
ilí spoluobčania, letné 
obdobie dovoleniek, práz-

dnin a príjemných letných dní
pomaly končí a prichádza krásna
jeseň. Pozrime sa aspoň letmo na
dianie v našej obci za posledné
mesiace. Piaty júl je pre našu mest-
skú časť stále výnimočný. Aj tento
rok sme oslávili sviatok našich
patrónov sv. Cyrila a Metoda. Po
slávnostnej svätej omši, sme sa
v popoludňajších hodinách stretli
na školskom ihrisku pri bohatom
kultúrnom programe, v ktorom
nechýbala dobrá muzika v podaní
ľudovej hudby Kandráčovcov,
Krásňanky, Freddie Mercuryho -
Petra Pačuta a skupiny Vitalis.
Príjemným spestrením bola aj
ohňová šou či výučba salsi v po-
daní Kubánca Miguela. Najväčším
lákadlom pre deti boli nafukovacie
skákacie atrakcie. Deti, ale aj ich
rodičov isto – iste potešilo aj otvo-
renie nového detského ihriska na
Rehoľnej ulici, v blízkosti našej

školy. Postupne budú na ňom
pribúdať ďalšie zaujímavé herné
prvky. S našimi mamičkami pracu-
jeme aj na zriadení materského
centra. Letné búrky a prietrže mra-
čien nám avizovali potrebu riešiť

odvedenie dažďových vôd z našich
ulíc. Začali sme teda s postupným
obnovovaním rigolov pri našich
cestách. V prvej etape sme obno-

vili rigoly na ulici K majeru, kde sa
zachytila voda aj z ulíc Vyšný dvor
a Feketeova pažiť, čím sa čias-
točne odľahčila aj Minská ulica.
V súčasnosti pokračujeme s obno-
vou rigolov aj na uliciach Žiacka
a Opátska, zrealizovali sme tiež
odvodnenie časti ulice Za mostom.
Verím, že pomôžu aj novovybu-
dované trativody na uliciach Ko-
nopná a Benkova. Nové osvetlenie
pripravujeme na  prechode medzi
ulicou Horná a IBV Hora I a II, čo
určite prispeje k bezpečnosti
obyvateľov tejto lokality pri vstupe
do centra obce. Aj v tomto roku
sme úspešne zorganizovali prí-

mestský letný tábor pre deti o kto-
rý bol enormný záujem. Touto ces-
tou ďakujem všetkým mládežní-
kom, ktorí sa na jeho realizácii 
podieľali.

Predčasom oslávil svoje
päťdesiate narodeniny náš du-
chovný otec vdp. Juraj Semi-
van. Využívame túto vzácnu
príležitosť, aby sme mu aj touto

cestou povedali, ako veľmi  ho
máme radi a že jeho pôsobe-
nie v našej obci je pre nás viac
ako vyznamenaním.  Každý kto
ho pozná vďačne potvrdí, že 

je to kňaz, ale i človek „par
excellence“ – múdry, milý, lás-
kavý, skromný, ale hlavne
„náš“, ktorého všetci zbožňu-
jeme. Duchovnému otcovi,
ktorého príspevky sú perlami 
v každom čísle nášho Krasňan-
čana, venujeme k jeho „abra-
hámovinám“ ešte jeden vinš
slovami modlitby sv. Tomáša
Akvinského:

„Všemohúci a milosrdný
Bože, prosíme Ťa, daj nášmu
duchovnému otcovi milosť,
aby túžil vrúcne po tom, čo je
Tebe milé, hľadal to a snažil
sa aj vyplniť. Riaď jeho kroky
na ceste k Tvojej sláve a daj
mu správny náhľad na všet-

ko, čo od neho žiadaš. Posil-
ni jeho vôľu a daj mu silu, aby
konal to, čo má konať. Spre-
vádzaj ho na ceste k Tebe,
aby bol dokonalý a neod-
bočil zo správnej cesty až do
konca. Daj mu, Bože zdat-
nosť, aby ho nestrhla nízka
vášeň. Daj mu úprimné
srdce, aby ho nízka žiados-
tivosť nezviedla z pravej
cesty. Poskytni mu rozum,
aby Ťa poznal, horlivosť, aby
Ťa hľadal, múdrosť, aby Ťa
našiel, vernosť, aby Ťa na
konci smel objať.“ 

Prajeme mu tiež, aby bol
spokojný a šťastný medzi nami
Krásňanmi. Happy birthday! 

Za všetkých Mária Miľová

B u ď  č l o v e k o m  a  b u d e š  š ť a s t n ý

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

s e p t e m b e r  2 0 1 1

č í s l o   3R o č n í k  I X .

N i e k t o r ˘ m  º u ì o m  n e c h ˘ b a  s i l a ,  a l e  d o b r á  v ô º a

Ing. Vladimír  S A X A

(Pokračovanie na 2. strane)

N á ‰  v i n ‰  k  „ A b r a h á m o v i n á m “

Na ulici „K majeru“ po vyčistení priepustov na rad prišla aj obnova rigolov

Vytvárajme si vlastnú budúcnosÈ

Jubilantovi k jeho okrúhlym narodeninám 
v mene veriacich a všetkých Krásňanov
zablahoželal aj náš starosta Vladimír Saxa.
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Nezisková organizácia Zachráň-
me kaštieľ v Krásnej bola zaregis-
trovaná Krajským úradom v Koši-
ciach 21. novembra 2006. Od
začiatku sme sa spoločne s ďalším
zakladateľom, Farským úradom
v Krásnej, snažili o to, aby náklady
na prevádzku boli čo najmenšie
a všetky príjmy, sponzorské dary,
vaše darované dve percentá z dane,
dotácie boli maximálne využité na
dosiahnutie nášho konečného cieľa

a to komplexnej obnovy tejto národ-
nej kultúrnej pamiatky. Celkové príj-
my od založenia neziskovky boli vo
výške 21 tisíc dvesto štyridsaťsedem
eur a výdavky za rovnako sledované
obdobie boli vo výške 21 tisíc dvesto
dvadsaťdeväť eur. Na podporu
záchrany ste nám od roku 2008
darovali v podobe dvoch percent z
dane  8 tisíc deväťsto dvadsaťdeväť
eur. Myšlienku obnovy námestia
a komplexnej rekonštrukcie kaštieľa
podporili v roku 2008 aj podnika-

telia, ktorí pomáhali územne rozvíjať
Krásnu v celkovej výške 7 302 eur.
Mestská časť Košice – Krásna, ako
jeden zo zakladateľov podporila
činnosť neziskovej organizácie
dotáciami vo výške päť tisíc eur.
V tomto roku – do 26. 7. 2011, ste
nám prostredníctvom dvoch percent
z dane darovali tisíc sto dvadsaťdeväť
eur. Na čo sme tieto vaše dary po-
užili? Predovšetkým výdavky smero-
vali do stabilizácie stavby kaštieľa,

odvodnenie, terénnych úprav – 
9 tisíc päťsto šesťdesiatpäť eur, ďalej
to boli výdavky v súvislosti s archeo-
logickým, architektonickým a reštau-
rátorským výskumom – 17 tisíc se-
demstopäťdesiat eur, geodetické
a projekčné práce nás stáli dvetisíc
štyristo šesťdesiatpäť eur. 

Všetkým vám, ktorým nie je
osud nášho kaštieľa ľahostajný patrí
veľká vďaka. 

JUDr. Marek Kažimír, riaditeľ

Hoj, vlasť moja, ty zem drahá
ja zo srdca ťa milujem.
Chcem tvojím verným synom byť, 
za blaho tvoje v práci žiť. 

Hoj, vlasť moja, ty zemský raj, 
ty krás blaha večný máj.
Chcem tvojím verným synom byť, 
za spásu tvoju v práci žiť.

Hoj vlasť moja, ty zem svätá,
celou dušou ťa uctiť chcem.
Chcem tvojím verným synom byť,
za blaho tvoje v práci žiť. 

