Občasník samosprávy Mestskej časti Košice-Krásna

apríl 2006
Prioritou je dostavba kultúrneho domu

PLNÍME, ČO SME SĽÚBILI
Vážení občania, rok 2006 by
podľa schváleného rozpočtu
mestskej časti
a mesta mal byť
rokom investícií,
ktoré budú meniť tvár Krásnej
k lepšiemu. Dobrým hospodárením, a tým nemyslím len
neúčelné šetrenie, ale najmä
rozumný predaj stavebných pozemkov a nehnuteľností v Krásnej (neformálnou dražbou pred
určenou komisiou), sme mohli
rozdeliť prebytok z roku 2005

Milí Krásňančania,
snáď neprejde deň, aby sa človek
nestretol s nejakým druhom ťažkosti.
Mladí ľudia snažiaci sa nájsť svoje
miesto v živote, mladé páry s vervou
hľadajúce miesto, kde sa budú môcť
usadiť so svojou rodinou,
chorí ľudia hľadajúci lekára,
liečbu, čo im pomôže vystrábiť sa z fyzickej – niekedy aj psychickej bolesti,
starci cítiaci „ťažobu“ pochádzajúcu z mnohoročného bremena života, osamelosti, opustenosti... K tomu všetkému nespočetné
množstvo ľudských trápení – od
veľkých životných tragédií až po
malé osobné bolesti, o ktorých vie
len človek sám. A je toho ešte omno-

2 milióny 883 tisíc Sk na dokončenie kultúrneho domu
a začatie I. etapy výstavby
Komunitného parku pri kostole. Dobrým lobovaním na politickej úrovni, podpory terajšieho námestníka Ing. Františka
Knapíka a presadzovaním našich cieľov a priorít v mestskom
parlamente sa nám podarilo
pritiahnuť do Krásnej investície
za cca 22 miliónov korún. Spomeniem tie najhlavnejšie: výstavba cestnej svetelnej križovatky na uliciach Lackova,
(Pokračovanie na 2. str.)

ho viac „Človeku by prasklo srdce“ –
povedal mi nedávno muž z Nigérie,
ktorý sa v Londýne snaží zarobiť na
živobytie svojej 11-člennej rodiny
doma v Afrike. „Srdce by prasklo,
keby som nemal nádej. Dobre, že je
Boh.“
V týchto dňoch vrcholí
pre kresťanov pôstne obdobi, ktoré je vyjadrením zjednotenia Boha s človekom v
jeho utrpení. Po pôste však
prichádza Veľkonočné víťazstvo nad
zlom, utrpením, smrťou. Ponuka
nádeje. Aby človeku neprasklo srdce.
Ponuka pre každého – aj pre nás
všetkých v Krásnej...
Prajem vám radostnú, nádejou
naplnenú Veľkú noc.
Juraj Semivan

PONUKA
NÁDEJE

Naša

repor táž

Určite všetci sme už zahodili starý
kalendár. Bodaj by nie, veď
nezvyčajne dlhá a tuhá zima už

číslo 1

Starosta mestskej
časti a poslanci miestneho zastupiteľstva vás
srdečne pozývajú dňa
29. apríla 2006 o 14. hodine na netradičné verejné zhromaždenie.
Stretnutie účastníkov – cyklistov sa
uskutoční na cyklistickom chodníku
(Krásna – Nižná Myšľa – Skároš) pri
odľahčovacích kanáloch pod cestným mostom a samotné Verejné
zhromaždenie sa uskutoční v Nižnej
Myšli so začiatkom o 16. hodine
v priestoroch archeologického náleziske. Pre necyklistov bude zabezpečená doprava zdarma autobusom
s odchodom o 15.30 hodine zo zastávok Barón, Kostol, Lackova smer
Nižná Myšľa a späť. Verejné zhro-

maždenie a cyklistický
výlet budú spojené
s prehliadkou archeologického náleziska datovaného do bronzovej doby a návštevou miestneho múzea. V prípade
nepriaznivého počasia sa termín
presúva o týždeň neskôr na sobotu
6. mája 2006.

STAROSTA
POZÝVA

Babka Mlátičeková má 103 rokov
Pani Filoména Mlátičeková z Čechovovej
ulice sa 6. januára
dožila v zdraví krásnych 103 rokov.
V mene všetkých
obyvateľov Krásnej jej
starosta poprial veľa zdravia a radosti zo
života v kruhu svojich najbližších. M.K.

„KRÁSŇANSKA KVAPKA KRVI“
Miestny spolok
Slovenského
Červeného kríža
v Krásnej a Miestny úrad Mestskej
časti Košice –
Krásna p o z ý v a všetkých
bezpríspevkových darcov krvi na IV.
Krásňanskú kvapku krvi. Kvapka

krvi sa uskutoční dňa 25. apríla
2006 (utorok) v čase od 8. hodiny
s odberom krvi priamo na Miestnom
úrade v Krásnej. Po odbere bude
pre všetkých bezpríspevkových
darcov krvi pripravené občerstvenie. Tešíme sa na spoločné stretnutie.
E.F. a M.K.

Z á s l u ž n á p r á c a , v ďa k a …
Pri ostatných návštevach rodnej obce
sa mi dostali do rúk katolícke kalendáre
na roky 2000 a 2005 s názvami Kríže
Krásnej a Krížova cesta a tiež brožúra
k sedemdesiatinám nášho chrámu.
O niekoľko dní mi naši doma podarovali
v poradí tretí kalendár na rok 2006,
k výročiu obce a k 70.výročiu kostola
sv. Cyrila a Metoda.

Všetky „dielka“ ma veľmi zaujali,
ba aj dušu pookriali. Prosím, dovoľte mi vyjadriť úprimnú vďaku a uznanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o ich vydanie.
Vďaka za oživenie histórie dediny, za
klenoty, ktoré nám zanechali naši
otcovia.
(bič)

Budeme silvestrovať už v novom kultúrnom dome?
voľky – nevoľky odovzdáva žezlo
novej jari. Veru, uteká ten čas,
uteká..., utekajú roky a miznú kdesi

v priepasti minulosti! Zostávajú po
nich však isté „stopy“, brázdy –
jazvy, ale aj pekné spomienky.
Vráťme sa teda k tým milým a pekným z minulého roku, menovite k
úspešne zrealizovaným predsa-

vebných prác na kultúrnom dome.
Navyše sme skolaudovali aj nové,
krásne a účelné administratívne
priestory miestneho úradu.
Čas, ten neúprosný čas, s ktorým deň čo deň zvádzame súboj!

UROBILI KUS DOBREJ ROBOTY
Ján BIČKOŠ

Súčasný pohľad na budúcu dominantu obce Košice-Krásna – miestny
úrad a kultúrny dom vo výstavbe.

vzatiam. Zaostrime pozornosť na
investičnú činnosť - rozvoj obce,
bližšie na záverečný účet miestnej
správy, ktorý občanom predostrel
kormidelník obce na záver roku
2005.
Je sympatické, že okrem iných
nie menej dôležitých úloh, ktoré sa
ocitli v kolonke „splnené“, úspešne sme zavŕšili aj prvú etapu sta-

Súri, nedá pokoj, možno ani spánku tým, ktorým leží na srdci skoré
ukončenie stánku kultúry v obci,
susediacou s krajskou metropolou. Nečudo, že osou snaženia
miestnych funkcionárov je preklenúť všetky prekážky, ktoré brzdia
ukončovacie práce na tomto diele.
A tak nie náhodou sa táto úloha
(Pokračovanie na 2. str.)

PLNÍME, ČO SME SĽÚBILI
(Dokončenie z 1. str.)

Ukrajinská, Mozartova – 2,5 milióna,
štúdia a projekt obchvatu Krásnej –
1,5 milióna, presťahovanie rodiny
Škrakových z Golianovej ulice – 6 miliónov, výstavba miestnych komunikácií na uliciach Beniakova, Harčarova, Pollova, Tatarkova – 1 milión,
rekonštrukcia sociálnych bytov –
2 milióny, 3 milióny na kultúrny dom.
Najdôležitejšími prioritami ostáva
dokončenie stavby kultúrneho domu,
kanalizácie v časti valal a opátska
a začatie stavebných prác na Komunitnom parku.
Dokončením rekonštrukcie bývalého domu služieb - Baróna, kde
teraz sídli pošta, Klub mladých,
potraviny, realizuje sa projekt rómskej

CENA

M E S TA

KOŠICE

Na návrh Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice – Krásna
schválilo Mestské zastupiteľstvo na
zasadnutí v mesiaci február 2006
Cenu mesta Košice pre nášho
duchovného
otca, dôstojného
pána prof. ThDr. Juraja Semivana,
PhD. Cena bude udelená pri príležitosti jubilea 20 rokov kňazskej
služby, šírenia evanjelia, pozdvihnutia duchovnej a morálnej úrovne
obyvateľov v Krásnej a prostredníctvom rozhlasových vĺn aj obyvateľov širšieho Košického regiónu.
Medzi ocenenými sú: prof. MUDr.

škôlky a výstavbou parku pri kostole
by naša mestská časť Krásna mala
byť o poznanie niečo „krásnejšia“.
Viem, spolu s poslancami a na základe vašich podnetov, že poznáme
aj iné boľavé miesta v Krásnej (chýbajúce a rozpadajúce sa chodníky,
zlé odvodnenie ulíc, chýbajúce cestné priekopy) a trápi nás skutočnosť,
že všetko sa naraz a hneď urobiť
nedá, najmä ak ste limitovaní určitým
balíkom peňazí a keď v Krásnej potrebujeme zabezpečiť aj zimnú, letnú
údržbu, osvetlenie. Po ukončení
výstavby kanalizácie príde čas aj
na tieto krásňanske boľačky, a aj
preto vás prosíme ešte o vašu
trpezlivosť.
JUDr. Marek Kažimír, starosta

PRE DUCHOVNÉHO OTCA
Branislav Bohuš, CSc., prof. RNDr.
Viliam Geffert, DrSc., Ing. Marta
Horváthová, Mons. Milan Chautur,
CSsR, Ing. Štefan Javnický, CSc.,
Ing. Ladislav
Makó, CSc.,
Ján Šilan, Mgr.
Katarína Zozuláková, kolektívy Miestny odbor
Matice slovenskej v Košiciach, ZOO
Košice, Špeciálna základná škola,
Vojenská 13, Košice.
Ceny mesta Košice a primátora
budú odovzdané počas osláv Dni
mesta Košice začiatkom mája
2006.

VYSOKÁ POCTA

M.K.

