Mária 

nie. Ak raz v Nazarete poveda-
la anjelovi, že chce plniť vôľu 
Božiu, začala ju plniť aj vtedy, 
keď sa v jej živote ukázala 
bolestnejšia tvár materstva. 
Simeonovo proroctvo o meči 
nemôžeme ohraničiť len na 
Kalváriu. Toto proroctvo objí-
ma celý život Ježišovej matky. 
Mohli by sme povedať, že ona 
najpríkladnejšie splnila výzvu 
svojho Syna: „Kto chce ísť za 
mnou, nech zaprie sám seba, 
vezme každý deň svoj kríž a 
nasleduje ma“ (Lk 9, 23). Už 
po narodení Ježiša sa začala 
jej krížová cesta. Aj keď dne-
šným matkám prajeme veľa 
pekných slov po narodení 
detí, tak môžeme úprimne 

povedať, že veľa z nich má 
podobnosť  s  Jež išovou 
bolestnou Matkou – Máriou. Aj 
našim matkám začína krížová 
cesta. Vy, milé matky, by ste 
vedeli o tom rozprávať. Keď 
ste sa rozhodli prijať dieťa, roz-
hodli ste sa prijať aj zvláštne 
materinské utrpenie. Preto 
verím, že vás veľmi povzbudí 
sviatok Sedembolestnej, že 
ste podobné s Máriou a že 
snáď jej vďačíte za to, že ste aj 
v ťažkých situáciách zvládli 
svoje materinské a rodičovské 
poslanie. Možno si tieto chvíle 
premietate vo svojej mysli ako 
film vášho skutočného života.

Pavel Kaminský
rímskokatolícky kňaz

„A tvoju vlastnú dušu prenikne meč“.

Veronika Becová
riaditeľka školy

Prváčikovia 2020 - 2021



Vaš i  an imátor i  Nika, 
Sandra, Viki, Naty, Peťo a 
Alex si tri týždne s deťmi veľmi 
užili a už teraz sa všetci tešia 
na ďalšie spoločné zážitky.

Jeden deň v týždni sme 
chodievali na kúpaliská, aby 
sme sa trošku schladili v horú-
cich letných dňoch. Prvým na 
programe bola Červená hviez-
da  v  Koš ic iach ,  o  týždeň 
neskôr AquaCity Poprad a na 
záver biokúpalisko Sninské 
rybníky. Absolvovali sme aj 
dva  dvo jdňové vý le ty  vo 
Vihorlate a na Drienici. Na tých-
to výletoch nesmela chýbať 

nočná hra, karneval a aj disko-
téka, kde sme sa všetci zaba-
vili a zasmiali. Posledný deň 
nášho tábora sme ukončili 
pátračkou a záverečnou ope-
kačkou v Krásnej. 

Prvý výlet sme odštartovali 
túrou na Drienkovú skalu 
neďa leko  vodne j  nádrže 
Ružín, ktorou sme tradične 
“zničili” deti aj seba. Počas 

nas ledu júc ich  dn í  sme 
navšt ív i l i  ďalš ie krásne 
mies ta ,  ako napr ík lad 
Zamkovského  cha tu  vo 
Vysokých Tatrách, Hájske 
vodopády,  Spišský hrad, 
Farmu Východná,  ako  a j 
Oravský hrad, ktorý bol najžia-
danejším výletom asi aj preto, 
že sa nachádza v západnej 
časti Slovenska. Zúčastnilo sa 
ho najviac detí, a to až 43. 

Trojtýždňový prímestský 
tábor  začal  27.  7.  2020 a 
pokračoval do 14. 8. 2020. 
Každé ráno sme sa stretávali o 
7:30 pri kaštieli, odkiaľ sme 
cestovali do rôznych kútov 
Slovenska. 