Ferko Urbánek

L á s k a  k  s l o b o d e  j e  l á s k a  k  d r u h ý m .  L á s k a  k  m o c i  j e  l á s k a  k  s e b e .•
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Hoj ,  v lasÈ  moja…

Motto:

Pri skrášľovaní parku pred krásňanskym kaštieľom ochotne pomohli aj
ženičky nášho Klubu seniorov, ktoré tu vysadili kvety.        Foto: V. Saxa

„ZachráÀme ka‰tieº v Krásnej

Historia est testis temporum, lux veritas, vita
memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.

i i i
História je svedectvo ãasu, svetlo pravdy, Ïivot
pamäti, uãiteºka Ïivota, zvestovateºka dávnych dôb.

(M. T. Cicero)

Nezisková organizácia Zachráňme kaštieľ v Krásnej usporiadala dňa 15. júla 2011 Deň otvorených dverí s prezentáciou historických fotografií 
a projektových zámerov rekonštrukcie kaštieľa. Na tejto spoločenskej akcii sa okrem domácich zúčastnili aj pozvaní hostia: Milan Kolcun - turistický
sprievodca a zástupca Krajského pamiatkového úradu Kamil Alezár. Veríme, že o rok, sa kaštieľ zaskvie už vo svojej celej kráse, tak ako si ho
pamätali  naši praotcovia. Vpravo náš “dvorný projektant” Ing. Peter Lopuchovský pri prezentácii našich projektových zámerov. Vedľa Domino Hake,
jeden z dobrovoľníkov, ktorí pomohli pri výzdobe a skrášlení vnútorných priestorov kaštieľa. Foto: M. Kažimír

A k o  s m e  g a z d o v a l i ?

alším vydareným podu-
jatím ostatných dní bola

púť ku kaplnke Panny Márie
Ustavičnej pomoci pri  storoč-
nom dube na hranici mestských
častí Krásna a Vyšné Opátske.
Po duchovnej posile, modlitbe
a občerstvení  sme si našli čas
aj na vzájomné priateľské roz-
hovory. 

Dovoľte mi na záver popriať
vám príjemné prežitie nadchá-
dzajúcich jesenných mesiacov,
nemenej prepotrebného zdravia

a životnej energie. Nezabúdajme
však na to, že všetci sa musíme
pričiňovať o dosiahnutie cieľov,
ktoré sme si predsavzali. Pocho-
piteľne ani na to, že základom na
prekonanie ťažkostí s ktorými sa
dennodenne boríme, je sebadô-
vera, pretože ak si nebudeme
sami veriť, neuveria nám ani iní.
Sebauspokojenie je totiž cesta,
ktorá nevedie nikam! Ľuďom totiž
často nechýba sila, ale dobrá vô-
ľa. Uvedomme si, že sami si mu-
síme vytvárať vlastnú budúcnosť,
teda aj budúcnosť Krásnej.

Vytvárajme si vlastnú budúcnosÈ
(Dokončenie z 1. strany)

Ď



Ani sme sa nenazdali a už nám
na dvere zaklopal nový školský rok.
Každoročne siedmeho septembra
v celej cirkvi slávime sviatok Troch
košických mučeníkov. Keďže je-
den z nich, sv. Marek Križin, je pat-

rónom našej školy, rozhodli sme sa
osláviť tento sviatok a poprosiť ho o
Božie milosti a ochranu počas
celého školského roka. 

Zišli sme sa ráno na slávnost-
nej svätej omši, po ktorej sa začal

ďalší program. Žiaci prostredníc-
tvom „televízneho hlásateľa“ do-
stali pozvánku na prehliadku filmo-
vých štúdií, v ktorých sa nakrúcal
dokument zo života Troch košic-
kých mučeníkov. Triedy našej školy
sa v tento deň zmenili na filmové
ateliéry, ktoré žiaci navštevovali,
plnili rôzne úlohy a takto sa hravo,
zaujímavo a  pútavo dozvedali fakty
zo života týchto svätcov. Starší si
ich pripomenuli, mladší sa čo-to
naučili. V miestnosti s názvom Ré-
žia hľadali a skladali podľa poradia
nastrihané litánie k Trom košickým
mučeníkom. V triede označenej
ako Titulky  prekladali text. Pri filme
je dôležitá aj hudba, preto v ateliéri
s týmto názvom mali zopakovať
rôzne melódie. Ak zavítali do Rekvi-
zitárne, ich úlohou bolo postaviť
hradby z rôznych materiálov. Konal
sa aj Casting, a to tak, že žiaci  há-

dali postavy, ktoré mali nalepené
na čele. V miestnosti s názvom
Scenár prepisovali netradičným
spôsobom zadaný text. Ak navštívili
Strih, skladali puzzle s obrázkom
mučeníkov. Zastavili sa aj u Historic-
kého poradcu, kde dopĺňali mená
zo životopisu svätých košických
mučeníkov. Takto zaujímavo nám
prešlo jedno školské vyučovanie,
kde sa žiaci hrali a zabávali, ale
pritom sa naučili oveľa viac, ako
keby sedeli v laviciach a počúvali
prednášku učiteľa. Škola preferuje
také metódy a formy práce, ktoré
podporujú aktivitu a tvorivosť žia-
kov. Tak ako oslava nášho patróna
sv. Marka Križina, aj predmet tvorivá
dramatika je založená na zážitku.
Hrou sa život v kolektíve stáva pre
dieťa radostnejším, menej spúta-
ným, ale hlavne zmysluplnejším. 

PaedDr. Františka Fecková

Popri iných predsavzatiach
a zámeroch, ktoré si náš starosta
stanovil pred nástupom do funk-
cie je aj to, že bude všestranne
podporovať činnosť ochotníkov,
seniorov, kultúrne a športové akti-
vity detí, mládeže a pôjde v ústre-
ty aj mamičkám s deťmi. Ako
o tom písal v úvodníku Krasňan-
čana, v ostatnom čase sa viackrát
stretol s mladými ľuďmi, ktorí
prejavili záujem o vytvorenie záuj-
mových spoločenstiev rôzneho
zamerania. Aj z ich dotazníka sa
dozvedáme, že prevažná časť
mládeže požaduje vytvoriť pod-
mienky pre rozvoj športu, mať
možnosť korčuľovať sa, hrať ho-
kej, loptové hry, ale aj zriadiť cen-
trum pre využívanie voľného
času.

Pochopiteľne, tieto želania ne-
ostávajú na pokraji záujmu miest-
neho úradu, tobôž nie samotného
starostu či poslancov. Berie ich
s plnou vážnosťou na vedomie
a spoločnými silami chce dospieť
k ich úspešnému záveru. Priesto-
ry pre spomínané aktivity mla-
dých, ale aj pre mamičky na ma-

terskej dovolenke (ktoré by ich
využívali v dopoludňajšom čase)
sú vytipované. Ide o bývalú predaj-
ňu potravín a mäsiareň v Dome
služieb, ktorému sme zvykli hovo-
rievať „u Baróna“. Vieme však, že
tieto sú v dezolátnom stave, aj to,
že kasa našej mestskej časti ne-
má nadostač financií na ich re-

konštrukciu. A tak nám neostáva
nič iné, iba spojiť svoje sily a dať
ich do náležitého poriadku. Mlá-
dežníci síce prejavili snahu priložiť
ruky k spoločnému dielu – keď sa
vyjadrili, že si ich svojpomocne
upravia – ale vítaná je aj pomoc
ostatných, či už finančná, mate-
riálna alebo fyzická. Veď realizácia

chystaného projektu, ktorý poslú-
ži Krásňanom si zaslúži našu po-
zornosť, ale aj pomoc v akejkoľvek
podobe. V ostatnom čase nás po-
tešilo, že na výzvu, či skôr povzbu-
divé slová starostu adresované
všetkým, ktorí majú záujem o ro-
diace sa centrum a klub mladých,
reagovali aj mladé mamičky z no-

vej stavebnej lokality „Na Hore“,
menovite Diana Skičová a Ka-
tarína Klešťová, ktoré nás navští-
vili so svojími ratolesťami. Priniesli
nám aj list pre naše noviny,
v ktorom kvitujú peknú myšlienku
zriadiť Materské centrum v Krás-
nej, dokonca preň vyhútali aj
netradičný názov „Siplačik“. Držia
nám palce, aby čo najskôr uzrelo
svetlo sveta, kde by sa mohli
stretávať, vzájomne si vymieňať
skúsenosti týkajúce sa výchovy
a starostlivosti o deti. Pravdaže
vítajú aj zriadenie klubu pre mla-
dých, aby v ňom vyvíjali zmyslu-
plne voľný čas, čo je vždy rozum-
nejšie ako vysedávať doma, pri
počítačoch. My im vďačíme za
prejavený záujem a podporu tohto
zámeru, veď aj to môže byť moti-
váciou pre tých, ktorí chcú a môžu
pomôcť dobrej veci.       J. Bičkoš
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• J e d e n  o t e c  j e  l e p š í ,  a k o  s t o  u č i t e ľ o v .