Z času na čas treba nazrieť aj do projektov stavby kultúrneho domu,
čo prislúcha stavbyvedúcemu firmy Hydro-Eko-Stav Ing. R. Sanislovi
(vpravo). Aj v jeho rukách je, aby jeho dostavba bola čo najskôr hotová.

Podávajú pomocnú ruku
Na Kladenskej ulici v resocializačnom centre RESOCIA v Košiciach Krásnej sa svojich negatívnych návykov snažia zbaviť ľudia, ktorí nezvládli svoje problémy v oblasti či už
pracovnej alebo súkromnej a tak následne podľahli rôznym druhom
závislosti.
Závislosť môže postihnúť kohokoľvek a tak poznačiť človeka od profesionálnej kariéry až po rodinný - osobný život. Toto zariadenie poskytuje pre
klientov resocializačnú starostlivosť
a snažia sa vrátiť ľudí do bežného
života a integrovať ich do prirodzeného prostredia. To je aj nosnou
myšlienkou a hlavným zámerom terapeutov.
V Resocii je resocializácia pre
klientov najlepšou alternatívou ako

abstinovať pri rôznych závislostiach
a zostať „čistí“. Komunitný režim im
dáva stabilitu, teraupeti emočnú podporu a vytrvalosť im dáva praconá
terapia.
Svoju pracovnú aktivitu a svoje
zručnosti ponúka obyvateľom Krásnej
aj klient z Resocie. Majster stolár by
bol rád počas pracovnej terapie užitočný a chce pomôcť v obnovovaní
(renovácii) starých nábytkov za minimálny poplatok seniorom, ktorým
nemá kto takúto prácu doma vykonať.
Seniori, ktorí majú o takúto službu záujem, sa môžu prihlásiť na
Miestnom úrade Mestskej časti
Košice – Krásna, Opátska č. 18 na
t. č. 729 10 39.

aby bolo zadosťučinené hygienickým normám z hľadiska oddelenej prípravy teplých i studených
jedál, čistenia zeleniny, zemiakov
a pod.
Za hluku vŕtačky, rezačky dlaždíc či miešačky sme urobili akúsi
„vizitu" vestibulu, skladov, hľadiska
aj javiska, videli sme prípravňu
i samotnú kuchyňu, ale tiež sociálne zariadenia, ba aj miesto, kde
bude informátor, bufet aj bezbariérový vstup do sály. Mimoriadne čulý pracovný ruch vládol
najmä vo vstupnej hale – teda vo
foyeri – kde sme zastihli R. Pospíšila, ktorý si pripravoval a na
rezačke „prispôsoboval“ obkladačky, ktorými vzápätí „zdobil“
jedno zo sociálnych zariadení. Pri
elektromontážnych úkonoch pod
stropom sa usiloval M. Ficzeri, ďalší
pri obsluhe miešačky pred javiskom. V sále totižto majú k dispozícii
piesok i ďalší stavebný materiál,
ktorý si tu prichystali v jeseni, aby
mohli nerušene pokračovať v prácach aj v zimnom čase. A ten ešte
trval aj počas našej návštevy, keď
v noci namerali mínus 11 stupňov!
Nemenej usilovne pracovali aj pracovníci v spomínanej prípravni
polotovarov pre kuchyňu, všetci
známi Krasňania J. Balasch, S. Takáč a M. Verešpej.
Ako ma informovali moji sprievodcovia, dvanásť ľudí tvorí tím

naslovovzatých odborníkov a pomocných robotníkov. Ukazuje sa,
že u všetkých, ktorých sme tu

Mgr. Viera Sotáková,
sociálny pracovník

UROBILI KUS DOBREJ ROBOT Y
(Dokončenie z 1. str.)

stala v pláne obce na rok 2006
dominantnou, má zelenú a je imperatívom pre dnešok i nasledujúce
dni, týždne pre všetkých, ktorí sa
na jej plnení akýmkoľvek spôsobom podieľajú.
Aká je súčasná situácia v rozostavaných priestoroch budúceho
stánku kultúry, zašli sme sa pozrieť
v posledné dni februára, tesne
pred Popolcovou stredou. Mojím
sprievodcom boli Laco Fekete ako
technický dozor a stavbyvedúci
firmy Hydro-Eko-Stav Ing. Rudolf
Sanislo. Dozvedeli sme sa, že tempo dokončovacích prác skompli-

kovalo príliš chladné počasie a tuhé mrazy im na istý čas zastavili
chod práce. Pravda, nútenú prestávku zapríčinili aj financie, ktorých prísun z centrálnych zdrojov
často pokuľháva. I napriek tomu
odviedli kus dobrej roboty, keď
zrealizovali hrubú montáž ústredného kúrenia, sanitnú inštaláciu
aj elektroinštalačné práce. Krok
vpred urobili aj v hrubých omietkach v časti kuchyne a spojovacej
chodby, aj v celom foyeri a tiež
v pokladaní dlažby na chodbách,
dennom bare i v kuchyni. Po
„istom“ zásahu hygienikov museli
urobiť určité zmeny a opravy tak,

O kvalitu betónovej zmesi – v sále, ktorá pojme bezmála 300 návštevníkov
– sa usilovali S. Takáč, F. Rybár a J. Varga.
2

Rudolfa Pospíšila sme počas našej
návštevy zastihli pri lepení obkladačiek v jednom zo sociálnych
zariadení
stretli, spoločným menovateľom je
aktivita a dostatok pozitívneho
elánu na úspešné zavŕšenie túžobne očakávaného stánku kultúry. Garanciou je aj chlapské
slovo, že urobia maximum, aby im
práca išla od ruky a želateľným
smerom.
Veď len úspešný koniec venčí
dielo!

Z Á P I S D O M A T E R S K E J Š K O L Y PRVOTINY NAŠICH ŠKOLÁKOV
Riaditeľstvo MŠ Žiacka 18
oznamuje, že v súčasnosti prebieha zápis do MŠ na školský
rok 2006/2007 pre deti vo
veku 2–6 rokov.
Okrem spisovného jazyka môže vaše dieťa získať základy
anglického jazyka pod odborným
kvalifikovaným vedením.

Poďakovanie
Riaditeľstvo MŠ Žiacka 18,
Košice – Krásna, Združenie
rodičov a Rada školy ďakujú
starostovi MČ Košice – Krásna JUDr. Marekovi Kažimírovi
a poslancom miestneho zastupiteľstva za schválenie dotácie na zakúpenie hudobného nástroja z rozpočtu
mestskej časti Košice-Krásna.

Záujmová činnosť:
• výtvarný krúžok • tanečný krúžok • literárno-dramatický krúžok • počítačový krúžok
Aktivity:
• plavecký výcvik • logopedické hry • návšteva výchovných
koncertov • spolupráca so ZUŠ
Irkutská • spolupráca s knižnicou • prehliadka folklórnych
súborov OŠ MMK • prednes
poézie a prózy – MATICA SLOVENSKÁ • rozlúčka predškolákov s častuškami • každoročne
výlet do prírody
V súčasnosti v MŠ sa realizuje projekt Zdravé zúbky,
pekný úsmev v spolupráci
s MUDr. Bodišovou.
Materská škola Žiacka 18,
040 18 Košice-Krásna,
tel.: 055/685 21 19

Moje rodisko
Moja rodná dedina je Krásna.
Tu som od najútlejšieho detstva, tu
si moji rodičia postavili dom, tu
mám svojich rodičov, súrodencov,
príbuzných.
Každý deň sa pozerám na vežu
kostola. Dennodenne počúvam štebot vtákov. Rád sa prechádzam
okolo Hornádu a počúvam šum
rieky. Naša dedina je veľká. Mám
ju rád, mám rád aj jej okolitú
prírodu. Krásna je stará obec, má
bohatú históriu, ale je vynovená.
V našej dedine je veľa starých
orechových stromov. Keby vedeli
rozprávať, veľa by sme sa od nich
dozvedeli z našej minulosti.
Môžem povedať, že som na svoju
dedinu hrdý.
Martin Kertés, V. A

Moje Slovensko
Moje Slovensko,
Moje rodisko.
V Krásnej nad Hornádom –
Tu je môj rodný dom.
Tu som sa chodiť naučila,
Mamka mi pesničky spievala.
Ty si náš slovenský raj,
Na svete najkrajší kraj.
Tatry, hory prevysoké
Dosahujú nebo modrooké.
Na Slovensku rada žijem,
Mamke, ockovi ďakujem.
Silvia Takáčová, V. A

Privítajú pomoc dobrovoľníkov
V zimnom období, zvlášť
v období vianočnom, sa na nás
obracia mnoho občanov o radu
a o pomoc, ale i ponukou na
spoluprácu v sociálnej oblasti.
Ponúkame vám stručný prehľad
jednotlivých aktivít Arcidiecéznej
charity Košice na území mesta
Košice.
Krízové centrum Košice, Alejová 2,
040 01 Košice, tel. 055/642 00 04
- zariadenie pre matky s deťmi a ženy v krízových situáciách
- kapacita zariadenia: 75 miest
- 24 hodín nepretržitá služba

Retrospektíva
Kedy, čo, kde a prečo? To sú
otázky, na ktoré odpovedám s istým
odstupom času, retrospektívne.
Reč bude o kultúre a osvete vo
všetkých jej odnožiach, teda kultúrno-osvetovej, kultúrno-výchovnej,
vzdelávacej, záujmovo-umeleckej,
ale aj mimoškolskej výchove mládeže i dospelých v obci Krásna nad
Hornádom.
Áno, práve tam – v mojom rodisku som s hŕstkou nadšencov,
skôr milovníkov divadla, hudby,či
spevu,začal „vyorávať prvú brázdu“
na tomto duchovnom poli. Síce
amatérsky, – a teda bez akejkoľvek
úplaty, nanajvýš za tisíckorunovú
ročnú odmenu – ale zato s veľkým
elánom a entuziazmom pre dobrú
vec. Hej, bolo to nezasiate pole,
pre ktoré bolo načim pripraviť dobré semeno výchovy a vzdelávania
a odovzdať ho mladým i starším.
Verte, nebolo to vždy jednoduché
a ľahké. Vyskytli sa aj nedorozumenia, rozdielne mienky. Ale všetko
je súčasťou rozvojovej cesty, nevyhnutná súčasť života! Bol to čas
hľadania, ale aj nachádzania spoločného jazyka s miestnymi funkcionármi, učiteľmi i tými, ktorí mali aký-

Útulok Emauzy Košice, Fialková 3-5, 040 11 Košice, tel.
055/622 51 71
- kapacita: 6 – ženy, 20 – muži
Agentúra domácej ošetrovateľskej
starostlivosti, Obrancov mieru 2,
040 01 Košice, tel. 055/633 89 30
- terénna služba poskytujúca
zdravotnícke služby v domácom
prostredí. Všetky ošetrovateľské
úkony sú schválené licenciou
a realizované kvalifikovanými zdravotnými sestrami. Agentúra má
zmluvy so všetkými zdravotnými
poisťovňami.

Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho, Južná trieda 2, 040 01 Košice,
tel. 055/625 20 00
- poskytuje služby domova dôchodcov s kapacitou 102 miest
Charitatívna služba v rodinách,
Obrancov mieru 2, 040 01 Košice,
tel. 055/633 89 30
- poskytuje opatrovateľské služby
v rodinách
Charitatívno-sociálne centrum,
Bosákova ulica, Košice, mob. č.
0907 580 565
- poskytuje charitatívno – sociálne
služby poradenstva a prevencie pre

sociálne slabších i neprispôsobivých jednotlivcov a rodiny
Charitný dom sv. Alžbety Košice,
Bosákova ulica, Košice, mob. č.
0907 580 565
- útulok pre bezdomovcov s kapacitou 80 miest
Vo všetkých týchto zariadeniach
privítame pomoc dobrovoľníkov, ktorí
sa môžu hlásiť priamo na uvedené
tel. čísla, resp. na sekretariáte Arcidiecéznej charity Košice u p. Marty
Krištofovej, tel. č. 055/62 55 317.
Ing. Ján Dečo
riaditeľ ADCH Košice

KULTÚRNO-OSVETOVÁ PRÁCA V KRÁSNEJ V ROKOCH 1957–1971
taký vzťah k zmene, či pretváraniu
myslenia i konania ľudí. Pomaly
a isto, krok za krokom sme naše sny
začali premieňať na skutky až vtedy,
keď sme našli pôdu pod nohami
a aspoň náznak pochopenia a priaznivej spoločenskej atmosféry, bez
ktorej nebolo možné vytvárať žiadne
intelektuálne aktivity. V Rade osvetovej besedy sme si vymieňali názory,

z okresu „menovací dekrét“ profesionálneho osvetového pracovníka,
nastal ten pravý čas a pravá chvíľa,
aby sme na plné obrátky a cieľavedomejšie napĺňali kultúrno - spoločenský život. S elánom a nadšením sme nacvičovali divadelné
a estrádne programy, naplno sa rozozvučal miestny rozhlas, nácvik
dychovej hudby, spevokolu, aj ďal-

S ĽUĎMI A PRE ĽUDÍ

Bola to doslova mravčia práca
s ľuďmi a pre ľudí, ktorú nebolo
možné robiť bez lásky, elánu a nadšenia.
Najprv v Dome služieb a po ukončení 27 triednej školy, v uvoľnených
priestoroch starej, sme sa pustili do
vybavovania a zriaďovania a za pomoci okresu, aj do materiálno-technického zabezpečenia osvetovej
besedy.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Ján BIČKOŠ

hľadali východiska. Každý sa snažil
vyznať „svoju pravdu“, ale najviac
sme počúvali starších, pamätníkov,
ich rady a skúsenosti. Medzi najagilnejších v tom čase patrili Pavol Takáč, ale aj Janko Hrabovský, Laco
Hake, tiež funkcionári Jednoty SD
Fero Klik, Gusto Glajc a ďalší.
Veľa poznatkov a námetov sme
získali aj pri osobných stretnutiach
s ochotníkmi strednej generácie:
Ferom Kafkom, Jankom Hrabovským, Imrom Hakeom, Jožom Jenčíkom, Margitou Murovou a ďalšími
predchodcami.
Keď obec Krásna nad Hornádom
medzi prvými dostala do vienka

šie rozpracované aktivity. Pochopiteľne zmenil sa nielen systém a náplň,ale aj obsah práce. Bol to ďalší
impulz a motivácia pre uvádzanie do
života širokej palety kultúrno - osvetovej práce, pričom sme nespúšťali
zo zreteľa jediné: aby naše snaženie bolo harmonicky späté dianim
v obci, s ľuďmi a ich potrebami aj na
poli duchovného obohacovania.
Presne tak sme to pociťovali a prežívali v danom priestore a čase.
Totiž, že racionálne využijeme danosť chvíle, aby sme odovzdali
„balíček dobra“ a urobili čosi užitočného pre súčasné i budúce generácie.

Počas prestávky divadelnej hry
Statky – zmätky. Vzadu J. Behún,
F. Kafka, v kľaku I. Hake a J.
Bičkoš. Záber je z roku 1967.
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V našej mestskej časti sa organizujú rôzne spoločensko-kultúrne
podujatia, pri ktorých je nutné zabezpečiť bezproblémový (čo sa týka
nášho zdravia) chod celej akcie. Pri
poslednej „Krásňanskej kvapke krvi“
sme dostali pozvanie začleniť sa
medzi rady SČK. Prvé ustanovujúce
stretnutie MS SČK sa konalo v januári tohto roku. Členstvo v SČK je
dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, alebo právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá súhlasí so
siedmimi princípmi Červeného kríža,
ktorými sú: humanita, nestrannosť,
neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota a univerzálnosť.
Podrobnejšie podmienky, práva
a povinnosti člena obsahujú Stanovy
národnej spoločnosti Červeného
kríža. Miestny spolok patrí pod
územný spolok SČK/ÚzS SČK/
Košice-mesto, slúži na podporu
a informovanosť zásad prvej pomoci,
princípov SČK. Chceme, aby MS bol

Staňte sa členmi
MS SČK
nápomocný pri organizovaní a priebehu rôznych akcií s deťmi (MDD,
prímestský tábor, športový deň),
podujatí (deň matiek, futbal) a tiež pri
Krásňanskej kvapke krvi.
Naše doterajšie akcie mali veľký
úspech: Krásňanská kvapka krvi,
na ktorú Vás srdečne pozývam aj
tento rok, deti v škole s učiteľkami
rozobrali ako sa vyhnúť poraneniam
počas prázdnin, ako poskytnúť prvú
pomoc, zbierka šatstva a školských
potrieb pomohla vďaka vám sociálnym rodinám v našej MČ.
Cez MS SČK je možné vzdelávanie sa v rôznych kurzoch: kurz
prvej pomoci, kurz maséra, kurz
opatrovateľstva (s európskym certifikátom). Ak máte chuť a odhodlanie
aktívne prispieť k činnosti MS, tak
Vás srdečne pozývam stať sa čle-

nom nášho MS SČK v KošiciachKrásnej.
Bližšie informácie o zameraní činnosti miestneho spolku SČK poskytneme na adrese sídla spolku:

MÚ MČ Košice- Krásna, Opátska
č. 18., alebo u predsedu MS SČK
tel.č. 055/6852095
Eva Fedorová
predseda MS SČK

VODIČI POZOR, ZMENA V DOPRAVNOM ZNAČENÍ !
Na základe podnetu obyvateľov ulice Pri Hornáde a najmä z dôvodu
zvýšeného počtu dopravných nehôd na kritických úsekoch tejto
miestnej komunikácie je už niekoľko mesiacov platný zákaz vjazdu
nákladných motorových vozidiel
vrátane autobusov do ulice Pri
Hornáde. Upozorňujeme všetkých
podnikateľov na dodržiavanie zákazových dopravných značiek, ktoré
sú osadené na konci Opátskej ulice
a na štátnej ceste II/552 za a pred
mostom. Dodržiavanie pravidiel
v cestnej premávke pravidelne
monitorujú dopravní policajti, ktorí
Dopravná značka umiestnená pri priestupky nevyriešia vždy dohoodbočke z Ukrajinskej na ulicu pri vorom.
Hornáde

M.K.

www - INTERNET NÁŠ KAŽDODENNÝ – www (3)

Ta k t o v y z e r a l o n a m i n u l o r o č n o m o d b e r e k r v i

Malý rozhovor
Mesto Košice tohto roku výrazným spôsobom finančne pomôže pri realizácii investičných
akcií v Krásnej a iných „malých"
mestských častiach. Aké dôvody
viedli k takémuto konsenzu
v mestskom zastupiteľstve?
F.K.: „Rozpočet mesta Košice na
rok 2006 sa pripravoval niekoľko
mesiacov. Návrhy naň predkladali
starostovia mestských častí, poslanecké kluby, jednotliví poslanci,
príslušné komisie mestského zastupiteľstva a odborné útvary Magistrátu mesta Košice. Schválený
rozpočet mesta je dobrým kompromisom čo dokumentuje jeho
všeobecný súhlas poslancov Mestského zastupiteľstva Košice. Z dôvodu vysokej zadĺženosti sa mesto
dlhé roky sústreďovalo na ozdravenie finančných tokov a stabilizáciu
rozpočtu. Minulý rok vzhľadom na
pozitívne hospodárske výsledky
a napĺňanie príjmovej časti rozpočtu
mohlo a toho roku výrazne pomáha
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V tejto rubrike vám prinášame
zaujímavé internetové stránky pre
Poučenie (P) aj Zábavu (Z).
(P, Z) www.mix.sk – viete ako môžete zadarmo telefonovať cez internet?
(P) http://sk.wikipedia.org/wiki stránka pre všetkých, ktorí hľadajú
informácie. Otvorte si encyklopédiu
a čítajte.
(P, Z) http://fotka.madness.sk/ v dnešnej dobe má digitálny fotoaparát takmer každý. Kto ho
nemá, určite si ho zadováži v blízkej
budúcnosti. Jednou z čarovných
vlastností takéhoto aparátu je, že
môžete robiť tisícky fotiek... V ta-

kom množstve sa nájde aj zopár
skvostov...
(Z) http://www.antiqart.sk/ –
hľadáte zaujímavú knihu, navštívte
antikvariát v Košiciach
(P) www.eures.sk - systém EURES
(Európske služby zamestnanosti) je
zameraný na uľahčovanie voľného
pohybu pracovných síl v rámci krajín
Európskeho ekonomického priestoru (krajiny EÚ + Nórsko, Švajčiarsko, Island). Má slúžiť tak nezamestnaným ako aj záujemcom, ktorí si
hľadajú prácu v zahraničí. Partnermi
tejto siete sú verejné služby zamestnanosti jednotlivých krajín, odborové
a zamestnávateľské organizácie.

