KRASŇANČAN
ČÍSLO 3/2005 (jún)
Občasník samosprávy Mestskej časti Košice–Krásna
Košice - mestská časť Krásna leží 191m 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.

P O Z VÁ N K A
NA ODPUST
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna
a Športová a Kultúrna komisia Vás v súvislosti
s oslavami dňa svätého Cyrila a Metoda pozývajú
na športový a kultúrny program, ktorý sa uskutoční dňa 5. júla 2005 (utorok) na ihrisku CZŠ s MŠ
sv. Marka Križina:
7.30 hod. – sv. omša
10.30 hod. – slávnostná sv. omša – hlavný
celebrant Doc. ThDr. Jozef Leščinský
18.00 hod. – futbalový zápas starých pánov
VALAL – OPÁTSKA
20.00 hod. – ľudová veselica – do tanca
hrá skupina BEAUTY BAND z Krásnej
Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Milí Krasňančania,
v posledných dňoch som viackrát počul ľudí, ktorí vyjadrovali
svoj údiv nad rýchlymi zmenami počasia. Zo dňa na deň sa
teplota zmení aj o 10-15 stupňov. Jar akoby sa pomaly vytrácala
– zima akosi rýchlejšie prechádza do leta a leto do zimy „preskakujúc“ jeseň. Nie, nebojte sa, nejdem písať o počasí. Nielen počasie sa mení: ako na páse prichádzajúce nové výdobytky techniky, skracovanie vzdialeností, nové etické témy v ľudskej
spoločnosti a to ešte nehovorím o zmenách v súkromnom živote
každého z nás.
Čo je vlastne v dnešnom svete stále, čo pretrvá, na čo sa môže človek pri hektike zmien spoľahnúť? Možno je to presvedčenie, že pri všetkej uponáhľanosti a zmenách má život zmysel,
ktorý sa nemení. Tento zmysel je hodnota, ktorú nazývame dedičstvo otcov. Dedičstvo, ktoré nám priniesli naši patróni sv. Cyril
a Metod. Zakrátko budeme sláviť ich sviatok. Sviatok zmyslu
života, ktorý sa dá nájsť v Bohu.
Uprostred zmien, zhonu a niekedy aj chaosu života, prajem
nám všetkým radosť z toho, že máme pevný bod, o ktorý sa
môžeme stále oprieť a oddýchnuť si...
Juraj Semivan

VÁŽENÍ DAŇOVNÍCI
Miestny úrad Mestskej časti Košice - Krásna ako správca dane z nehnuteľnosti do 31. 12. 2004 začal
od daňovníkov mestskej časti dňa 04. 05. 2005 až do uvedeného obdobia vymáhať všetky nedoplatky
na miestnych daniach. Väčšinu týchto nedoplatkov tvoria splátky z druhého polroka 2004, pretože poštové
poukážky k miestnej dani boli zasielané iba k prvým dvom splátkam.
Viacerí z vás sa ohradili, že šeky sú určite vyplatené, ale dodatočne po nahliadnutí do celkového daňového výmeru ste zistili,
že je to len polovica celkovej sumy. Ku chybe teda došlo čiastočne aj z našej strany, čo zapríčinil nový počítačový systém.
Sú však medzi vami aj takí, ktorí si naozaj nesplnili daňovú povinnosť, a to nielen za minulý rok, ale aj predošlé obdobia. Aj
preto je text daňovej výzvy v takom znení, ktoré sa väčšine z vás nepáči. Žiaľ, výzvy sa posielali celkovo 230 daňovníkom
(fyzickým aj právnickým osobám) a celková suma pohľadávok dosahovala hodnotu 1 059 640,-- Sk. Preto musíte pochopiť,
že aj keď ste práve Vy vzorným daňovníkom, sú medzi vami aj takí, pre ktorých zas platí, že mestská časť je naozaj povinná
v zmysle zákona začať proti nim exekučné konanie, ak si svoju povinnosť ani po tejto výzve nesplnia.
Od 1. januára 2005 je správcom miestnych daní a poplatkov mesto Košice, preto sa s pripomienkami k nejasnostiam
týkajúcim sa miestnych daní a poplatkov na kalendárny rok 2005 môžete obrátiť na Magistrát mesta Košice, Trieda SNP
48/A, na správu daní a poplatkov - p. Strapončeková, tel. č.: 055/6419 181.
J. Vybrancová
samostatný odborný referent

K R O N I K Á R – KOBEZDOVÁ MÁRIA
Som rodáčkou našej obce. Po ukončení ZŠ ako každý žiak
do prihlášky na strednú školu som napísala dve a to: Strednú
zdravotnícku školu a Strednú umelecko priemyselnú školu. Prijali
ma na SZŠ, a tak moje umelecké cítenie ostalo mi pestovať
a rozvíjať len ako koníček.
Moja rodina, manžel František a synovia Tomáš a Zdenko,
mi veľmi pomáhajú a tolerujú na dnešné pomery drahú kultúru:
balet, divadlo, koncerty vážnej hudby a umelecké výstavy. Povolaním som farmaceutická laborantka a externý učiteľ na SZŠ.