Na obzore materské centrum a Klub mlad˘ch

Zo dňa na deň opeknieva a mení svoju tvár aj novovybudovaný polyfunkčný objekt, ktorý nahradil bývalý kultúrny dom. Ten dlhé roky slúžil na rôzne
spoločenské podujatia. Po uložení dlažby a zriadení zelených ostrovčekov v jeho areáli, pribudla tu aj bezprašná cesta. Vpravo: V hornej časti nášho
Domu služieb finišujú s prácami na novom fitness centre a na prízemí sa o dobrú pohodu návštevníkov bistra „Včielka“ starajú nielen v interiéri,
ale aj v exteriéri zariadenia. V ostatnom čase v jeho záhrade pribudol „altánok“, kde trávi svoje voľné chvíle najmä mládež.            Text a foto: (bič)

Takto vyzerá nové školské ihrisko na Rehoľnej ulici, v blízkosti našej
školy, ktoré plným dúškom využívajú naše ratolesti              Foto: V. Saxa

PomôÏme dobrej veci

N o v ˘  ‰ k o l s k ˘  r o k  s m e  z a ã a l i  o s l a v o u



M l á d e ž  c h c e ,  a b y  j u  m e n e j  u č i l i ,  a l e  v i a c  p o d n e c o v a l i .•
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FotoreportáÏ z osláv „DÀa Krásnej“ – 5. júla 2011

O všetkom, čo sa dialo na školskom ihrisku pri príležitosti osláv „Dňa Krásnej“ sa dočítate na vedľajšej, piatej strane. Foto: Ján Bičkoš



V druhom tohtoročnom čísle
Krasňančana nám pán farár Juraj
Semivan o. i. poprial aj požehna-
ný sviatok patrónov našej farnosti.
Takým sa aj stal. I keď pripadol
na obyčajný všedný deň, nič
neubralo na jeho sviatočnosti
a význame. Dôstojne sme vzdali
hold a úctu byzantským bratom,
svätému Cyrilovi a Metodovi, ktorí

nám priniesli nielen kultúru a ja-
zyk, ale najmä svätosť a vieru. 

Vari vieme, že národ, ktorý
nemá úctu k vlastným dejinám,
nemá ani budúcnosť. To si plne
uvedomujeme aj my, Krasňania,
ktorí týchto ,,Mužov viery“ máme
za našich patrónov a čo je hlav-
né, nezabúdame! Morálne nor-
my a ideály, ktoré nám zanechali
sa snažíme, transplantovať“ a pre-
nášať do nášho života ako vý-

honok do neplodného stromu aj
tým, že rok čo rok si tieto vý-
nimočné osobnosti pripomína-
me, a oživujeme navyše svojim
postojom k cyrilo – metodskému
dedičstvu objavujeme pre seba
,,živú kontinuitu“ ich misie. Stalo

sa tak aj tohto roku v našom chrá-
me, ale tiež na tradičnom ,,Dni
Krásnej“. ,,Prológ“ sviatočného
popoludnia osláv, ktoré mala pod
palcom naša mestská časť pod
vedením starostu a jeho tímu,
patril futbalovému zápasu Opát-
ske - Valal. Potom sa slova ujala
DFS Krásňanka, po nej známa
cimbalová skupina Kandráčov-
cov zmesou írečitých východ-
niarskych, ale i rusínskych a róm-

skych skladieb, pričom nechýbal
ani spev a humorné slovo. Ne-
menej zaujali aj ďalší účinkujúci
– košický F. Mercury -  P. Pačut,
hudobná skupina Vitalis, tanečník
salsy Miguel a tiež naši školáci
svojim hip – hopom. Na svoje si
prišli hlavne naše deťúrence, kto-
rým na školskom ihrisku tento raz
nechýbali rôzne atrakcie v podo-

be obrej šmýkačky, skákacieho
hradu, ba ani jazda na živom
koníkovi. Ohňová šou, tombola,
skvelá muzika a vydarené poča-
sie, pravdaže aj všakovaké dob-
roty pod zub a čosi na uhasenie
smädu, to všetko vytvorilo svia-
točnú atmosféru plnú veselia
a pohody. Bol to príjemne prežitý
deň, plný zážitkov a dobrých
pocitov, pookriatie na tele i na
duši.                                      (bič)

V júnovom čísle Krasňan-
čana som si s nevšedným
záujmom prečítala príspevok
umeleckého sochára pána
Ing. Zbigniewa Nišponského,
autora nového kríža na na-

šom cintoríne. Iste nie som
jediná, komu sa tento nád-
herný článok páčil. Už dávno
som nečítala podobnú úva-
hu, ktorá by ma dojala až
k slzám. Priznám, že ešte stá-

le sa k nej vraciam. Požiadať
o slovo autora diela bolo
veľmi múdre, pretože pre nás
– laikov je poznanie pocitov
pri modelovaní kríža s umu-
čeným Kristom, veľmi vzácne

a umocňuje naše pocity.
Zaujalo ma úplne všetko čo
musel umelec pri realizácii
diela urobiť – dokonale po-
znať, prežiť a precítiť každý
detail, byť s ním doslova spä-

tý, vnuknúť mu aj myšlienku.
Za fascinujúce impozantné
dielo, ktoré tak verne stvár-
ňuje umučeného Krista a kto-
ré obohatilo našu obec, patrí
majstrovi Zbigniewovi Niš-
ponskému veľká vďaka. Pra-
jem mu zo srdca, aby svojím
umom, zručnosťou a láskou,
s ktorou pracuje, robil aj na-
ďalej svet krajším a lepším. 

S hlbokou úctou a vďakou 

Mária Miľová
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Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi.•

V y d a r e n é  o s l a v y  „ D À a  K r á s n e j “

OÏivujeme ideály byzantsk˘ch bratov

V ì a k a  v á m ,  m a j s t r e  Z .  N i ‰ p o n s k ˘

D i e l o  s a  v y d a r i l o

Retro KrasÀanãana

Keď sa mi pred časom do-
stal do rúk váš Krasňančan, bola
som ozaj milo prekvapená. Zo
začiatku som si ho vzala a len
tak zbežne prelistovala. Zrazu
na jednej z jeho strán ma upútali
fotografie, na ktorých som spo-
znala moju starú mamu. V tej
chvíli som si začala čítať všetky
články. Dozvedela som sa veľmi
veľa zaujímavých informácii 
o tejto dedinke a jej obyvate-
ľoch. Tieto ma tešia o to viac, že
moji rodičia, aj starí rodičia po-
chádzali z Krásnej nad Horná-
dom. Prajem všetkým, ktorí sa
podieľajú na vydávaní tohto zau-
jímavého a rôznorodého časopi-
su veľa spokojných čitateľov,
veľa dobrých článkov a v ich
osobnom živote veľa zdravia 
a božieho požehnania. Vaša  ná-
hodná, ale odteraz už stála čita-
teľka.               Erika S. z „Jazera“

Pohľad na kaplnku Panny Márie
Ustavičnej pomoci pri storočnom
dube na hranici MČ Krásna a Vyš-
né Opátske.          Foto: K. Saxová

O svojich emóciách, ktoré autor diela Zbigniew Nišponský prežíval pri stvárňovaní korpusu Ukrižovaného,
sa zdôveril aj početnému publiku pri požehnaní nového kríža na miestnom cintoríne.                        Foto: (bič)

Milo prekvapená

Kultúrne centrum Košického
samosprávneho kraja v spolupráci
s miestnym úradom MČ Košice-
Krásna vás pozývajú na regionál-
nu postupovú súťažnú prehliadku
folklórnych skupín z Abova, pod
názvom „Nositelia tradícií“. V ne-
deľu 23. októbra 2011 o 14.30 ho-
dine v kultúrnom dome vystúpia
folklórne skupiny Krásňanka, Be-
ľanka, Kavečianka, folklórna sku-
pina Babinec a ďalšie.