s Ing. Františkom Knapíkom, zastupujúcim námestníkom primátora mesta Košice
to sa do rozpočtu mesta na rok
2006 dostali položky Projekt rekonštrukcie Slaneckej cesty vo výške
650 tis. Sk a položka 1 mil. 500
tisíc na štúdiu a projektovú dokumentáciu obchvatu v Krásnej. Na
zvýšenie bezpečnosti chodcov,
cyklistov, najmä z radov starších
obyvateľov mesto vyčlenilo 2 mil.
500 tisíc, ktoré sú účelovo určené

sledkom zadaného projektu v tomto
roku. Čo sa týka financovania samotnej rekonštrukcie Slaneckej
a obchvatu v Mestskej časti Krásna,
mesto Košice pravdepodobne nebude môcť vyfinancovať celú časť.
Pri dnešnej zadlženosti mesta a ďalších nedoriešených problémoch
ako je Strelingstav bude nutné hľadať aj iné zdroje financovania. Výraz-

Mesto prispeje, pomôže aj KSK?
pri realizácii projektov aj v mestských častiach."
Mestská časť Košice - Krásna
a Nad jazerom dlhodobo zápasia
s niektorými problémami najmä
s nedostatočnou kapacitou pre
motorové vozidlá na Ukrajinskej
ulici, Slaneckej ceste hlavne
v čase dopravných špičiek.
Podarilo sa ich riešenie zahrnúť
do rozpočtu Mesta Košice?
F.K.: „Viem o tom, mesto vníma
tieto potreby mestských častí, a pre-

na výstavbu cestnej svetelnej signalizácie na križovatke ulíc Ukrajinská,
Mozartova a Lackova. Riešenie Slaneckej cesty je značne komplikovaný problém vzhľadom na stiesnenosť pomerov na vysoké požiadavky
na jej rekonštrukciu.“
Ako vidíte ďalšiu pomoc mesta
pri riešení a finančnom zabezpečení rekonštrukcie Slaneckej
cesty?
F.K.: „Zrejme technické riešenie
rekonštrukcie Slaneckej bude vý-

ným spôsobom by mohol pomôcť
Košický samosprávny kraj, kam
cesty druhej triedy patria. V tom
môžu mestským častiam pomôcť aj
novozvolení poslanci KSK Ing. Ján
Forgáč ( riaditeľ Obvodného úradu
pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie Košice ) a starosta
Krásnej JUDr. Marek Kažimír zvolení
za okres Košice IV. Taktiež bude
treba hľadať iné zdroje z fondov
v novom programovacom období
Poďakoval: M.K.
a podobne.“

F R A G M E N T Y
Pros nás za hriešnych
Zlo, ktoré páchaš, nie je
náhoda, ktorá vznikla z nevedomosti, zo zhluku okolností,
z omylu; náhoda, za ktorú môžeš prosiť o prepáčenie, a sľúbiš, že a to už viac nestane. Zlo
je v tebe. Je s tebou zrastené.
Znetvoruje city, mätie úsudok,
deformuje predstavy o minulosti, kriví rizhodnutia.

Prosím ťa
To ty spôsobuješ, že sme nespokojní, že sme nespokojní sami so msebou, že ťa hľadáme.
Dobre tak. Ale prosíme ťa, daj
nám trochu radosti: ako má
kupec, keď objavil vytúženú
perlu; ako žena, keď našla stratenú drachmu; ako márnotratný syn, keď sa vrátilk otcovi.

Krátke rozjímania z knihy M. Maliňského:

„ABY NEOMDLIEVALI
NA CESTE“

VEĽKÝ
PÔST

dôsledkoch, keď zničíš seba,
keď zničíš druhého človeka.

Posmievali sa mu
Hádam sa aj cítiš sklamaný,
že ti nezvýšili dôchodok za to,
že si kresťan? Hádam aj vyčítaš
Pánu Bohu, že žiješ v takých
ťažkých časoch, a nie o sto rokov prv, alebo o sto rokov neskoršie? A hádam preto máš
pochybnosti vo viere?
Keď budeme na Zelený štvrtok vychádzať z kostolov, noviny budú ako obyčajne písať
o úspechoch vo výrobe, budú
citovať prejavy čelných osobností, podávať výsledky športových
podujatí.
Keď budeme vychádzať z kostolov na Veľký piatok, mesto
bude plné hluku z predsviatočných nákupov.
Keď sa Kristovi vyznávači
vracali do mesta spod Kríža,
tiež to bolo tak.

Vaše hriechy

A zomrel

Hriech si prizná len ten, kto
miluje. Hriech je vždy zradou,
nevernosťou, krivdou voči niekomu. Ak sa necítiš v žiadnom
hriechu, prestal si milovať. Vtedy tvoj nepokoj nie je z pocitu
viny, ale z obavy pred dôsledkami, ktoré ťa môžu stihnúť za
chybný krok.

Ako ťažko uveriť vo vlastnú
smrť.
Aj vojakovi, ktorý ide na
front. Voľakto pri tom vzlyká,
podávajú kytice, bozkávajú sa.
On sa robí hrdinom a v hĺbke
duše si myslí: „Veď všetci nepadnú.“ Až keď zacíti tupú bolesť, dotkne sa rukou – a tu diera. „To ja?“ – a ohromne sa
začuduje.
Človek má v sebe hlbokú túžbu po nesmrteľnosti. Nesmrteľnosť duše sa prenáša na nesmrteľnosť tela. A preto ten
sebaklam.
Až hádam ti raz lekár pri prehliadke povie, že pozoruje rýchle kôrnatenie ciev: „No nie
hneď, ale nakoniec každý musí
na voľačo umrieť – vy vari zomriete na toto.“
Máš pocit, akoby sa zem pod
tebou zakolísala. Ale v hĺbke
duše už máš tromf: „Do toho
času zaručene nájdu proti tomu dáky liek.“
Cirkev hovorí o smrti veľmi
zriedka. Keď hovorí na Popolcovú stredu – to je na počiatku
Veľkého pôstu, teda v momente, keď sa pred nami vynorí
kríž – znak večného života.

Ten ma zradí
Neťažkaj si, že pre svoju poctivosť nemáš služobný postup,
že málo zarábaš; že presvedčenie ti nedovolí dať úplatok,
vziať úplatok, pozvať na rundu,
prijať počastovanie – skrátka
robiť tak, ako robia toľkí.
Ak si pre to všetko ťažkáš, si
na pokraji zrady.

Kto je smädný
Prečo chodíš v nedeľu na svätú omšu? Lebo inak by to
bol ťažký hriech?
Prečo sa ráno a večer modlíš? Lebo sa to patrí? Lebo ťa
tak rodičia naučili?
Prečo chodíš na spoveď a na sväté prijímanie? Lebo to
sa má „aspoň raz do roka vo veľkonočnom čase ...“ Inak
hrozí peklo?

Ale zbav nás zlého

Stáva sa ti, že sa modlíš nielen vtedy, keď „sa patrí"?

Okolo teba je svet preludov.
Svet lacných efektov, rýchlych
úspechov, ľahkých príjemností.
Nemusíš sa pre ne namáhať, sú
tu, stačí vystrieť ruku: oklamať,
dobiedzať, zľahčiť si povinnosť,
privlastniť si cudziu vec, prácu,
slávu... Len to ty nenazývaš
zlom, pretože je v tebe veľká túžba po šťastí. Zlo zbadáš, keď už
bude neskoro, a nenájdeš možnosť vrátiť sa; uvidíš ho v jeho

Pán Ježiš povedal, že kto je smädný, nech príde k Nemu
a nech sa napije. Si smädný?
Že nechce uzdravovať zdravých, ale chorých.
Že neprišiel kvôli spravodlivým, ale kvôli hriešnikom.
Že blahoslavení sú tí, ktorí majú ducha skromných.
Nuž ak ťa neťaží tvoja hriešnosť, ak sa neudieraš
v klietke svojej ohraničenosti, ak si sa v nikom nesklamal,
ak ti je dobre – potom nie si schopný byť pobožným, potom
sa nevieš modliť.

Pripravil: (bj)
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Z rokovania 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice–Krásna, ktoré sa konalo 17. januára 2006
Schválilo:
• územný plán zóny lokalita „Pri jazere“ Mestská časť Košice-Krásna
• odkúpenie pozemku p. č. 767/3, druh poz. zastav. plochy a nádvoria vo výmere
5 m2 za cenu 1000,- Sk/m2 od p. Ing. Bronislava Kocpera a manželky Ing.
Eriky Kocperovej rod. Roobovej, Miroslavská 9, 044 25 Medzev - Nižný Medzev
• predaj pozemku p. č. 3468/49, druh poz. trv. tráv. porasty o výmere
9 m2 v cene 800,- Sk/m2 pre Roberta Töviša a manželku Annu Tövišovú,
Drábova 20, 04011 Košice
• odkúpenie stavby - miestna komunikácia - Štrková - zeleninárstvo za 1,- Sk od
PD - Mier - Nižná Myšľa
• doplnok č. 2 poriadku odmeňovania s účinnosťou od 01. 01. 2006 podľa
predloženého návrhu. Poslancovi nepatrí odmena, ak sa nezúčastní na MZ
okrem vážnych dôvodov, ktoré posúdi starosta. Účinnosť od 01. 02. 2006.
Okrem iného vzalo na vedomie:
• informáciu starostu o futbalovom turnaji o pohár starostu mestskej časti,
o folklórnom bále a o vydaní knihy
• informáciu starostu o zmene trasy linky MHD č. 13
Požiadalo:
• poslanca mestského zastupiteľstva o preverenie získania finančných zdrojov
z mestského rozpočtu pre športové objekty MČ – Krásna
• starostu MČ prerokovať spracovanie programu INTEGRÁL tak, aby fungovala
samostatne centrálna a príručná pokladňa
• starostu o zabezpečenie zúčtovania finanč. príspevku v zmysle uznesenia 550
z položky dotácie
• starostu aby rokoval s DPMK za účelom úpravy grafikonu linky č. 13
Odvolalo:
• Tomáša Kiráľa zo športovej a kultúrnej komisie a mediálnej komisie
Zvolilo:
• za člena športovej a kultúrnej komisie pani Irenu Feketeovú
• za člena mediálnej komisie pána Pavla Hakeho
Uložilo:
• stavbyvedúcemu L. Feketemu, aby urobil podrobnú analýzu prác a materiálu
za účelom ušetrenia finančných prostriedkov do 14. 03. 2006