Deti si leto užili
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Sandra Geschwandtnerová

Oravský hrad

Vysoké Tatry

Drienkovská skala

Dvojdňový výlet Vihorlat Farma Východná

Cyklotúra Drienica



V liečbe chorôb rôzneho 
charakteru zabezpečí dôklad-
nú diagnostiku pre určenie tej 
správnej diagnózy aj s využi-
tím externých laboratórií (he-
matologické, biochemické, 
hormonálne vyšetrenie krvi, 
alergenodiagnostika, mikrobi-
ologické a patohistologické 
vyšetrenie vzoriek) na dennej 
báze. Samozrejmosťou je 
USG pr ís t ro j  a  v ideo-
mikroskop, ktorý patrí do vyba-
venia ambulancie. Okrem 

drobných chirurgických zákro-
kov (ošetrenie rán, excízia 
útvarov) sa venuje chirurgii 
brušných orgánov (kastrácie 
mačiek, psov, a iné ) a akút-
nym prípadom formou spo-
platnenej pohotovostnej služ-
by - v prípade nutnosti aj s mož-
nosťou hospitalizácie. Poradí 
pri výbere krmiva pre Vášho 
miláčika, ponúka aj predaj 
veterinárnych diét. Pomôže 
taktiež pri starostlivosti Vašich 
zvierat, výchove a výcviku 
psov. MVDr. Máriu Haus a 
MVDr. Martina Hausa zastih-
nete mimo ordinácie na čísle  
0951 449 714.

Veterinárna ambulancia 
VetHaus,  s íd l iaca  na 
Adamovej 13 v Krásnej , 
ponúka pre majiteľov zvierat 
komplexné veterinárne služ-

by. V rámci preventívnej medi-
cíny poskytuje bežne známe a 
dostupné služby - vakcináciu 
psov, mačiek, králikov, fretiek, 
koní a farmových zvierat, čipo-

vanie a vystavenie petpassov, 
odčervenie, menšie kozmetic-
ké úpravy (čistenie uší, anál-
nych žliaz, skrátenie pazúriko-
v,...). 

Ďalšie informácie o pro-
grame, kurzoch a aktivitách, 
ktoré pre Vás pripravujeme, 
ná jde te  na  FB s t ránke 
Pimpol lo  a  Pimpol lo  - 
Rodinné centrum Krásna, 
ako aj na stránke mestskej čas-
ti. Tešíme sa na vás u nás !

Pr ies tory  cent ra  sú k 
dispozícii aj počas víkendov, 
kedy ich môžete využiť na 
organizovanie narodeninovej 
oslavy, rodinného či kamarát-
skeho stretnutia.

Obľube sa tešia programy 
Hokus-pokus, Podporná 
skupina dojčenia a nosenia, 
Tvorenie a učenie, Malá škôl-
ka (adaptačný program pred 
nástupom do škôlky pre deti 
od 2 rokov ), Cvičenie pre 
mamičky s deťmi (pre deti od 
6 mesiacov do 3 rokov), ako aj 
cv ičen ie  pre  dospe lých 
Spoločne a navzájom, kurzy 
Hudobnej školy Yamaha 
(pre deti od 4 mesiacov do 4 
rokov), Halúzka (krúžok ľudo-
vého tanca pre deti od 3 do 6 

rokov). 

V septembri sa po prázdni-
nách opäť otvoria dvere herne 
rodinného centra. Pimpollo je 
otvorené každý pracovný deň 
od 9.00 do 12.00  a vybrať si tu 
môžete z rôznorodých aktivít, 
ktoré sú určené pre deti od úpl-

ného malička, ale aj pre rodi-
čov a starých rodičov.

Nudu u nás veru nehľadaj-
te :). Počas leta sa v troch tábo-
rových turnusoch tentokrát v 
priestoroch Základnej školy s 
materskou školou sv. Marka 
Križina stretlo, zoznámilo a 
vybláznilo takmer 75 detí vo 
veku od 4 do 9 rokov. Počas 
štvrtého táborového turnusu 
sme sa venovali 16 dievčatám 
od 9 do 12 rokov a bola to teda 
parádna babská jazda. Trieda 
praskala vo švíkoch. Program 
však mal i  de t i  bohatý . 
Navštívili sme Archeoskanzen 
v Nižnej Myšli,  jazdili na koní-
kovi, navštívili knižnicu či spo-

znávali Krásnu s Pátračom 
Tinom.  Spolu s deťmi sme tvo-
rili, športovali, spievali a tan-
coval i .  Dostal i  sme sa do 
reportáže v správach a do člán-
ku v novinách :). Za spoluprá-
cu, ochotu a ústretovosť ďaku-
jeme vedeniu a zamestnan-
com mestskej časti, ako aj ria-
diteľstvu a pracovníkom školy.