Súťažná prehliadka dlhodobo
mapuje činnosť dedinských fol-
klórnych skupín, ktoré sa venujú
oživovaniu a udržiavaniu tradícií
a ich odovzdávaniu nasledujúcim
generáciám. Víťaz so svojím pro-
gramom postupuje na krajskú sú-
ťažnú prehliadku. Príďte si vypo-
čuť krásne piesne z Abova.

Piesne z Abova



Marta Bodnárová: Kladenská, Mozartova
Mgr. Irena Feketeová: Rešov majer, K majeru, Feketeova pažiť, Vyšný

dvor, Šuhajova, Ortoviská, Krajná, 
Ľubomír Hake: Baničova, Pasienková, Konopná, Piesočná, 

Na pažiti
Imrich Hake: Goetheho, Nová, Čechovova, Pri sídlisku
Pavol Hake: Benkova, Smutná, Horná, Adamova, Benedik-

tínska, Harmincova, Meškova, Polesná, Tibavská,
Tokajská, Vínna

František Jurčo: Edisonova, Orná, Keldišova

Ladislav Kočiš: Minská, Prašná, Goldírova, Zelená
Ing. Ján Kubička: 1. mája, Za mostom, Sv. Gorazda, Traťová
Bc. Peter Kubička: Ukrajinská, Golianova
František Matik: Lackova, Rehoľná, Kertésova, Žiacka
Vincent Nagy: Pollova, Tatarkova, Na močidlách, Urbárska,

Štrková
JUDr. Janette Popovičová: Bezručova, Beniakova, Harčarova, Pri Hor-

náde, Križinova
Takže milí voliči, už viete, s kým sa môžete kontaktovať, aj to, kto vám
prinesie domov nášho Krasňančana.

Začiatkom prázdnin, v me-
siaci júl, bolo málo slnečných
dní, no my sme to vyriešili tak, že
sme za nimi vycestovali spolu
s Krásňankou k pobrežiu Jadran-
ského mora – do Chorvátska. Na
oddych a načerpanie nových síl
si spolu s nami aj ostatní priaz-
nivci nášho folklórneho súboru
vybrali mestečko Primošten, kde
sme pobudli celý týždeň. Okrem
kúpania sa v mori, pri ktorom sme
trávili väčšiu časť dňa, sme si
spríjemňovali dovolenkovú atmo-
sféru spevom, pri ktorom nás
sprevádzal hrou na harmoniku
náš kamarát Fero Nagy Saloci.
Určite poznáte pesničky našej

Krásňanky, piesne, ktoré sa ozý-
vali spolu so šumom mora, sa
páčili aj návštevníkom z okolitých
viliek, ktorí ich nielen ocenili
potleskom, ale sa aj sami radi
pridali.Navštívili sme tiež centrum
tohto starobylého mestečka
a zúčastnili sa na bohoslužbách
v miestnom kostolíku. Na záver
svätej omše sme zaspievali našu
slovenskú pieseň k Panne Márii,
ktorú ocenili prítomní a zvlášť
miestny pán farár. V historickom
centre mesta sa každý rok koná
podujatie s názvom „Kultúrne
leto“, kde sa prezentujú domáce
aj zahraničné súbory a hudobné
skupiny. Vedúcej súboru Irenke

Feketeovej sa podarilo uzavrieť
dohodu s tamojším kultúrnym
centrom o účasti na podujatí v na-
sledujúcom roku. Budúce leto sa
teda „musíme“ takéhoto zájazdu
zúčastniť znova a podporiť Krás-
ňanku na jej premiérovom zahra-
ničnom vystúpení. 

Na záver už len dodám slová
vďačnosti Irenke Feketeovej za
to, že okrem udržiavania ľudo-
vých zvykov a tradícií v našej obci
sa snaží počas dovolenkového
obdobia pestovať dobré vzťahy
medzi členmi súboru a ich rodin-
nými príslušníkmi, aby načerpali
nové sily pre ďalšiu činnosť.

Terézia Kramarčíková
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Každý, kto mi lichotí, je mojím nepriateľom. Každý, kto ma kritizuje, je mojím učiteľom.•

S  K r á s À a n k o u  p r i  m o r i

Na‰i poslanci a „ich“ ulice, nad ktor˘mi majú patronát

Aktivační pracovníci miestneho úradu pri úkonoch spojených s budovaním trativodov na Benkovej ulici. Vpravo: „Plátanie“ výtlkov novou technológiou,
ktorú na našich cestách odskúšali pracovníci krásňanskej firmy PENAD. (Viac sa dočítate na ôsmej strane).                             Foto: M. Cúr a V. Saxa

Na novej stavebnej lokalite Hora I
a II pribudol nový informačný sys-
tém pomenovania ulíc.   Foto: V.S.

V týchto miestach, neďaleko nášho miestneho úradu, hodláme zriadiť nové viacúčelové športovo-oddychové a relaxačné centrum pre všetky
vekové skupiny Krásňanov. Zábery sú z úprav terénu budúceho ihriska a jeho okolia pod dohľadom Mikuláša Cúra.                                    Foto: (bič)



V mesiaci október,
november a december 2011 

oslávia okrúhle výročie:

70 rokov – Ladislav Takáč,
Ladislav Béreš, Alžbeta Študen-
cová, Ladislav Eperješi, Erika
Dolná, Mária Rohárová
80 rokov – Vincent Augustin,
Andrej Takáč, Juraj Totik
90 rokov – Anna Bučeková,
Ján Karalo, Mária Čuriová

Jubilantom želáme 

veľa zdravia, šťastia 

a pohody v rodine.

Mária Študencová

Je potešujúce, že aj v dneš-
nom uponáhľanom svete pre-
trváva záujem o kvety. Nečudo,
veď tie sú tým najkrajším pro-
striedkom, ako preukázať lás-
ku, sympatie, alebo poďakovať
ľuďom, na ktorých nám záleží.
Kvety niekedy dokážu urobiť
viac ako slová. Upokojujú, do-
bíjajú energiu, zlepšujú náladu.
Už v minulosti ľudia verili, že
kvety majú blahodarné účinky
aj na zdravie človeka. 

I v našej obci žije „niekto“,
kto kvetom rozumie a prostred-
níctvom nich vníma naše pria-
nia. Je to majiteľka a záro-
veň vedúca kvetinárstva, pani
Mária Vasiľová. Kvety miluje

a práca s nimi sa stala neodde-
liteľnou súčasťou jej života, čo
potvrdzuje aj to, že si praco-
visko situovala priamo vo svo-
jom rodinnom dome. Okrem
toho, že ponúka široký sorti-
ment rezaných, umelých, su-
šených a črepníkových kve-
tov i darčekových predmetov,
aranžuje kytice na každú príle-
žitosť. Nech sa rozhodneme
navštíviť ju z akéhokoľvek dô-
vodu,  každému je jasné, že je
tu vítaným hosťom. Kvety isto
– iste i jej pomáhajú prekoná-
vať neľahké životné situácie.
Je mladá, ale už pekných pár
rokov kvety zdobia hroby jej
najmilších – manžela i drahých

rodičov. Nikdy nedáva najavo,
čo vo svojom vnútri prežíva 
a aj cez slzy v očiach bola a je
stále ochotná, milá. Zaslúži si
preto obdiv a vďaku. Veď vďač-
nosť je pamäť srdca. Marienke
som vďačná aj za užitočné
rady k ošetrovaniu kvetov,
ktoré v jej „dielni“ stále dosta-
nem a tiež za mimoriadnu služ-
bu, keď mi z vlastnej iniciatí-
vy objednanú kyticu doniesla
osobne domov. Za seba a urči-
te aj za všetkých zákazníkov  jej
prajem zdravie, šťastie a vždy
len usmiatu tvár, ktorá jej naj-
viac pristane. A ak slzy, tak iba
slzy  radosti z detí a vnúčat. 

Mária Miľová
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• E t  l u x  p e r p e t u a  l u c e a t  e i s .  A  s v e t l o  v e č n é  n e c h  i m  s v i e t i …

M a r i e n k i n o u  l á s k o u  s ú  k v e t y

Naši jubilanti

K 31. augustu 2011 žije
v našej mestskej časti 4169
obyvateľov, z toho 2065 mu-
žov a 2104 žien. Detí do 14
rokov je 846, od 15 do 59 ro-
kov 2625 a starších ako 59
rokov je 698 občanov. V me-
siaci jún 2011 sa narodilo
šesť detí a zomrel jeden
občan, v júli 2011 sa narodilo
šesť detí a zomrel jeden
občan, v auguste 2011 sa
narodilo šesť detí a zomrel
jeden občan.   