Z rokovania 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
MČ Košice–Krásna, ktoré sa konalo 14. marca 2006
Schválilo:
• rozdelenie hospodárskeho výsledku takto:
- prídel do rezervného fondu vo výške 10 %
228 300,- Sk
- pre sociálny fond
30 000,- Sk
- prídel do účelového fondu
2 564 895,82,- Sk
spolu:
2 883 195,82,- Sk
• I. úpravu rozpočtu pre rok 2006
• návrh na uzatvorenie zmluvy s Eurokonzult Slovakia, n. o., Košice podľa predloženej ponuky
• návrh na vyhlásenie verejnej zbierky na dostavbu KD v termíne od 1. 5. 2006
do 30. 4. 2007
• návrh na zriadenie parku pre novo narodené deti
• jednorázovú finančnú sociálnu výpomoc pre pani Máriu Juričákovú, bytom
Košice - Krásna, Žiacka 16, vo výške 1 000,- Sk na nákup pevného paliva
• jednorazovú finančnú sociálnu výpomoc p. Petrovi Paholkovi, bytom Košice
– Krásna, Kladenská 30, pre dcéru vo výške 1 000,- Sk na nákup hygienických
a čistiacich potrieb
• 1. zverenie majetku mesta vodohospodárskeho zariadenia verejnej kanalizačnej
siete v Mestskej časti Košice – Krásna na ul. Štrková, Konopná, Piesočná, Na
pažiti, Orná, Baničova, Edisonova, Bezručova, vrátane zberača „A“ do správy
VVS, a.s., v účtovnej hodnote 28 024 181,- Sk
2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku do správy VVS, a.s., Košice
Okrem iného vzalo na vedomie:
• kontrolu plnenia uznesení
• správu o investičných akciách MČ Košice – Krásna
• stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2005
• správu o hospodárení za rok 2005
• stanovisko kontrolórky k I. zmene rozpočtu
• správu auditora
• informáciu o príprave vydania historickej knihy Mestskej časti Košice – Krásna
• vyhodnotenie folklórneho bálu
Požiadalo:
• starostu o zapracovanie sumy 50 000,- Sk na úhradu poplatku pre Eurokonzult
Slovakia, n. o., Košice, do rozpočtu na rok 2006
• p. Ladislava Feketeho, aby urobil podrobnú analýzu prác a materiálov za účelom
ušetrenia finančných prostriedkov pri výstavbe kompletnej stavby KD do
najbližšieho zasadnutie MZ
• Sociálnu pracovníčku o prešetrenie situácie v škole a školskej jedálni pre deti
p. Renáty Bodnárovej, bytom Košice – Krásna, 1. mája, a predloženie správy
na najbližšie zasadnutie MZ
Zamietlo: žiadosť p. Petra Takáča, bytom Košice - Krásna, Lackova 22, o jednorazovú sociálnu výpomoc
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Krádež vianočného stromčeka na cintoríne. Je to na zaplakanie!

POMOC V PRAVEJ CHVÍLI
Arcidiecézna katolícka charita
v spolupráci s Miestnym úradom
Mestskej časti Košice - Krásna zorganizovali v dňoch 19.–20. 12. 2005
vianočnú zbierku trvanlivých potravín
pre rodiny a občanov v hmotnej
núdzi.
Takáto akcia sa uskutočnila prvýkrát a stretla sa s veľkým porozumením a ohlasom u obyvateľov a niektorých miestnych podnikateľov. Aj
napriek predvianočnému zhonu, ktorý nás všetkých zastihol si mnohí
našli čas a ochotne sa podelili s ľuďmi, ktorí sa pre nepriazeň osudu dostali do kritickej situácie. Obyvatelia
s nízkym finančným príjmom, dôchodcovia, osoby bez zamestnania
a ľudia dočasne bývajúci v krízovom
centre na Alejovej ulici v Košiciach to sú všetko ohrozené skupiny, ktoré
potrebovali pomoc a boli obdarované zo zbierky, ktorá sa uskutočnila.
Vyzbierané potraviny sa dňa 21.
12. 2005 doručili rodinám a osobám
v núdzi, ktoré eviduje Miestny úrad

mestskej časti Košice-Krásna a Krízovému centru na Alejovej ulici v Košiciach, kde je správcom Arcidiecézna charita Košice.
Všetci obdarovaní boli príjemne
prekvapení a potešení. Okrem základných potravín, mäsových konzerv a sladkostí sa najmä deti potešili sladkým závinom z jemného cesta
naplneného jablkovou, tvarohovou
a jablkovo-čučoriedkovou plnkou,
ktoré pokytol tunajší podnikateľ a majiteľ miestnej cukrárne so sídlom na
Opátskej ulici v Krásnej pán Milan
Hegeduš.
Darcovia veria, že takýmto činom
pomohli spríjemniť vianočné chvíle
v rodinách a domácnostiach, ktoré
majú existenčné problémy a tak
aspoň na chvíľu mohli zabudnúť na
zložitú životnú situáciu.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
tento zámer pochopili a podľa svojich
možností akýmkoľvek spôsobom
prispeli.
V. Rimaiová, organizátorka projektu

A KO S M E G A Z D O VA L I V R O K U 2 0 0 5
Mestská časť Košice - Krásna
ukončila rok 2005 s prebytkom
2 883 195,82 Sk. Tento prebytok
bol uznesením č. 657 zo dňa 14. 3.
2006 prerozdelený nasledovne:
- 10 % povinný prídel do rezervného
fondu
288 300,-- Sk
- prídel do sociálneho fondu
30 000,-- Sk
- prídel do účelového fondu
2 564 895, 82,– Sk
Tieto prostriedky budú v roku 2006 použité na investičné
akcie.
Rozpočet na rok
2006 bol schválený
uznesením č. 619 zo
dňa 16. 12. 2005 ako
vyrovnaný, príjmová aj
výdavková časť v sume 15 560 tis.
Sk. Z tejto sumy hlavný zdroj príjmu
predstavuje daň z príjmov fyzických
a právnických osôb. Na jedného
občana je to 3 400,-- Sk ročne. Tu
by som chcela apelovať na všetkých
obyvateľov našej mestskej časti, ktorí
tu bývajú a ešte nie sú prihlásení na
trvalý pobyt, aby svoj pobyt čím skôr
zlegalizovali, nakoľko mestská časť
prichádza o tento príspevok. Pritom
investičné náklady v nových lokali-

tách sú najvyššie. Vo výdavkovej časti
na investičné akcie sa plánujú výdavky 4 330 tis. Sk, na údržbu verejného osvetlenia, kanalizácie,
miestnych komunikácií 2 480 tis. Sk,
splátku úveru a poplatkov s tým súvisiacich 710 tis. Sk, dotácie 340 tis.
Sk, údržbu budov 520 tis. Sk, chod
obce - mzdy, odvody do fondov,
spotreba energií a rôzneho materiálu
7 180 tis. Sk.
Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 14. 03. 2006 bola uznesením č. 658 schválená I. úprava rozpočtu
v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške
5 900 tis. Sk z dôvodu,
že mestské zastupiteľstvo uznesením č. 968 zo dňa
30. 01. 2006 schválilo pre našu
mestskú časť účelový transfer 4 mil.
Sk, a to 3 mil. Sk na výstavbu kultúrneho domu a 1 mil. Sk na výstavbu miestnych komunikácií. Z prebytku hospodárenia za rok 2005
ako prevod z fondov obce 1 900 tis.
Sk. Táto čiastka bola prerozdelená
len na investičné výdavky.
Erika Dolná

ČERPANIE
ROZPOČTU

predsedníčka finančnej komisie

KDE TIAHNE SRDCE…
Je mi presne toľko, koľko je krásňanskemu kostolu, ktorý predčasom oslávil svoje okrúhle „narodeniny“. Verte, neverte, hreje ma pri
srdci, že aspoň môj rok narodenia
je zhodný v našom Curriculum vitae.
Veď v tomto chráme ma pokrstili,
pobirmovali, v ňom
som sa zosobášil. Tam
som miništroval, odriekal (často skomolené)
latinské texty, odpovede kňazovi –
comfiteor, či ...ad deum qui letificat
juventutem meam... Netajím, že tam
sa mi ušlo aj „pozauši“ za vyrušovanie od prísnej sestričky MaryStelly, aj od nášho kostolníka Jána
Takáča.
Keď som vyrástol z detských nohavíc, ťahalo ma to vždy na chór,
bližšie k organu i ku spevákom. Najprv som poctivo šľapal na pedál dúchadla organu a po čase ma chytil
za srdce aj spev. Na ten doma som

nadviazal v Košickom speváckom
zbore učiteľov. Po rokoch účinkovania v tomto telese a tiež ako jeho
tajomník mal som tu česť podieľať
sa na organizovaní chrámového
koncertu aj v Krásnej. A tak napriek
známym „zlým časom“ aj v našom
zaznelo viacero sakrálnych piesní, najmä však
Handlovo Oratórium,
oslávne Aleluja, Aleluja,
Aleluja...
I keď som už dlhší čas mimo
svojho rodiska, vždy sa tam rád vraciam. Vždy, keď je na to príležitosť.
A tá sa vždy naskytne ak ide
o kostol: odpust, omše za najbližších, či návšteva príbuzných. Idúc
okolo chrámu, zakaždým zrak zaletí na rok jeho „narodenín“ 1935,
zhodný s tým mojím. Sú to milé
návraty na miesta, kde ťahá srdce
a mnohé spomienky.

NÁVRAT Y

( bj )

ŠTVRTÝ ROČNÍK FOLKLÓRNEHO BÁLU
V sobotu 18. februára 2006 usporiadal Miestny úrad MČ, športová
a kultúrna komisia miestneho zastupiteľstva Košice - Krásna a folklórna dedinská spevácka skupina Krasňanka štvrtý ročník Folklórneho
bálu. Bál sa uskutočnil tak ako predošlé bály (veríme, že už naposledy)
v kultúrnom dome v Košickej Polianke.
Na bále sa zúčastnil rekordný počet pozvaných hostí, celkovo 269.
Aj napriek snahe organizátorov
vyhovieť všetkým záujemcom kapacita sály jednoducho nestačila pokryť taký enormný záujem o vstupenky. Jediným východiskom by
bolo usporiadať dva bály, ale verím,
že otvorením nového Kultúrneho
domu v Krásnej tento problém
k spokojnosti všetkých spoločne
vyriešime. Zlatým klincom programu
(alebo mal byť?) bolo vystúpenie
známeho košického speváka z relácie Repete Jozefa Stašáka. Hlav-

ným bodom programu na úvod bolo
oceňovanie kolektívov a jednotlivcov Cenou miestneho zastupiteľstva a Cenou starostu mestskej
časti za osobitý prínos o rozvoj
Krásnej a prispenie k šíreniu jej
dobrého mena. Cenu miestneho
zastupiteľstva získali Kostolný zbor
sv. Cyrila a Metoda, FS Krasňanka,
František Tóth, Anna Džubiková
a dôstojný pán Juraj Semivan. Cenu
starostu mestskej časti získali
Michal Hrabkovský, František Jurčo
st. a Erika Dolná.
O dobrú náladu do tanca až do
skorého rána sa postarala hudobná
skupina od Bardejova ARTIX. Záverom mi dovoľte poďakovať Alenke
Popovičovej za krásnu výzdobu,
pani Salakovej a jej kuchárskemu tímu za chutné a bohaté jedlá
a všetkým ostatným, ktorí svojimi
silami prispeli k organizácii nášho
bálu.
M.K.