Skúsenosti s kronikou mám dlhodobé, lebo sa ňou zaoberám
počas celej svojej profesionálnej praxe pre odborovú organizáciu. Prihlásila som sa na konkurz na pozíciu kronikár. Jednou
zo základných požiadaviek na konkurz bolo napísať článok
o histórii nášho súčasného kostola sv. Cyrila a Metoda v Krásnej
nad Hornádom. Tento môj pohľad na históriu asi zaujal a rozhodol o tom, že som úspešne absolvovala konkurz na výkon tejto
funkcie.
Ďakujem za dôveru v moje schopnosti. Budem sa snažiť, aby
kronika bola obrazom našej doby a my všetci sa snažme, aby
naša obec Krásna bola skutočne krásna.
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UZNESENIE
z XXI. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Košice - Krásna konaného dňa
13. mája 2005
Miestne zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení, zákona SNR č. 401/1990 Z.z. v znení
neskorších zmien a doplnkov a Štatútu mesta Košice

A. S c h v a ľ u j e
514. Doplnenie programu o body: 2a/ -Správa o výstavbe KD
10a/ - Návrh na zmenu zásad poskytovania príspevku na
stravovanie dôchodcov
10b/ - Návrh na cenu predsedu a cenu Košického samosprávneho kraja
515. Návrh na I. úpravu rozpočtu pre rok 2005 podľa priloženého návrhu
516. Zmenu v článku II. Podmienky poskytnutia príspevku na
stravovanie dôchodcov, ods.1 a to : Poskytovateľ poskytne
príjemcovi dotáciu najskôr od nasledujúceho dňa po doručení žiadosti
517. Návrh na cenu predsedu KSK pre folklórny súbor Krasňanka a na cenu KSK ThDr. Juraja Semivana
518. V zmysle predloženého návrhu zmenu organizačnej štruktúry a organizačného poriadku miestneho úradu
519. Zabezpečenie štúdie na výstavbu komunitného parku
520. Voľbu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu
p. Vincenta Nagya
521. Návrh zásad udeľovania verejných ocenení v Mestskej
časti Košice - Krásna s uvedenými pozmeňujúcimi návrhmi
a to: finančnú odmenu v článku III. ods. 3 - na 10 000.- Sk
pre kolektív a finančnú odmenu v článku IV. ods. 3
- na 10 000.- Sk pre kolektív
522. Vyhlásenie verejnej súťaže na odpredaj kina Hornád, súp.
číslo 1027, číslo parcely 898 za podmienok: minimálna
cena 3 000 000.- Sk

523. Cenu na odpredaj pozemku p. č. 3468/42 o výmere
394 m2, p. č. 3469/14 o výmere 154 m2 a p. č.
3469/15 o výmere 9 m2. Celkové o výmere 557 m2 za
1 000.- Sk

C. Ž i a d a
532. Starostu riešiť umiestnenie kontajnera vo Vyšnom dvore
mimo cestnej komunikácie
T.: ihneď
533. Starostu, aby požiadal veliteľa mestskej polície o zabezpečenie poriadku v lokalite Vyšný dvor
534. Starostu, aby vyzval vlastníkov nehnuteľnosti Vyšný dvor
na odstránenie čiernych stavieb
535. Starostu, aby začal rokovanie so stavebným úradom
o možnosti odstránenia celej stavby od orientačného
čísla 1 - 7
536. Poslanca mestského zastupiteľstva, aby požiadal v rámci
interpelácie o pomoc primátora mesta pri riešení problémov obyvateľov Vyšný dvor
537. Starostu preveriť možnosť postavenia protihlukovej steny
medzi obytným priestorom rómskej komunity a ulice Vyšný
dvor
538. Starostu, aby vyzval vlastníka pozemku p.č. 629 p. Kolomana Badža, aby zriadil na svojom pozemku septik
539. O zvolanie komisie na odpredaj vyradeného majetku do
31. 05. 2005

D. V o l í
540. Komisiu na odpredaj vyradeného majetku podľa priloženého návrhu a to v zložení. p. Fekete Ján, Brugoš
Ondrej a Hake Ľubomír

E. S ú h l a s í
541. S doplatením ceny podľa znaleckého posudku za kino
Hornád s pozemkom pre Mesto Košice za účelom jeho
odpredaja