Košice – mestská časť Krás-
na leží 191 m nad morom.
Najstaršia písomná zmien-
ka je z roku 1143, kedy bolo
vysvätené krásňanské opát-
stvo – benediktínsky kláštor
s patrocíniom P. Márie. 
Už v čase jeho rozvoja tu
vznikli dve samostatné de-
diny Krásna a Opátska,
v stredoveku známe vino-
hradníctvom. Krásna nad
Hornádom vznikla spo-
jením už spomínaných obcí
v roku 1945. Súčasťou mes-
ta Košice sa stala v roku
1976. Heraldická komisia
v roku 1997 potvrdila Krás-
nej erb a zástavu.

Z histórie obce

Koľko nás je?

Cintorín – miesto „konečnej zastávky vlaku“, v ktorom sa všetci vezieme.
Naša ilustračná fotografia je z požehnania nového kríža, ktoré sa
uskutočnilo  dňa 3. apríla 2011.                                                     Foto: (bič)

Novotou v Krásnej bol aj „Deň zdravia“, ktorý zorganizoval MÚ v spolupráci s poisťovňou Dôvera a firmou
Zepter. Ďalšia príležitosť, ako sa dozvedieť čosi viac o svojom zdravotnom stave.       Foto: Katarína Saxová

Naše tretie číslo vychádza v septembri, ale už teraz myslíme na
blížiace sa sviatky Všetkých svätých a Pamiatku zosnulých. Tohto roku
pripadajú na prvé dni novembra – utorok a stredu – a počas nich viac
ako po iné dni v roku prichádzame k hrobom našich blízkych. Nebude
na škodu, ak si prečítate čo si myslia o smrti velikáni svojej doby. Možno
aj ich výroky nám pripomenú , že vo všetkom by sme mali konať a myslieť
tak, ako by sme dnes mali umrieť, aj to, aby sme boli pripravení a žili
tak, aby nás smrť nenašla nepripravených. Napokon všetci pôjdeme
tou cestou. Veď nik z nás večer sa neopovažuje sľubovať si ráno. 

B l í Ï i a  s a  „ D u ‰ i ã k y “ S p r i a t e º  s a  s  À o u
Nemaj odpor k smrti, ale spriateľ sa
s ňou, lebo i smrť je jednou z vecí,
ktoré chce príroda. Lebo rozklad je
rovnako prirodzený ako mladosť a sta-
roba, rast a dospievanie, plodenie,
ťarchavosť a pôrod, ako ich so sebou
prinášajú obdobia ľudského života. je
teda správne, aby rozumný človek
nehľadel na smrť ani dôležito, ani
odmietavo, ale hľadel jej v ústrety ako
jednej z prirodzenej veci. 

Marcus Aurelius

M u s í ‰  o d í s È
Chyby sa dopúšťame v tom, že po-
zeráme na smrť ako na niečo vzdiale-
né. Veľká časť z nej už prešla. Času,
ktorý je za nami sa už zmocnila smrť.
Čo záleží na tom, ako rýchlo odchá-
dzaš, odkiaľ v každom prípade musíš
odísť. Netreba sa starať, aby sme žili
dlho, ale aby sme žili dosť. Život je dlhý,
ak je plný. Smrť patrí k veciam, ktoré
nie sú zlé, ale predsa vyzerajú ako zlo:
naša sebaláska spôsobuje, že inštink-
tívne túžime po sebazáchove a pohŕ-
dame touto rozlukou, alebo sa nám
zdá, že nám berie všeličo dobré,
a zbavuje nás tých radostí, na ktoré
sme si zvykli. 

Seneca



Spoločnosť „PENAD“, s.r.o.
svoje „curriculum vitae“ začala
písať pred šiestimi rokmi a jej názov
vznikol z krstného mena jej zria-
ďovateľa, Ing. Petra Jaroša. Teda
„PE“ je vlastne Peter a „NAD“ ná-
kladná doprava, ku ktorej sa družia
aj zemné práce. Jej sídlo je v Krás-
nej na ulici Nová číslo 3 a svoju
prevádzku má neďaleko našej že-
lezničnej stanice.

Bol to len skromný vozový park
s ktorým firma začínala v roku
2005, no tento sa postupne roz-
rástol na takmer štyridsať obrov-
ských nákladiakov, ktoré vídavame
pendlovať po našich cestách v rôz-
nych častiach mesta i mimo neho.
Ako nám povedal jej konateľ Peter
Jaroš, za šesť rokov svojej existen-
cie spoločnosť zaznamenala výraz-
ný rozvoj a v súčasnosti sa radí
medzi popredných prepravcov vo
východoslovenskom regióne. No
nielen v krajskom sídle a jeho okolí.
Participuje aj pri realizácii viacerých
významných stavieb v rámci Slo-
venska, najmä na výstavbe cest-
ných komunikácií a diaľníc. Popri
zemných prácach svojimi mecha-
nizmami sa podieľa aj na zimnej
údržbe ciest a na odstraňovaní
škôd spôsobených povodňami, zá-
plavami v našom regióne a na po-
žiadanie starostov aj v okolitých
obciach.

Na rôznych pracoviskách spo-
ločnosti si našlo prácu bezmála
šesťdesiat ľudí rôznych profesií.
S cieľom mať vyspelý a stabilný
kolektív, vedenie dbá na profesio-
nálnosť, technickú a odbornú
úroveň osádok áut, nemenej na

zručnosť opravárov všakovakých
moderných mechanizmov. Ústre-
tovosť, spoľahlivosť a kvalitu práce

oceňujú ich obchodní partneri,
najmä Inžinierske stavby, BPC
Trade, Doprastav, Eurovia-Cesty,
Skanska BS, VVS v Košiciach
a ďalšie. Pravdou je aj to, že firma

sa prispôsobuje meniacim sa pod-
mienkam a trendom v národnom
hospodárstve, samozrejme so zre-

teľom na rozvojové plány vo výcho-
doslovenskom regióne.

Pred dvoma rokmi začala svoju
činnosť aj ďalšia „dcérska“ spoloč-
nosť firmy s názvom „PENAD ser-

vices“, ktorá sa zaoberá servisom
a predajom náhradných dielcov
pre všetky typy motorových vozi-
diel, vrátane pneuservisných prác
pre osobné a nákladné vozidlá.
Ďalšou raritou je nová dimenzia
opravy ciest. Ide o technológiu vy-
užívajúcu patent hĺbkovej aktivácie
asfaltového povrchu ciest strojmi
„Silkot“. V mieste poruchy sa cest-
ný zvršok tepelne aktivuje infražia-
rením, rozruší sa a objem výtlku sa
doplní vhodným prehriatym mater-
iálom, čo si pracovníci spoločnosti
vyskúšali aj na našich miestnych
komunikáciách pri kostole, miest-
nom úrade a na ceste do Košickej
Polianky.