ŠTEDRÍ SPONZORI
Tretí ročník FB vecne a finančne podporili:
Olšanka s.r.o., Drevené obklady - p. Ladislav Kočiš, Potraviny - p. Terézia Figurová,
JUKOV s.r.o. - p. František
Jurčo, Ján Hriczišon - Kladenská 9, Agentúra K p. Kristína Rybárová, Environcentrum s.r.o. - Dr. Šefčík,
rod. Kudročova - Kladenská
11, rod. Medveova - Kladenská
12, Firma Miral - p. Milan
Hegedüš, Tango - p. Paulína
Tóthová, p. Ladislav Hegedüš
- Štrková 9, RNDr. Peter Szabó
- Keldišova 19, Firma Refix

Penad - p. Peter Litavec, Rádio
Taxi - p. Vincent Herrgott,
Mestská časť Košice - Krásna,
Trafika MIX - p. Alena Puzderová, Ing. Július Behun, Pollova 5, Autoškola MK, PEVA
s.r.o. - p. Peter Varga, p. Vladimír Paluf, p. Monika Puzderová, Ing. František Knapík,
Ing. Slavomír Blaško, Moneta
Cassovia, Pekáreň JARKA,
Hydro-Eko-Stav - Ing. Rudolf
Ballasch, p. Jozef Hajduk Bezručova, Aspron s.r.o.,
p. František Šoltés - Čechovova 27, Lekáreň Krásna.
Ďakujeme.

Z vystúpenia speváckeho zboru počas vianočného koncertu v našom
kostole

CHORUS COMENIANUS JUBILUJE

SPEVOM ROZDÁVAJÚ RADOSŤ
Hoci sa Vianoce už dávno skončili, mladí speváci z Evanjelického
gymnázia Jana Amosa Komenského ešte stále spomínajú na vianočné
koncerty konané v Košiciach, ktorými zároveň oslavovali aj svoje narodeniny. Spevácky zbor Chorus Comenianus totiž oslavuje tento školský
rok desať rokov svojej existencie.
Stal sa súčasťou aj našich vianočných sviatkov v Krásnej, pretože
tretia adventná nedeľa bola už
tradične obohatená o ich vianočný
koncert.
Vyše hodinové vystúpenie sa nieslo v znamení ľubozvučných vianočných melódií a najúspešnejších
piesňí desaťročného repertoáru,
podaných štvorhlasným zborom mladých ľudí, jeho sólistami a klavíristky
Mgr. Zuzany Hruškovej.
Pod vedením dirigentky a umeleckej vedúcej Mgr. Aleny Popovičovej
spevácky zbor desať rokov reprezentuje dobré meno mesta Košice
nielen doma, ale i v zahraničí.

Za umeleckú činnosť, zachovávanie kultúrneho bohatstva, za upevňovanie ekumenického života v meste
i mimo neho, za duchovné obohacovanie, za vedenie mladej generácie
k zachovávaniu tradícií mu bola 7. mája 2001 udelená Cena mesta Košice.
Srdečným potleskom a so slzami
v očiach prijalo publikum týchto mladých umelcov veľmi vrelo. Svojím
úprimným a nadšeným potleskom
ľudia presvedčili spevákov, že to, čo
robia ,je dobré a že svoj voľný čas,
ktorý venujú sakrálnemu umeniu
a spievaniu vôbec, sa oplatí, pretože
môžu rozdávať svojím spevom radosť
iným, aj keď v dnešnom uponáhľanom svete prevládajú úplne iné hodnoty.
Mgr. Alena Popovičová
***
Aj v Krásnej vedie Mgr. A. Popovičová spevácku skupinku, ktorá by
sa potrebovala rozšíriť. Preto každý,
kto má chuť si zaspievať, môže prísť
vždy v piatok o 18.30 hodine do
kultúrneho domu. Ďakujeme.

Vyúčtovanie Folklórneho bálu
zo dňa 18. 02. 2006
Príjmy:
Predaj vstupeniek: (158 ks x 450,- Sk)
Sponzori:
Tombola:
SPOLU PRÍJMY:
Výdavky:
Nákup potravín + odmena za prípravu:
Nákup nápojov:
Vínotéka u Martina
Nápoje
Obsluha:
Program:
Vystúpenie p. Stašák
Hudobná skupina
Nájom + prevádzkové náklady:
Výzdoba sály:
Doprava:
Srdiečka pre dámy:

71 100,- Sk
34 730,- Sk
18 620,- Sk
124 450,- Sk
37 660,- Sk
7 932,50
5 166,- Sk
3 000,- Sk
25 000,- Sk
9 000,- Sk
7 381,- Sk
3 286,50
2 001,- Sk
2 430,- Sk

SPOLU VÝDAVKY:

102 857,50,- Sk

ROZDIEL:

+ 21 592,50,- Sk
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SENIORI

SA

ČINIA

Vážení a milí seniori, máme tu ďalší
rok a my sme sa znovu stretli dňa
25.02.2006 na hodnotiacej schôdzi. Schôdze sa zúčastnilo 70 zo
79 členov. Počet členov Klubu
dôchodcov pri Miestnom úrade
Košice – Krásna ku dnešnému
je 81 a od ostatnej hodnotiacej
schôdze sa zvýšil o 28 nových
členov.
Na predošlej hodnotiacej schôdzi
dňa 05. 02. 2005 boli
vznesené nasledovné
požiadavky členov klubu,
ktoré boli v priebehu roku
2005 aj splnené: zájazd
do Maďarska v letných
mesiacoch na termálne kúpalisko,
zájazd do Poľska v októbri. Oba
tieto zájazdy boli členmi klubu
dostatočne využité. Ten, kto sa zúčastnil týchto zájazdov, určite neoľutoval a zúčastní sa aj v budúcnosti.
V mesiaci marec sa uskutočnila
akcia Červeného kríža, a to meranie
tlaku krvi, meranie tuku a odber krvi
za účelom ostatných vyšetrení.
Tohto vyšetrenia sa zúčastnilo 20
členov klubu. V mesiaci máj, tak
ako sa už stalo tradíciou, sa uskutočnilo posedenie ku Dňu matiek.
Pre naše matky a babky bolo pripravené malé občerstvenie a ako
malá pozornosť aj kvietok. V letných
mesiacoch sa klub presťahoval do
nových priestorov Kultúrneho domu. Tieto priestory sú na neporovnateľne vyššej úrovni s možnosťou kultúrneho využitia a je škoda, že
nie sú členmi klubu dostatočne
využívané.

Spolu s miestnym klubom kresťanských demokratov sa 4 členky
zúčastnili v mesiaci august púte na
Horu v Levoči. Autobus dopravil
účastníkov až priamo na Horu, preto
bol výhodný najmä pre starších
občanov a tých, ktorí sa pre zdravotné problémy nemôžu zúčastniť
pešej púte. Zúčastnení mali možnosť osobne sa stretnúť s predstaviteľmi kresťanských demokratov
z Bratislavy a členmi parlamentu.
V mesiaci november
navštívili 4 členky Relaxačné centrum v Mestskej časti Košice – Juh
s možnosťou kúpania a iných relaxačných služieb, ktoré toto centrum poskytuje.
Rok 2005 sme zakončili spoločným stretnutím pod názvom Rozlúčka so starým rokom dňa 30. 12.
2005. Na tejto akcii, pri ktorej bolo
poskytnuté občerstvenie a malá
pozornosť, sa zúčastnila prevažná
väčšina členov.
Na záver iba toľko. Príďte do nových priestorov klubu na miestnom
úrade. Je tam možnosť si zacvičiť,
prečítať si knihy z našej malej knižnice, zahrať si spoločenské hry,
porozprávať sa medzi sebou, vymeniť si skúsenosti v ručných prácach,
alebo si len tak posedieť pri dobrom
čaji alebo šálke kávy spojenom so
sledovaním televízneho programu.
Klub je otvorený každú stredu
od 15. do 17.30 hodiny.
Všetci ste vítaní!
Jozef Hegedüš, predseda klubu

Rozšírili
svoje rady

Posedenie seniorov pri rozlúčke so starým rokom

VEREJNÝ SOCIOLOGICKÝ PRIESKUM
Od septembra 2005 na Miestnom úrade MČ Košice–Krásna
vytvorili pozíciu sociálneho pracovníka, ktorú zastáva Mgr. Viera
Sotáková. Miesto sociálnej pracovníčky je výsledkom projektu
Zvyšujeme šance znevýhodnených skupín obyvateľstva,
ktorý je spolufinancovaný
Európskou úniou. Partnermi projektu sú SOCIA –
nadácia na podporu sociálnych
zmien, Asociácia vzdelávania
samosprávy a Rada pre poradenstvo v sociálnej práci.
Niektorí občania už stihli využiť
služby poradenstva v sociálnej
oblasti, prípadne inú pomoc sociálneho pracovníka.
S cieľom zlepšenia a skvalitnenia životných podmienok na
úseku sociálneho zabezpečenia