V Krásnej máme veterinárnu ambulanciu 
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Aby nudy nebolo, je tu pre vás PIMPOLLO

Mária Haus, veterinárny lekár

Lucia Miklošová

Veterinárna ambulancia

Na úrade MČ

Archeoskanzen Myšľa



Plavba loďou Bohémia 
po Domaši, za prísnych 
hygienických podmienok, 
bola koncom augusta silným 
zážitkom pre 47 účastníkov 
j e d n o d ň o v é h o  v ý l e t u 
autobusom. Počas okružnej a 
náučne j  p lavby sme sa 
dozvedeli históriu vodného 
d ie la  Domaša,  a j  t rasu 
prepravy lode z Prahy na 
Domašu.

Pre veľký záujem sme 
zorganizovali dva jednodňové 
zá jazdy do obľúbeného 
t e r m á l n e h o  k ú p a l i s k a 
Tiszaujváros: v júli pre 39 
seniorov a v auguste pre 43 
účastníkov.

Na obľúbenej Júnovej 
opekačke  v  A l t ánku ,  v 
o d d y c h o v e j  z ó n e  z a 
Miestnym úradom v Krásnej, 
opekalo klobásky 35 seniorov. 
Obnovili sme pondelkové 
dni  bowl ingu .  Pä tnásť 
seniorov súťaži lo medzi 
sebou v príjemnom prostredí 
v  Game BAR-OC Idea . 

Najlepším hráčom z mužov 
bol Karol Bialko, zo žien 
Alžbeta Bugošová.

Koncom júna sme pre 29 
seniorov zorganizovali aj za 
účasti sprievodcu jednodňový 
výlet autobusom za krásami 
Zemplína. Vdychovali sme 
krásu dreveného chrámu v 
Ruskej Bystrej. Na skalných 

stenách v Beňatinskom 
lome sme videli 5-metrový 
útvar, ktorý predstavoval 
skamenený odtlačok pravekej 
ryby a priezračne tyrkysové 
jazero nám pripomenulo film 
Winnetou. Niekoľko zdatných 
seniorov sa vydalo aj na 
p rechádzku  po  s t rmom 
vrchole lomu. Morské oko je 

n a j v ä č š i e  j a z e r o  v o 
Vihorlatských vrchoch a pri 
prechádzke okolo celého 
jazera sme spomínali na 
dovolenky v mladosti.

Klub seniorov Krásna 
obnovil svoju činnosť až 17. 
júna, teda po trojmesačnej 
prestávke. Na stretnutí sme 
naplánovali naše letné akcie. 

Pri infekčnom ochorení 
koronavírus Covid-19 sú seni-
ori najviac ohrozenou skupi-
nou, keďže priebeh choroby je 
vo vyššom veku zväčša veľmi 
komplikovaný. Počas vyhlá-
senia Núdzového stavu vlá-
dou Slovenskej republiky od 
15. marca 2020 do 13. júna 
2020 sme zrušili všetky spolo-
čenské akcie pre seniorov.

Live  long  and  prosper 
Krasňania!

A na záver jeden susedský :):
„Sused zvoní u suseda a 

hovorí mu: - Spal som s tvojou 
ženou, v akom vzťahu teraz 
budeme? Sused na to s kľudo-
m: - V žiadnom, sme si kvit!"

Dobré susedské vzťahy sú 

ako kvetinka spanilá. Treba sa o 
nich starať, pestovať ich, priho-
várať sa a hnojiť. Lebo kto hnojí, 
ten sa o úrodu nebojí a v kúte 
nestojí :).