Je sympatické a potešujúce, že
šéf spoločnosti PENAD v ostatnom
čase podáva pomocnú ruku aj svo-
jej rodnej obci napríklad tým, že na
požiadanie nášho starostu priviezol
svojím nákladiakom bezplatne tzv.
potravinovú pomoc Európskej únie,
v podobe múky a cestovín, určenú
občanom Krásnej. Z jeho slov vy-
svitlo, že rád pomôže aj naším se-
niorom, ale aj mládeži, či mamič-
kám s deťmi, najmä pri realizácii
projektu rodiaceho sa Materského
centra a Klubu mladých, tiež pri
prácach na polyfunkčnom špor-
tovom relaxačnom centre, ktoré by
malo slúžiť všetkým vekovým sku-
pinám Krásňanov. Vďaka za ponu-
ku, veď akákoľvek pomoc, v akej-
koľvek forme je vždy vítaná. Aj 
od „dopravákov“ krásňanskeho
PENADU.                    Ján Bičkoš

Program distribúcie potravín
podporuje dodávky potravín pre
obzvlášť zraniteľné osoby, kto-
ré sa ocitnú v ťažkej situácii.
V Európskej únii sa tento program
uplatňuje od roku 1987 a je finan-
covaný z Európskeho poľnohos-
podárskeho a záručného fondu.
Hlavným cieľom distribúcie potra-

vín je pomôcť osobám v núdzi
tým, že im budú prostredníctvom
charitatívnych organizácií bez-
platne dodané potraviny – pše-
ničná hladká múka a bezvaječné
cestoviny. Naša samospráva sa
rozhodla v spolupráci s Potravi-
novou bankou Slovenska, o. z.
Lipany zabezpečiť dovoz a distri-

búciu potravín pre obyvateľov
našej mestskej časti. Potraviny
boli prevzaté v Bernátovciach
a dovezené autom, ktoré bezplat-
ne poskytol Ing. Peter Jaroš. Pri
vykladaní a umiestňovaní tovaru
pomohol bezplatne pán Ladislav
Kočiš. Podľa zoznamov boli po-
traviny odovzdané občanom

9. a 10. 8. 2011. Spolu 180 obča-
nov si prevzalo po 20 kg hladkej
múky a 20 kg cestovín, z toho 54
bolo sociálne odkázaných a 126
poberá starobný, predčasný
a invalidný dôchodok, ktorého
výška nepresiahne 305 €.

Mestská časť pripravuje II. eta-
pu prideľovania potravín, ktorá by
mala byť zrealizovaná v septem-
bri, prípadne v októbri 2011.     

M. Študencová
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Nemusíme sa stať miliárdármi, ale môžeme a musíme sa stať bohatými na lásku.•

Nezištnú pomoc pri dovoze a výkladke potravín určených pre našich občanov, svojimi mechanizmami poskytli krásňanske firmy PENAD 
a DREVENÉ OBKLADY, menovite ich šéfovia Peter Jaroš a Ladislav Kočiš. Foto: Vladimír Saxa

Predstavujeme vám Firma „PENAD“ – nákladná doprava
Rozhodujúca je odbornosÈ a kvalita

Potravinová pomoc aj pre KrásÀanov

Pohľad na administratívnu budovu a opravárenské dielne firmy „PENAD,
s.r.o.“ z jej priestranného nádvoria na Traťovej ulici č. 19 v susedstve
krásňanskej železničnej stanice.                                                   Foto: (bič)

• Bohatý park nákladných vozidiel a mechanizmov •
Dominantou je profesionálnosť, technická a odborná
úroveň osádok áut, mechanizmov i opravárov • Široká
paleta činnosti služieb motoristom • Penad neodmieta
pomoc Krásňanom, ani okolitým obciam

KaÏdá pomoc je vítaná



Na druhý júlový týždeň sme sa
všetci veľmi tešili, no radosť sa ešte
vystupňovala, keď sme v pondelok
ráno uvideli vaše usmiate tváre. Aj
vďaka sponzorom Prvej stavebnej
sporiteľni, Stabilite – dôchodcov-
skej spoločnosti a fínskej spoloč-
nosti IXONOS, sme sa nevedeli doč-
kať ďalšieho ročníka prímestského
detského tábora, ktorý aj tento rok
vznikol pod záštitou Mestskej časti
Košice - Krásna.

Keď sme sa po roku všetci pek-
ne zvítali a zoznámili s novými tvárami,
neostalo nič iné, len sa s chuťou vy-
dať na prvý výlet. Naše kroky tentoraz
smerovali do ZOO, kde nám ani to
najhorúcejšie počasie nebránilo, aby
sme sa poriadne zabavili, pozreli si
všetky zvieratká, odvážnejší neodolali
niekoľkým pohladkaniam, vyskúšali
všetky hojdačky a trošku sa zašpinili
od farby pri tvorení našej táborovej
vlajky.

Ani toho roku sme nevynechali
dva celodenné výlety autobusom za
krásami  Slovenska. Prvým z nich bol
výlet do Jasovskej jaskyne. Keďže
sme boli šikovní, stihli sme v tento
deň navštíviť aj miestny premonštrát-
sky kláštor a napriek tomu, že je v re-
konštrukcii, mohli sme sa aspoň na

chvíľu prejsť po jeho krásnej záhra-
de a priamo v kostole si vypočuť nie-
čo z jeho bohatej histórie. Druhý náš
celodenný výlet smeroval na hrad
Krásna hôrka, potom prechádzka po
Zádielskej doline.

Samozrejme sme nemohli vy-
nechať tak obľúbené výlety určené
plavcom. Na veľkom „Tritone“ ste sa
ani po dlhých hodinách vo vode ne-
stihli dostatočne vyčľapkať a len
s ťažkým srdcom sme kúpalisko
opúšťali. Obdobný výlet sme si urobili
na kúpalisko Ryba-Anička. 

Ďalšou činnosťou, ktorá neod-
mysliteľne patrí k naším letným výle-
tom je opekanie dobrôt, ktoré sme
nemohli nezaradiť do programu.
Dokonca hneď niekoľkokrát. Ako
každoročne, sme zakončili naše
dvojtýždňové dobrodružstvá mera-
ním síl s vami v rôznych disciplínach.
Takmer vo všetkých ste nás porazili
na celej čiare, či už v stavaní lieta-
dielok, lodičiek, hádzaní šípok, či hľa-
daní rastlín. V tento deň sme vás
odmenili takou hŕbou cien, že ste ich
niektorí ledva vládali odniesť domov,
a síce spokojní, no trochu sklamaní,
že už je to za nami sa pobrali domov.

Opäť ste nám teda ukázali, koľ-
ko je vo vás energie ale aj dôvtipu,

zažili sme s vami kopec zábavy, vypo-
čuli množstvo zaujímavých nápadov,
či vtipov v autobuse. Z lekárničky
sme minuli hŕbu leukoplastov na rôz-
ne pľuzgiere, kúsky gázy na rozbité
kolená a hlavne veľa chladivého gélu,
lebo ani teraz k vám komáre neboli
milosrdné. Až na jeden prípad sme
sa vyhli vážnym zraneniam, no aj to
Veronika to zvládla veľmi hrdinsky
a pokojne a o pár dní už s nami plná
energie táborovala ďalej.

Tábor je už za nami, no určite zo-
stalo mnoho nových alebo upevne-
ných kamarátstiev. Napriek tomu, že
sme na vás niekedy museli byť prísni,
dúfame, že obojstranne budeme na
seba spomínať len v dobrom a už
teraz sa tešíme na naše ďalšie stret-
nutia nielen v tábore.

Vaši animátori: 
Ľudka, Anka, Zuzka, Rudo

a Cypruss (a naši dobrovoľní
pomocníci Betka a Nelka)

Stojíš pred svojím šéfom.
Robí ti výčitky a ty sa nebrániš.
Každé tvoje slovo by bolo zby-
točné. Možno je i pravda, čo
hovorí, ale to sú predsa detaily.
A čo práca, ktorú si vykonal?
Vrátil si sa domov, hodil do
svojho obľúbeného kresla,
myšlienky ti víria v hlave. Bolo
by sa potrebné preobliecť,
postaviť vodu na čaj, ale tak
veľmi sa ti nechce. Je ti nanič.
Si chorý. Pred chvíľkou vyšiel
lekár. Ešte ti znejú jeho slová
v ušiach. Celkom jednoznačne

z nich vysvitlo, že keby si toľko
nepracoval, toľko neprepínal... 

Okolo teba sa krútia ľudia,
pre ktorých si žil, na ktorých si
robil, často do noci. Delí ťa od
nich vzdialenosť. Oni sú zdraví.
Na tvári človeka, ktorého si
nazýval priateľom, zbadal si
zreteľne grimasu, i keď si ho
prosil len o maličkosť, ktorá
nestojí za reč. Vtedy si si uve-
domil, že medzi „on“ a „ja“ na-
stala zmena! Teraz si zbadal,
že je na míle vzdialený. 