ANKETA

OZNÁMENIE o zmenách v cestovnom poriadku MHD
Od 1. 3. 2006 (presnejšie od
noci zo stredy 1. na štvrtok 2. 3.
2006) dochádza k celkovej zmene trás a cestovných poriadkov
nočných liniek MHD v Košiciach
.
1. Nočné autobusové linky do
Krásnej budú premávať po týchto zmenených základných trasách:
100 Žel. stanica → Nám. Marat.
mieru → Nám. osloboditeľov
→ Južné nábrežie → Nad jazerom, OC Važec → Južná trieda
→ Železníky → Moldavská cesta
→ Nám. osloboditeľov → Žel.
stanica
101 Žel. stanica → Nám. Marat.
mieru → Nám. osloboditeľov
→ Moldavská cesta → Železníky
→ Južná trieda → Nad jazerom,
OC Važec → Južné nábrežie
→ Nám. osloboditeľov → Žel. stanica
2.Okrem týchto základných trás
budú všetky spoje uvedených
autobusových liniek zachádzať
na požiadanie aj do týchto
oblasti mesta:
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100, 101: Kostolianska cesta
(až po most), Džungľa (až po
Člnkovú), Koš. Nová Ves (až po
konečnú)
102, 103: Krásna n/H (po kult.
dom), Barca (len po Ulici osloboditeľov) a Šebastovce; Hala
Cassosport
104, 105: Hodonínska (LIDL);
Myslava (celá); Kalvária (až k bani), Čermeľ; Kavečianska c.(po
Štrbskú)
106: Pereš (len v smere do
Šace); Lorinčík; Poľov; Vstupný
areál U. S. Steel
3. Pravidlá pre vykonávanie
podmienečných zachádzok
sú nasledovné:
a) Dôvodom pre vykonanie podmienečnej zachádzky spoja je
len požiadavka na nástup
alebo výstup cestujúceho
v niektorej zastávke zo zoznamu podmienečných zastávok
nočných liniek MHD. Tieto zastávky sú v zastávkových cestovných poriadkoch osobitne
vyznačené. Preprava len medzi
2 zastávkami v rámci tej istej

sa v týchto dňoch vykonáva verejný prieskum sociálnych potrieb
obyvateľov. Týmto by mohol
samosprávny orgán získať validné
dáta o aktuálnych i perspektívnych potrebách svojich obyvateľov, čo mu umožní vymedzenie
preferencií v zabezpečení
rozvoja konkrétnych foriem a rozsahu absentujúcich služieb.
Cieľom sociologického prieskumu je poznanie názorov na poskytované sociálne služby, ktoré už
MČ Krásna vykonáva a zistiť
reálny stav obyvyteľov, aké služby
a sociálne zariadenia v MČ
Krásna obyvateľstvo potrebuje.
Termín odovzdania dotazníkov
je 15.04.2006, sú tam uvedené
zberné miesta, kde je možné dotazník vhodiť do zbernej schránky. Vyhodnotenie verejného
prieskumu s následným komentárom zverejníme v najbližšom
čísle nášho občasníka.
Mgr.Viera Sotáková

zachádzky nie je povolená.
b) Ak cestujúci nastupuje na
základnej trase a chce vystúpiť na podmienečnej zastávke, stačí, ak požiada o zachádzku vodiča pri nástupe do
vozidla.
c) Ak chce cestujúci v podmienečnej zastávke nastúpiť, musí
o to požiadať telefonicky na tel.
č. 6 407 431 (volať možno len
z čísla zverejneného v telefónnom zozname), a to najneskôr
45 minút pred odchodom požadovaného spoja z východzej
zastávky.
Dispečer požiadavku telefonicky
overí a v rámci možností ju akceptuje. Ak požiadavku z technických
príčin nebude možné akceptovať,
dispečer žiadateľovi navrhne náhradné riešenie (spravidla nasledujúci spoj).
Bližšie informácie budú uvedené v zastávkových cestovných poriadkoch a na internetovej stránke www.dpmk.sk.
Dopravný podnik mesta Košice

sociálny pracovník

RÓMSKE DETI
– DETI VETRA?
Všetky tieto deti poznačí chvíľa,
keď im okolie dá pocítiť, že sú iné.
Oni sa nerodia s predsudkami,
preto si nevedia vysvetliť, prečo
práve v ich vlasoch pedagógovia
hľadajú vši, prečo sú vylúčené zo
spoločnosti hneď, ako sa narodia.
Stačí im iba tak málo. Trpezlivo ich
vypočuť a povzbudiť do života a aj
z toho najväčšieho rebela sa vykľuje
šikovný človiečik s dobrým srdcom,
ktorému bolo v živote veľa ublížené.
Ak sa k vám prihovorí malé rómske
dieťa, skúste ho vypočuť a dozviete
sa ako vie recitovať básničky a spievať krásne piesne. Po malej pochvale uvidíte v týchto detských
očiach iskričky a na tvári šťastný
úsmev.
Takže skúsme to všetci spolu
a snažme sa vedieť s nimi žiť, veď
všetci sme rovnocenní a rovnoprávni občania.
A. H. a M. G.

R a d y

n a š i m

z á h r a d k á r o m

MARHULE V NAŠICH SADOCH

Vandali opäť „úradovali“ aj na Silvestra

VNÍMAJME ICH TAKÝCH, AKÍ SÚ
Rómovia nie sú len kriminálnici,
rodičky a lenivci. Sú to ľudia ako my.
Majú tiež množstvo problémov a lásku v srdci. Mnoho z nich im môžeme
vyriešiť dobrou radou a nasmerovaním ako ďalej, pokiaľ je to v našich
silách. Pri riešení týchto problémov
sa im snažíme pomôcť my, komunitné sociálne pracovníčky, zamestnankyne MMK. Možno ste nás už
stretli, alebo o nás počuli.
Najdôležitejším krokom našej spolupráce s nimi bolo vzájomné spoznávanie. Toto zoznamovanie a spoznávanie nám trvalo od júla 2005.
Myslíme, že spolupráca medzi nami
a rómskymi obyvateľmi je zatiaľ
dobrá.

Najväčším problémom rómskych
obyvateľov je bývanie. V auguste
2005 sa obyvateľom na Golianovej
ulici bývanie zlegalizovalo. Každá rodina má nájomnú zmluvu, vybavený
príspevok na bývanie, aby nebol
dôvod označovať ich za neplatičov.
Tento im slúži len na úhradu nájomného. Ďalším problémom, spojeným
s bývaním, bola voda. V spolupráci
s pánom starostom JUDr. Marekom
Kažimírom, ktorý je otvorený pri riešení problémov rómskej časti obyvateľstva v Krásnej, sme tento problém vyriešili. Pán starosta dal pokyn
na navŕtanie novej studne. Obyvatelia sú s týmto riešením spokojní.
Alena Holubecká a Martina Glesgová

P O S T R E K Y
CALYPSO 480 SC
- insekticíd pre nové milénium
s najširším spektrom účinku proti
všetkým významným škodcom
ovocných drevín
- nová systémová účinná látka
- najširšie spektrum účinku proti
škodcom hlavných ovocných druhov
- vysoká flexibilita v termíne ošetrení
- neškodí včelám a dravému roztočovi, vhodný do systémov integrovanej produkcie
- nízke dávkovanie, vysoká dlhodobá účinnosť
- tekutá formulácia, miešateľný
s fungicídmi a listovými hnojivami
- vynikajúce ekotoxikologické vlastnosti
- bezpečný pre užívateľa a životné
prostredie
- odporučená dávka 2,2 l na 1 ha

DECIS 50 EW /Decis Flow/
- spoľahlivý insekticíd proti širokej
škále škodcov pôsobí ako dotykový a požerový prostriedok
- rýchly, razantný účinok
- veľmi dobre účinkuje i pri nižších
teplotách,
- neodporúča sa aplikácia pri teplote nad 23°C

Pestovanie marhúľ na Slovensku
má dlhodobú tradíciu. Ich pestovanie úzko súvisí so zdravotným stavom a predčasným odumieraním
stromov na trvalom stanovišti. Príčiny vyvolávané celým radom faktorov
sa nepodarilo dosiaľ vyriešiť.
Šľachtenie nových odrôd bolo zamerané na kvalitu plodov, odolnosť
proti chorobám a rezistenciu proti
šárke slivkovej, ako aj odolnosti proti mrazu, na zvýšenie samoopelivosti i zvýšenie prispôsobivosti odrôd
marhúľ na prostredie. Tak vzniklo
mnoho domácich odrôd a bolo hodnotených veľa ďalších genotypov.
Marhule vyžadujú ľahké piesčité
pôdy. Pri dobrej výžive dosahujú
bohatú úrodu! Jarná výsadba je spojená s rezom (základným tvarovaním)
koruny.
Ponúkané odrody:
Vestar, Bergeron – vyššia samoopelivosť, neskoré kvitnutie a dozrievanie (asi 10 dní po Veľkopavlovickej). Odolnosť proti namŕzaniu
v dreve i v kvete. Priemerná hmotnosť plodov 46 g, ľahká odlučiteľnosť od kôstky, pre konzum i zaváranie. Vzhľadom na veľkosť koruny
je úrodnosť veľmi vysoká a pravidelná.
Lejuna, Leskora, Vegama – vysoká odolnosť proti mrazu a dobrými
ďalšími vlastnosťami.
Veharda – neskoršie kvitnúca,
s vysokou odolnosťou proti mrazu,
vhodná aj do horších pestovat. polôh. Kvitne stredne skoro (5 – 7 dní

neskoršie ako odroda Maďarská,
dozrieva cca 3 dni po nej). Veľkosť
plodov cca 50 g, slabé červené líčko, dužina je svetlooranžová, jemná,
stredne šťavnatá, jemne kyselkavá
a veľmi dobrá. Kôstka je od dužiny
dobre odlučiteľná. Plody sú vhodné
na priamu konzumáciu i priemyselné
spracovanie. Dosahuje vysoké
a dosť pravidelné úrody. Je
samoopelivá a má vyššiu odolnosť
proti moníliovej hnilobe.
Maďarská – pravidelne úrodná,
nenáročná na klimatické podmienky, plody stredne veľké, až veľké,
sladkokyslej chutí. Kôstka je oddeliteľná od dužiny. Dozrieva koncom
júla, až stred augusta.
Veľkopavlovická – samoopelivá,
patrí k najúrodnejším, s dobrými
výnosmi. Chuť má jemne kyslastú,
dužinu
sýtooranžovú,
plody
pomerne veľké. Vyžaduje teplé
chránené stanovištia. Dozrieva koncom júla .
Barbora – mrazuvzdorná, plody
sú veľké, až veľmi veľké. Dužina
pevná, dobre oddeliteľná od kôstky.
Dozrieva v polovici júla.
Vesna – čiastočne mrazuvzdorná, skorá, veľkoplodá, atraktívna
marhuľa, vhodná hlavne na priamu
konzumáciu!
Sabinovská, Karola, Vesprima
– udomácnené v našich klimatických podmienkach.
Stark Early Orange – odolná
proti šárke!
Ing. Viktor Jeník

ketu. Podľa zistených údajov potom platí, že čo nie je zakázané, je
povolené.

• V prípade pochybností môžeme
urobiť skúšku miešateľnosti. V litrovom sklenenom valci alebo inej
priehľadnej nádobe zmiešame
prípravky v požadovanej koncentrácii.
Po polhodine alebo hodine túto
zmes skontrolujeme a ak nevznikne
zrazenina alebo sa neoddelí tekutá
fáza, prípravky sa môžu miešať.
POZOR! Nemiešať olejové
prípravky s prípravkami obsahujúcimi vápnik alebo síru.