Vraj, že láska ide cez žalú-
dok. Súhlasíte? Niečo na tom 
bezpochyby bude. Odkedy sme 
začali  na Rulandskej variť 

každé leto susedský ulicový 
guláš, je to tu ako v raji :) Až na  
tých jazdcov F1, čo nám tu v 
obytnej zóne jazdia 70. Ale váž-
ne. Každý tu každého už pozná 
po mene a so širokým úsme-
vom na tvári ho v dojatí zdraví. 
Darmo, keď máte raz za sebou 
desiatky spoločne ošúpaných 
kíl cibule a zemiakov a desiatky 
nakrájaných kíl mäsa a stovky 
vypitých litrov piva, to by dojalo 
aj sochu maršála Koneva! Tak 
si my tu na dedine žijeme. 

Dobrý sused ti pomôže, keď 
to najviac potrebuješ. Preberie 
balík, nakŕmi psa či mačku a 
poleje kvety, keď si na dovolen-
ke. Požičia náradie. Postráži 
deti. Odvezie ťa, keď máš auto 
v servise. Podelí sa o úrodu či 
nedeľný koláč a dá ti aj po chrb-
te, keď ti ten koláč zabehne. 
Dobrý sused je proste na ne-za-
pla-te-nie! 

Dvaja dobrí susedia :)
Čo môže byť lepšie ako dobrý sused?
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Letné aktivity u seniorov

Spoznaj behom Krásnu

Marián Skalský

Alžbeta Bugošová

Spokojné a usmievavé 

tváre bežcov v cieli prezrádza-

li, že sa im beh v Krásnej opäť 

páčil a vrátia sa sem zase o 

rok. Za organizačný tím ďaku-

jem všetkým bežcom aj fan-

diacim za účasť a pánovi sta-

rostovi za podporu.

Dňa 11.8.2020 sa v našej 

mestskej časti už po 4-krát 

konalo bežecké podujatie, 

ktoré organizuje Active life v 

rámci  le tného pro jek tu 

Spozna j  behom Koš i ce . 

Každoročne je v Krásnej vyso-

ká účasť bežcov aj fanúšikov a 

tohto roku tomu nebolo inak. 

Registrovaných bolo 154 bež-

cov. Po bohatej tombole, tra-

dičnej rozcvičke a príhovore 

pána starostu Petra Tomka sa 

bežci rozbehli od kaštieľa uli-

cami Krásnej po krátkej a dlhej 

trati. Dlhú trať sme viedli do 

lesa smerom na Heringeš, kde 

sa mnohí príjemne schladili po 

horúcom dni.

Zuzana Zábojová

Morské oko

Spoznaj behom Krásnu

Susedské posedenie



Po viac ako 10-mesačnej 
prestávke, spôsobenej pan-
démiou koronavírusu, začal A-
tím FK KRÁSNA účinkovanie 
v novej sezóne 2020/2021. 
Tak ako v minulom anulova-
nom ročníku, aj v tomto je náš 
klub súčasťou 6. ligy dospe-
lých pod hlavičkou Mestského 
futbalového zväzu Košice. 
Káder oproti minuloročnému 
výrazne „okrásnel“, keď väč-
šia časť z celkového počtu 24 
hráčov buď žije v Krásnej, 
alebo má hráčsku minulosť 
spojenú s našim futbalovým 
klubom. Menovite ide o týchto 
futbalistov: Daniel Človečko, 
Jozef  Matúš  Červeňák , 
Tomáš Boda, Dávid Ondrej, 
Ladislav Šuster, Ján Hudák, 
Jakub Timko, Michal Knap, 
Oliver Kunca, kaplán našej 

farnosti Dominik Plavnický, 
momentálne zranený Maroš 
Berezňák  a  š tvor i ca 
Gordoňovcov  –  Matúš , 
Tomáš, Dávid a najmladší 
Fi l ip ,  k torý  spolu so 
S a m u e l o m  C i h e l k o m  a 
Matúšom Richtárikom sú 
ťahúňmi v staršom doraste a 
postupne budú dostávať príle-
žitosti aj v A mužstve. Hráčom reprezentujúcim 

našu mestskú časť prajeme v 
ďalšom priebehu sezóny veľa 
futbalového šťastia a držíme 
im palce. Domáce ligové 
zápasy hrá náš klub v nedeľu 
od 10:30, o ich konaní Vás 
b u d e m e  i n f o r m o v a ť 
prostredníctvom miestneho 
r o z h l a s u  a l e b o 
facebookových stránok klubu 
a mestskej časti. 