(bj)

Človek prechádza v živote
viacerými obdobiami a je dob-
re, ak sa, hlavne na tie neskor-
šie, trochu aj pripraví. Čas
plynie veľmi rýchlo. Veď len
nedávno som prežívala úlohu
starostlivej dcéry a mamy a už
je tu ďalšia – úloha starej ma-
my. Keď sa ožení syn, či vydá
dcéra, každá matka má obavy,
ako sa vžije do svojho nového
postavenia svokry, či neskôr
starej mamy. Ako to zvládne,
či sa  podarí vyvrátiť tie „staré

dobré“ vtipy o svokrách... Po-
dobné obavy neobišli ani mňa,
no v mojom prípade je to chvá-
la Bohu jednoduché a v úlohe
svokry i starej mamy nachá-
dzam zmysel života. Moja ne-
vesta je šikovné, múdre žieňa,
ktoré si vie poradiť v zamest-
naní, v domácnosti, ako man-
želka i matka. Je pozorná,
úslužná, vďačná za každú ma-
ličkosť a ja nadobúdam do-
jem, že som skutočne jej dru-
hou mamkou, ako ma od
začiatku oslovuje. Mladí si zria-
ďujú vlastné bývanie a naša
rozkošná vnučka je zo dňa na
deň zlatšia. Musím priznať, že

ako stará mama prežívam veľa
radosti a vychutnávam si kaž-
dú chvíľu, ktorú s ňou môžem
stráviť. A ona šikuľka už robí
prvé samostatné krôčiky, všet-
ko ju zaujíma, rúčkami sa
chce všetkého dotknúť, pokú-
ša sa o prvé slová. Som pyšná
na každý jej pokrok. S man-
želom sa snažíme rešpektovať
spôsob, akým ju vedú rodičia. 

Život však neprináša vždy
len pohodu. Som presvedče-
ná, že tam, kde vládnu dobré

rodinné vzťahy, úcta, láska
a porozumenie, aj zložité situá-
cie sa dajú preklenúť.

Nuž tak sa mi darí zvládať
úlohu svokry i starej mamy,
ktorá k jeseni života neodmy-
sliteľne patrí. Úlohu náročnú,
ale zároveň aj čarovnú tým, že
ma vracia do rokov mladosti.
A čo je na tom najkrajšie? To,
čo mi iste potvrdia všetci starí
rodičia, že pri mladých ľuďoch,
pri ich životnom eláne si ne-
uvedomujeme svoj vlastný vek
a na chvíľu zabúdame aj na
svoje starosti. A to je predsa
úžasné!

Mária Miľová

9

N i e k e d y  i  ž i ť  j e  s t a t o č n ý m  č i n o m .•

…A zrazu som starou mamou

M a l é  a k t u á l n e  z a m y s l e n i e

Pred vstupom na hrad Krásna Hôrka. Bol to náš druhý celodenný výlet.

Spomienky  na  le tn˘  pr ímestsk˘  tábor  det í

N a s t a l a  z m e n a

Žiaľ, takto vyzerá v súčasnosti náš schátralý kaštieľ v centre Krásnej.
Podporme preto ľudí, ktorí sa usilujú o jeho znovuvskriesenie. 

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

Dňa 15. októbra 1967 bol slávnostne posvätený a umiestnený vo veži nášho kostola nový zvon sv. Cyrila a Metoda s nápisom „Dedičstvo otcov zachovaj
nám, Pane.“ Vtedy sa „zrodili“ aj tieto fotografie. Škoda, preškoda, že mnohí z hŕstky prítomných pred kostolom (vpravo), už nie sú medzi nami.

NÁVRATY  DO DEDOVIZNEFotoreportáž Fotoreportáž 

Za fotografie v tomto čísle ďakujeme. Pri posielaní ďalších snímok z dávnej minulosti prosíme, aby ste nám ich aj popísali, o koho ide a z ktorého roku je fotografia.
Texty aj tentoraz napísal a na ďalšiu spoluprácu sa teší: šéfredaktor.

Verné priateľky, M. Köverová, T. Bodnárová, M. Jarošová, P. Hajduková a M. Petrušová v nedeľné popoludnie na jednej z ulíc okolo roku 1950. Vpravo:
Takéto bývali svadby za oných čias. Na rodinných dvoroch, pod holým nebom svadobčania hodovali raz u mladuchy, raz u ženícha.

V ťažko dostupnom teréne „pomotané“ obilie si vyžadovalo ručné kosenie. Náš záber z náročného zberu „chleba“ sme urobili pred päťdesiatimi rokmi
pri starom mlyne. Koscom bol  J. Valik, odberačkou A. Vraňová a viazačkou snopov H. Špacajová. Vpravo: Keď sa schýlilo k jesennému času, na rad
prišiel zber plodov zeme, aj na záhumienkách, najmä zber druhého chleba – zemiakov, samozrejme aj zeleniny, repy a kukurice.

Zásobárňou vitamínov pre obyvateľov krajskej metropoly v sedemdesiatych rokoch bolo veľkoplošné zeleninárstvo nášho JRD za železným mostom.
Pri chystaní kapusty na expedíciu sme zastihli ženičky zeleninárskej skupiny so svojími šéfmi. Vpravo: Takto vyzerali krásňanske ulice v šesťdesiatych
rokoch. Záber je z pohrebu na ulici zvanej „Pod mazlovom“, dnešnej ulici Prvého mája.
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Dňa 9.7.2011 sa v Krásnej
uskutočnil ďalší ročník turnaja
o Pohár starostu Krásnej v malom
futbale, ktorý sa teší veľkej obľube.

Na turnaj sa prihlásilo desať 8-
členných mužstiev, ktoré boli loso-
vaním za účasti kapitánov mužstiev
rozdelené na dve skupiny. Jedno
mužstvo však tesne pred turnajom
odstúpilo, takže turnaj sa odohral
za účasti deviatich mužstiev

Za pomoci sponzorov, boli naj-
lepší na turnaji odmenení zaují-
mavými cenami a všetci účastníci
mali zabezpečené občerstvenie čo
sa týka jedla, ale aj nápojov.

Skupiny boli rozlosované za
účasti kapitánov a v skupinách sa
stretli mužstva medzi sebou. Vý-
sledné poradie a skóre skupín.:

skupina  A body skóre
A1-  Glória Palác   7 16:4    
A2- Juniori 4 13:8
A3- Rosetex 3 8:12
A4- Internacionali 0 8:21

skupina  B body skóre
B1- Bachari 10 23:12
B2- Gymnasia 7 11:8
B3- Coca-cola 5 15:11
B4- Ferčo tím 5 16:14
B5- Rubin 0 6:26

Zo skupín postupovali traja  naj-
lepší. Víťazi skupín Bachari a Gló-
ria Palác s prehľadom postúpili
priamo do semifinále na základe
výsledkov zo skupín, druhé muž-
stva sa stretli krížovým spôsobom

o postup do semifinále. Do Semi-
finále sa napokon dostali aj obaja
tretí v skupinách a to minuloročný
obhajca Rosetex a mužstvo Coca-
Cola. Nasledovalo semifinále,
v ktorom zakopli obaja víťazi skupín.

Mužstvo Bacharov aj napriek veľ-
kému tlaku prehralo s mladíkmi
z Coca-Coly a Glória Palác nezo-
pakovala jasné víťazstvo v skupine
a o postup do finále tesne podľahlo
Rosetexu. Výsledky semifinále:

Bachari – Coca-Cola 1:2
Glória Palác  – Rosetex 4:5
Finále a súboj o tretie miesto

skončil lepšie pre minuloročných
finalistov. Najprv Bachari po jas-
nom priebehu zápasu zdolali  Gló-
ria Palác a minuloročný víťaz
Rosetex si poradil s Coca-Colou,
ktorá vo finále svojim finišom pri-

vodila drámu, ale vyrovnať sa im už
nepodarilo.

Súboj o tretie miesto:
Bachari – Glória Palác 5:2

Finále: 
Rosetex – Coca-Cola  4:3

Konečné poradie:
1. Rosetex
2. Coca-Cola  
3. Bachari
4. Glória Palác

Poďakovanie patrí aj sponzo-
rom tohto turnaja a to generálnym,
ktorými boli: Glória Palác a Carre-
four, ale aj Reštaurácií Rubín, Po-
travinám Rjabinčák, Krčme Pod
orechom Hegedüš, Potravinám
Hanko a Potravinám Figurová.