- pre včely relatívne neškodný
- nízka cena ošetrenia
- dávkovanie proti obaľovačovi
0,2 l na 1 ha /Decis Flow 0,4 %/,
proti cicavým a žravým škodcom,
5,15 na 1 ha /Decis Flow 0,02 %/

Zásady miešania
prípravkov
V súčasnosti neexistuje žiadna
aktualizovaná tabuľka miešateľnosti, ktorá by zohľadňovala
najnovšie zmeny v sortimente
prípravkov na ochranu rastlín. Miešateľnosť prípravkov totiž oficiálne
nikto neskúša a navyše nie je to
jednoduchý problém, pretože
okrem samotnej miešateľnosti
treba zohľadniť aj biologickú
účinnosť jednotlivých prípravkov
použitých v konkrétnej kombinácii.
Preto by sme pri miešaní prípravkov
mali vychádzať z ich návodov na
použitie. Keďže výrobcovia pesticídov vo väčšine prípadov v návodoch na použitie /etiketách/
uvádzajú, že konkrétny prípravok
možno miešať s bežnými povolenými prípravkami alebo naopak,
upozorňujú na niektoré nevhodné kombinácie, pred použitím každého prípravku si musíme dôkladne preštudovať jeho eti-

Všeobecné zásady miešania
prípravkov
• Prednostne by sme mali spolu
kombinovať práškové prípravky
s práškovými a tekuté tekutými.
• V prípade miešania práškového
s tekutým prípravkom najprv rozmiešame práškový a do jeho roztoku vlejeme zriedený tekutý prípravok.

Jozef Martinásek
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Druhý ročník halového futbalového turnaja
Počas dlhej tohoročnej zimy sa po prvýkrát v Hotelovej akadémii na Južnej
triede v Košiciach uskutočnil II.ročník halového futbalového turnaja o putovný
pohár starostu Mestskej časti Krásna. Turnaj sa za pomoci členov Kultúrnej
a športovej komisie, najmä riaditeľa turnaja p. Rastislava Baloga, odohral
11. marca 2006 s počtom 8 súťažiacich družstiev. Družstvá boli rozdelené
po štyroch do dvoch skupín A a B so systémom hry každý s každým.
SKUPINA A: 1. Katalánci, 2. FC 3 Skáč, 3. AC Miláno, 4. AS Rím
SKUPINA B: 1. Golianova, 2. AS Roma, 3. Rotterdam GP, 4. FC Čapaš
Výsledky: skupina A
skupina B
Katalánci : FC 3 Skáč
3:3
Golianova : AS Roma
6:2
Katalánci : AC Miláno
0:3
Golianova : Rotterda GP
0:2
Katalánci : AS Rím
9:0
Golianova : FC Čapaš
3:5
AS Rím : AC Miláno
0 : 11
FC Čapaš : AS Roma
1:2
FC 3 Skáč : AS Rím
5:0
FC Čapaš : Rotterdam GP 1 : 4
FC 3 Skáč : AC Miláno
2:7
AS Roma : Rotterdam GP 1 : 0
Postup:
AC Miláno – 9 bodov
Rotterdam GP – 6 bodov
Katalánci - 4 body
AS Roma - 6 bodov
Semifinále:
Katalánci : Rotterdam GP 3 : 1
AC Miláno – AS Roma
5:0
o 3. – 4. miesto
AS Roma : Rotterdam GP
0:4
Finále:
AC Miláno : Katalánci
4:1
Poradie: 1. AC Miláno, 2. Katalánci, 3. Rotterdam GP, 4. AS Roma
Najlepší strelec turnaja: Jozef Študenc ml. – 11 gólov, najstarší hráč turnaja:
Karol Turek, najlepší brankár: Tomáš Bušek.
Za pomoc pri organizačnom a technickom zabezpečení turnaja mi dovoľte
osobitne touto cestou poďakovať Rasťovi Balogovi – riaditeľovi turnaja,
Františkovi Klikovi - predsedovi športovej a kultúrnej komisie a Lacovi Kertésovi
za ozvučenie a moderovanie turnaja.
Marek Kažimír

Z histórie obce
Košice - mestská časť Krásna leží
191 m nad morom. Najstaršia
písomná zmienka je z roku
1143, kedy bolo vysvätené krásňanské opátstvo - benediktínsky
kláštor s patrocíniom P. Márie.
Už v čase jeho rozvoja tu vznikli
dve samostatné dediny Krásna
a Opátska, v stredoveku známe
vinohradníctvom. Krásna nad
Hornádom vznikla spojením už
spomínaných obcí v roku 1945.
Súčasťou mesta Košice sa stala
v roku 1976. Heraldická komisia
v roku 1997 potvrdila Krásnej
erb a zástavu.

Jedna zo situácií na druhom
ročníku halového futbalového
turnaja v Košiciach

P S I I M S ŤA Ž U J Ú P R Á C U
Pošta vyzýva občanov Krásnej,
aby vo vlastnom záujme a bezpečnosti práce doručovateľky si skontrolovali: správne označenie čísla
domu, umiestnenie listovej schránky tak, aby doručovateľka bezpečne vhodila zásielky a pritom ju nenapadol pes. V poslednom období sa
objavujú skutočnosti, keď prácu
doručovateľky maria psi, ktorí voľne
pobehujú po ulici (napr. Nová, Pri
mlyne), alebo ju ohrozujú pri vkladaní, kedy pes dosiahne až ku schránke. Na našej pošte sme zaznamenali viacnásobné pohryznutie psom,
preto sa obraciame na občanov,
aby prehodnotili umiestnenie
schránok v zmysle Poštových
podmienok, článok 40, aby listová
schránka rodinného domu bola

umiestnená na hranici ohraničeného pozemku, pred vstupom na
tento pozemok a bol k nej zabezpečený prístup z verejnej komunikácie. Domová listová schránka musí
byť označená menovkou adresátov,
žijúcich na danom odovzdacom
mieste. Pošta môže zastaviť doručovanie zásielok do domov, v ktorých nie sú splnené podmienky
uvedené v čl. 40. Verím, že po
odstránení nedostatkov sa zvýši
bezpečnosť práce našich doručovateliek a vaša spokojnosť.
V. Dorovová, vedúca pošty Košice 18

• Kúpime menší rodinný
dom, maximálne 15 ročný.
mobil č. 0918 495 652

Klzisko fungovalo opäť aj v tejto sezóne

ČO S NADROZMERNÝM A INÝM ODPADOM?
V našej obci sa každú jar a jeseň v spolupráci so spoločnosťou
KOSIT, a. s., Košice organizuje
upratovanie, počas ktorého sú pristavené veľkokapacitné kontajnery
na rôznych miestach v obci. Občania si môžu vypratať komory a dvory
a zbaviť sa tak nepotrebného komunálneho odpadu.
Do kontajnerov nepatrí veľkorozmerný odpad ako sú chladničky,
práčky, sporáky, televízory, počítače a ďalší nebezpečný odpad –
autobatérie, pneumatiky a pod.
Tento odpad môžu občania umiestniť v zberných dvoroch, ktoré
prevádzkuje KOSIT, a. s., Košice
a sú zriadené na ulici Pri bitúnku 11
a Jesenského 4 v pondelok až piatok
v čase od 9,oo do 17,oo hod. a v sobotu od 8,oo hod. do 15,oo hod.
Ďalej do kontajnerov nepatrí biologický odpad a konáre. Tieto patria
na kompostovisko, ktoré by malo
byť zriadené pri každom rodinnom
dome.
Začiatkom mája 2005 sa v mestskej časti začalo so separovaným
zberom druhotných surovín do
vriec. Každej rodine boli doručené
vrecia s kalendárom zberu a popisom, čo je možné do jednotlivých
vriec ukladať.
Zároveň je potrebné zvýšiť úroveň a účinnosť separovaného zberu

a neukladať do týchto vriec veci,
ktoré tam nepatria. Týmto zberom
je možné znížiť náklady na zber komunálneho odpadu a zabrániť znečisťovaniu životného prostredia.
Čo patrí do vriec na sklo – fľaše, poháre, úlomky tabuľového skla.
Nepatrí – silne znečistené fľaše
a obaly od piesku, porcelán, keramika, zrkadlá, žiarovky, autosklo a sklo
kombinované s iným materiálom.
Čo patrí do vriec na papier –
noviny, časopisy, papierové vrecúška, kartóny, ak nie sú kombinované
s iným materiálom /ako AL, celofán/.
Nepatrí – obaly z kombinovaných materiálov - Tetrapak /od
mlieka džúsov a pod./, zamastený
a silne znečistený papier, kopírovací
a samoprepisovací papier.
Čo patrí do vriec na plasty –
PET fľaše od minerálky a nealko
nápojov, fólie, igelitové vrecia a tašky, obaly z kozmetických výrobkov
/ minimalizujte objem týchto obalov
stlačením/, ďalej kovy – plechovky
/bez zvyškov potravín/, drobné
kovové predmety a drôt.
Nepatrí – obaly z chemikálii, plechovky od farieb, podlahové krytiny,
vrstvené obaly, vrstvené fólie s kovovou vrstvou.
František Nagy
referát výstavby a ŽP

BIOLOGICKÝ ODPAD - KOMPOSTOVAŤ!
Novelizácia zákona o odpadoch
v § 18 ukladá producentom a spracovateľom odpadov od 1. januára
2006 povinnosť kompostovať vyprodukovaný biologický odpad z našich domácnosti. Zákon zakazuje
vhadzovať trávu, konáre, šupky zo
zeleniny a ovocia, lístie, seno,
slamu, atď. do kuka nádob a ich
voľné spaľovanie. Bioodpad vhodný
na kompostovanie tvorí 30 až 50 %
celkového množstva komunálneho
odpadu. Aj z tohto dôvodu Miestny
úrad Mestskej časti Košice-Krásna
začína s informačnou kampaňou
s názvom „KOMPOSTOVANIE“.
Konečný produkt kompost (pri
dodržaní technologického postupu
ide o kvalitný humus), ktorý získame, môže byť použitý pri pestovaní

rastlín ako humusové hnojivo vracajúce do pôdy výživné látky. V občasníku nájdete informačnú brožúrku,
ktorú spracovala Spoločnosť priateľov Zeme so základnými pravidlami
kompostovania. V prípade vážnejšieho záujmu vám správca cintorína
M. Cúr aj s podrobnejšou brožúrkou venovanou tejto téme poskytne
podrobnejšie návody a postupy pri
zakladaní vlastného domáceho
kompostoviska.
Miestny úrad MČ 1. mája 2006
zriadi na miestnom cintoríne vzorové kompostovisko a prostredníctvom správcu cintorína M. Cúra radami a praktickými návodmi vám
pomôže pri ekologickom nakladaní
s bioodpadmi.
M.K.
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