Klub začal stavať aj na 
p r e c h o d e  h r á č o v  z 
dorasteneckej kategórie do 
„áčka“, čo je dôležité pre jeho 
budúcnosť. Zlepšila sa aj 
ú č a s ť  f u t b a l i s t o v  n a 
tréningoch, čo je len dobré pre 
ich kvalitnú prípravu. Tím ako 
tréner vedie Peter Andrejco, 
jeho asistentom je skúsený 
Štefan Hoza, ktorý v minulosti 
trénoval chlapcov z dorastu. 

Vynikajúce podmienky nášho 
štadióna chceli futbalisti 
Krásnej využiť poslednú 
augustovú nedeľu v úvodnom 
k o l e  l i g o v é h o  r o č n í k a . 
Súperom im bol jeden z 
konkurentov v boji o postup do 
5. ligy – tím KAC Jednota 
Košice. Viac ako 100 divákov 
videlo nie príliš oslnivé výkony 
obidvoch klubov, ktoré sa 
prezentovali len minimom 
gólových príležitostí a väčšina 
stretnutia sa odohrala medzi 
šestnástkami. Na našu smolu 
hostia dokázali aj z mála šancí 
veľa vyťažiť, keď po úvodnom 
góle z hry premenili v druhom 
dejstve až dva pokutové kopy 
a vyhrali rozdielom triedy 0-3. 
V druhom kole sme cestovali 
do Sokoľa, ktorému sme 
náladu počas sviatkov v obci 

pokazili výsledkom 1:3, po 
dvoch góloch Šustera a 
jednom Bodu. Okrem ligovej 
súťaže sa náš tím prihlásil aj 
d o  P o h á r a  O b l a s t n é h o 
futbalového zväzu Košice-
o k o l i e ,  k d e  m a l  u ž  p o 
uzávierke tohto čísla nastúpiť 
v stredu 16.9. proti TJ Roma 
Moldava nad Bodvou. 

FK KRÁSNA znovu v boji o ligové body
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Marek Takáč

O ihrisku v Krásnej sa hovo-
rí, že je tu horúca pôda, to sa 

potvrdzuje aj na domácich 
zápasoch FC Košice. V šty-
roch domácich stretnutiach 
(Galaktik Košice, Prešov, 
Námestovo a Zvolen) obe mlá-
dežnícke kategórie nezavá-
hali, domáce výhry potvrdili aj 
v zápasoch vonku (Bardejov, 
Lip. Mikuláš), a tak v oboch 
súťažiach s plným bodovým 
ziskom kraľujú v  tabuľkách 
druhých líg. Mladíci z U17 
naviac po šiestich odohraných 
kolách ešte nedostali gól a 
majú skóre 34:0.

Mestská časť Krásna a FC 
Košice sa dohodli na prenáj-
me futbalového štadiónu v 
Krásne j  p re  sezónu 
2020/2021. Kvalitný trávnik, 
na ktorom vyrástlo viacero 
vynikajúcich hráčov či trénero-
v,  využíva jú  tú to  sezónu 
okrem hráčov domáceho 
klubu aj najväčšie talenty FC 
Košice v kategóriach do 19 a 
do 17 rokov. Svoje domáce 
zápasy  h ra jú  v  sobo tu  v 
časoch 11.00 a 13.30 hod.