František Klik

Ú s p e c h  s a  p l a t í  d r a h o ,  a l e  o d m e n a  j e  v y s o k á .•

Turnaj o „Pohár starostu“ obháji l  Rosetex

Najlepšie štyri mužstvá turnaja o „Pohár starostu“

Vodné lyžovanie v Košiciach má dlhú tradíciu. Teší nás, že v galérii najlepších je opäť niekto z Krásnej. Jakub Szász býva v našej mestskej časti
len niekoľko rokov, ale jeho tohtoročné výkony treba spomenúť. Foto je z finale GRAND PRIX OF THE CABLE 2011v Košiciach, disciplína slalom. Aj
keď v tomto preteku nezvíťazil v skokoch predviedol pekný výkon, keď prekonal hranicu 51 metrov, čím vytvoril nový slovenský rekord. Druhé je
z majstrovstiev Európy juniorov do 19 rokov a seniorov nad 35 rokov v Poľskom Lubline. Tam sa Jakub prezentoval výbornou jazdou v slalome a stal
sa majstrom Európy v kategórii juniorov do 19 rokov. Na spoločnej fotografii stojí v strede so zlatou medailou na krku.

Rosetex – víťaz turnaja o „Pohár starostu“

Smutní finalisti Coca-Cola

Ferčovci žiaľ neobhájili minuloročné tretie miesto



Záver jarnej časti nasvedčoval,
že záchranu v súťaži máme vo vlast-
ných rukách. Prišiel však posledný
zápas na domácom trávniku s po-
sledným mužstvom z N. Hrušova,
ktoré naše mužstvo nezvládlo a po
prehre sa ocitlo na vypádavajúcej
priečke spolu s V. Tatrami, ktoré
skončili posledné. Nastala však
situácia, že z našej 3. ligy okrem
víťaza Lokomotívy Košice postúpilo
do vyššej súťaže aj mužstvo z dru-
hej priečky a to Moldava „B“.

Pre náš klub, ktorý si tak za-
choval účasť v tejto súťaži nastala
hektická doba, pretože v tejto si-
tuácii sa museli riešiť dve najzá-
važnejšie priority a to nové vedenie
futbalového klubu, keď pred za-
čiatkom letnej prípravy požiadal
František Jurčo st. o uvoľnenie
z funkcie prezidenta klubu. Nebolo
to unáhlene rozhodnutie, keď už
v marci tohto roku pri prijatí tejto
funkcie oznámil, že po skončení
jarnej časti skončí na poste pre-
zidenta.

V klube spoločne s vedením
mestskej časti po tomto oznámení
prebiehali viaceré rokovania s kan-

didátmi na tento dôležitý post až sa
rozhodol prijať funkciu prezidenta
klubu majiteľ firmy Peva s.r.o. Peter
Varga, ktorý bol doteraz hlavným
sponzorom nášho klubu. Po vyrie-
šení vedenia miestneho futbalo-
vého klubu sa musel vo veľmi
krátkom čase riešiť pálčivý problém
a to hráčsky káder, keď pre rôzne
problémy už koncom jesennej čas-
ti ukončilo účinkovanie v našom
mužstve 6 hráčov a po skončení
ročníka odišli ďalší konkrétne Go-
lenya, Matia, Gedeón, Monrigal
a Korfanta. Odchodom týchto hrá-
čov nastala situácia, že nové vede-
nie a tréner mužstva Ján Bodnár
museli v extrémne krátkej dobe po-
skladať zbrusu nový káder mužstva
dospelých. Výbor preto hľadal
možnosti na riešenie doplnenia

kádra „A“ mužstva, avšak najväč-
ším nepriateľom v tomto období bol
čas, keď letná prestávka je veľmi
krátka na prestavbu mužstva a bolo
zložité zaceliť všetky diery v lodi,
ktorá má plávať majstrovskými
búrkami.

Doplňovanie a vylepšovanie
hráčskeho potenciálu vlastne pre-
bieha stále, čím určite trpí herná
zohratosť mužstva a to nás čakal
ťažký úvod, keď v priebehu týždňa

nového ročníka sa odohrali tri 
kolá. V otváracom stretnutí sme aj
pri všetkých problémoch podali 
s V. Šarišom dobrý výkon, ktorému
chýbalo už len korenie v podobe
gólov. V tomto zápase, ktorý sa na
trávniku skončil remízou 0:0 sme
nakoniec získali po kontumácii
všetky 3 body pre neoprávnený
štart hráča v mužstve V.Šariša.

V strede týždňa vo V. Opát-
skom sme začali koncentrovane.
Dobre sme vypĺňali priestor hlavne
v strede ihriska a defenzívnymi
pavúčinkami sme zachytávali sna-
ženie domácich, čím sme otupili
ich údernosť a navyše sme sami
ukázali pár šikovných ťahov, po
ktorých najmä Pasternákov lob
volal po góle. O osude stretnutia
sa nakoniec rozhodlo v poslednej

dvojminútovke 1. polčasu a dvojmi-
nútovke na začiatku 2. polčasu,
keď po taktických chybách a ne-
dostatočnej koncentrácii sme dva-
krát inkasovali, čím sme domácich
posadili na koňa a po prehre 3:0
sme vyšli bodovo naprázdno. V zá-
pase s Haniskou, ktorý ukončil tzv.
anglický týždeň sme neboli úspeš-
ní, aj napriek tomu, že sme si do-
kázali vytvoriť strelecké príležitosti,
ktoré sme nedokázali úspešne

zakončiť a navyše sme trestuhodne
spackali aj dva pokutové kopy a aj
preto sme nešťastne prehrali 0:1.

V ďaľšom zápase v Stropkove
sme spočiatku ťahali za kratší ko-
niec povrazu. Postupne sme sa
z tlaku domácich dostali, ale našej
hre chýbala úderná ofenzíva
a dôrazné zakončenie. Trápil sa
však aj Stropkov hlavne s nepres-
nosťou vo finálnej fáze a aj s tro-
chou športového šťastia sme po
výsledku 0:0 uhrali cenný bod.
Pred domácim zápasom so Sni-
nou, ktorá má konsolidovaný káder
a zrejme bude patriť k favoritom na
postup sme si boli vedomí, že sme
už 360 minút nedokázali skórovať.
Túto nepriaznivú bilanciu sme
v tomto zápase boli rozhodnutí
zmeniť a preto od začiatku sme

zvolili agresívnejšie poňatie hry.
Takýto vstup do zápasu nám vyšiel
veľmi dobre, keď už v 3. minúte
Šoltysom sme prelomili streleckú
mizériu a ujali sa vedenia 1:0. Celý
tento zápas sa hral vo svižnom
tempe a obe mužstvá si vypracovali
viacero možnosti na skórovanie
V závere sme mali aj športové šťas-
tie, ale naše mužstvo drelo a keď
pridalo k svojmu výkonu odušev-
nenosť a bojovnosť, tak sa priklo-
nilo na našu stranu a zápas po
výsledku 1:0 sme doviedli do víťaz-
ného konca.

V ďalšom kole v Sabinove sa
v 1. polčase hral priemerný futbal
s nepresnosťami na oboch stra-
nách. V samom závere úvodného
dejstva nám však vyšla útočná
akcia a gólom do šatne sme do-
mácich futbalistov zaskočili. Psy-
chickú výhodu sme však stratili
hneď na začiatku 2. polčasu, keď
našu nesústredenosť domáci po-
trestali vyrovnávajúcim gólom. Ten-
to gól domácich povzbudil a na-
koniec sme celý zápas prehrali 3:1

Posledný zápas, ktorý sa hral
pred vydaním tohto časopisu sme

odohrali na domácom trávniku proti
húževnatému Svitu. V tomto zápa-
se obe mužstvá hrali oduševnene,
ale slabé finálne prevedenie v 1.
polčase neprinieslo otvorenie gólo-
vého účtu. V 2. polčase najprv
udreli hostia, keď medzi 64. a 66.
minútou strelili 2 góly. Naši na za-
čiatku poslednej desaťminútovky
znížili na rozdiel jedného gólu, ale
v ostávajúcich minútach sme už
nedokázali zrovnať skóre.

Čo dodať na záver, nuž iba to,
že tento káder dokáže hrať futbal
na patričnej úrovni, ale veľmi v ňom
chýba razantný zakončovateľ, ktorý
by miestami dobrú kombinačnú
hru podporil gólovou realizáciou
vypracovaných možností.

Vladimír Wantruba
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„Majstrovstvá regiónu – v˘chod“

Nov˘m prezidentom klubu Peter  Varga