FC Košice U17 a U19

Žiakov prevzal pod svoje 

krídla Štefan Hoza. Postupne 
sa družstvo skonsolidovalo a 
dop ln i l o  na  12  h ráčov. 
Väčšina družstva má 10 až 12 
rokov, tých dopĺňajú 4 starší 
hráči, ktorí však v ďalšej 
s e z ó n e  p r e j d ú  d o 
dorasteneckej kategórie. V 

prvom kole proti favoritovi 
súťaže  p redv ied l i  ž iac i 
bojovný výkon a prehrali až 
dvoma gólmi v závere zápasu 
v pomere 3:5. V ďalšom kole 
žiačikovia prehrali vysoko na 
pôde Galaktiku.

S t a r š í  dor a s t  z a č a l 
trénovať Štefan Toporčák, 
ktorý trénoval v minulej 
sezóne žiakov. Po siedmich 
odohraných kolách sa naši 

dorastenci radovali trikrát, 
keď si poradili so Sabinovom, 
Starou Ľubovňou a naposledy 
dali štyri kúsky Svidníku. 
Oproti minulému ročníku 
nastalo nielen herné, ale aj 
výsledkové zlepšenie.

Krásňanské nádeje účin-
kujú v tretej dorasteneckej lige 
U19 a v žiackej U15. 

Mládežníci Krásnej

František Klik

František Klik
Dorast FC Košice

FK Krásna - KAC Košice
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Elektrina:
0800 123 333 (www.vse.sk)
Plyn: 
0850 111 727 (www. spp.sk)  
Voda (VVS): 
055 / 7952 777 - call centrum,   
055 / 7952420 - poruchy
KOSIT:
0800 156 748  (www.kosit.sk), 
dispečing - výjazd
0907 548 620,
dispečing - expres
0902 904 869
Bezplatná linka MČ Košice -
Krásna: 
0800 101 777 (poruchy 
verejného osvetlenia, výtlky, 
nelegálne skládky a pod.)
Kanalizácia: 
055 / 68 52 874
Mestská časť Košice-Krásna 
má v správe kanalizačné 
prípojky na uliciach: 
Bezručova, Harčarova, 
Edisonova, Štrková, 
Mozartova, Baničova, 
Pasienková, Piesočná, 
Konopná, Orná, Keldišova, 
Nová, Pri sídlisku, sv. 
Gorazda, Goetheho, Za 
mostom a časť prípojok na 
uliciach: Beniakova, Pollova, 
Urbárska, Na močidlách. 
V ostatných prípadoch je pri 
poruche potrebné volať 
vodárenskú spoločnosť.
Asanačná služba:
0903 350 372 ak je niekde 
uhynuté zviera.

Koľko nás je?  

Jana  Vargová

Počet obyvateľov v našej 
mestskej časti opäť vzrástol.
V  m e s i a c i  a u g u s t  b o l 
celkový počet obyvateľov 
6017.
Od začiatku roka sa do našej 
mestskej časti prisťahovalo 
200 obyvateľov.
Narodilo sa 48 detí a zomrelo 
26 občanov.

Dôležité kontakty
a informácie: 

Nová cesta Nový traktor

Príklady využitia podielových daní v tomto roku

Viac info:
Miestny úrad Mestskej časti Košice-Krásna
Opátska č. 18, 040 18 Košice
t.č.: 055/729 10 39
e-mail:vargova@kosicekrasna.sk

Za obyvateľov s trvalým 
pobytom v Krásnej má 
mestská časť financie 
z podielových daní 
mesta, ktoré investuje do 
rozvoja a zveľaďovania. Aj 
psíky prihlásené v Krásnej 
sú zdrojom príjmov 
mestskej časti.

Získate právo voliť 
starostu, siedmych 
poslancov Krásnej a 
poslanca za našu mestskú 
časť v zastupiteľstve 
mesta.

Prispejete k zlepšeniu 
postavenia okrajovej 
mestskej časti, ktorá sa 
rozrastá tak rýchlo, že 
potrebuje viac investícií 
z mestských a krajských 
peňazí.

Aké výhody plynú z trvalého pobytu v Krásnej?

Podieľajte sa

na skvalitnení

prostredia a služieb

v mestskej časti,

kde reálne žijete.

Nová kuchyňa

Staňte sa hrdými Krásňanmi!
Bývať v Krásnej a nemať tu trvalý pobyt je nevýhodné pre obe strany...