I N V E S T I Č N É A KC I E V R O K U 2 0 0 5
1. Výstavba kultúrneho domu:
V prvom polroku je plánované dokončenie administratívnej
a servisnej časti viacúčelovej budovy kultúrneho domu a čiastočná kolaudácia.
2. Výstavba a údržba komunikácii:
a/ Dosiaľ bolo realizované – asfaltový koberec na časti komunikácie IBV Pri mlyne v rozsahu 770 m2 a vysprávky na
Minskej ulici v rozsahu 317 m2.
b/ Do konca júna 2005 je plánované zrealizovať opravy
komunikácii na uliciach: Adamova, Kertesova, Pri Hornáde, Golianova, 1. mája, Edisonova, prepojenie Štrkovej
a Tatarkovej ulice, Baničovej, cesta na Košickú Polianku
a K majeru.
c/ V mesiaci máj bol postavený nový nástupný ostrovček
MHD na Ukrajinskej a prístrešok MHD na Lackovej ulici.
3. Prestavba telekomunikačnej siete
a/ Slovak telecom v súčasnosti realizuje novú trasu podzemných telefónnych káblov na Bezručovej, Beniakovej
a Harčarovej ulici s tým, že sa minimalizuje počet telefónnych stĺpov a káblové prípojky budú zriadené v maximálne možnej miere v zemi až priamo k rodinným domom.
b/ V druhej etape v priebehu II. polroku sa bude realizovať
týmto spôsobom výmena telefónnych káblov aj na uliciach
– križovatka Horná – Žiacka, Adamova, Vyšný dvor, K majeru, Minská, Kladenská, Ukrajinská a IBV Pri mlyne.

4. Výstavba kanalizácie
a/ Od začiatku roku 2005 pokračuje výstavba kanalizačných
prípojok v novej zástavbe IBV Pri mlyne za spoluúčasti na
financovaní s vlastníkmi rodinných domov.
b/ V III. štvrťroku 2005 pokračovať v budovaní tlakovej kanalizácie v staršej zástavbe MČ Košice – Krásna po ľavej
strane štátnej cesty z Košíc na Slanec vrátane ulice 1. mája.
Táto časť kanalizácie je financovaná z fondov Európskej únie
ISPA v objeme cca 54 mil. Sk bez DPH a je rozvrhnutá na roky
2005 až 2007.
5. Údržba verejného osvetlenia a verejného rozhlasu
a/ Rozšírenie rozhlasovej siete na Beniakovej, Harčarovej,
Goetheho a Pollovej ulici.
b/ Výmena najstarších svietidiel na Ukrajinskej, Keldišovej,
Golianovej ulici a na ostatných uliciach podľa finančných
prostriedkov.
6. Vodovod
V druhom polroku bude pokračovať výstavba vodovodu v lokalite IBV Pri mlyne z finančných zdrojov Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti a.s. Košice v objeme cca 1,2 mil. Sk.
7. Údržba budov
V súčasnosti sa uskutočňuje čiastočná rekonštrukcia budovy
Domu služieb Baron a pripravuje sa oprava fasády.
František Nagy
samostatný odborný referent

KRASŇANČAN 3/2005

3. strana

Konsekrácia
farského kostola
„Tento nový chrám sa vypína nad stavbami a rozličnými
budovami svojou vežou a každému pripomína: Ži, pracuj
a nezabúdaj na to, čo je hore.“ Tieto slová napísal do farskej
matriky v Krásnej dp. Ján Harčár v roku 1960. Týkajú sa kostola
sv. Cyrila a Metoda v Krásnej, ktorý, povzbudzovaní svojim
kňazom Mons. Michalom Adamom, postavili vaši rodičia a starí
rodičia. Chrám požehnal biskup Jozef Čársky 28. 09. 1935.
Údaj v matrike hovorí, že chrám stál 572 000,– Kčs. Je živým
svedectvom toho, že naši otcovia nezabúdali na to, „čo je hore“.
Je živým svedectvom ich viery v Boha.
Po rôznych menších úpravách a opravách počas 60 rokov sa
náš chrám dočkal podstatnej zmeny – pevného obetného stola
a nového sanktuária s ambonou. Obetný stôl a celé sanktuárium
sú vyrobené z mramoru silická brezová. Autorom projektu je
Ing. arch. Ladislav Friedman. Cena celého diela bola vyčíslená
na 1 210 000,– Sk. Obetný stôl a celý kostol konsekroval
10. 04. 2005 Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup – metropolita.
Vďaka patrí Vám všetkým, ktorí ste sa o toto dielo pričinili
svojimi modlitbami, finančnými darmi, prácou, či povzbudzujúcim

slovom. Vynovená svätyňa a Boží oltár budú pre budúce
generácie svedectvom, že súčasná generácia Krasňančanov –
tak, ako ich otcovia – nezabúda na „to, čo je hore“ a svojim
životom viery sa snaží, aby dedičstvo otcov bolo zachované na
slávu Božiu a pre dobro nás všetkých.
Juraj Semivan

DARCOVIA
A III. ROČNÍK KVAPKY KRVI
Miestny úrad Mestskej časti Košice – Krásna
v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského
Červeného kríža v MČ Krásnej usporiadal dňa 26.
apríla 2005 III. ročník Krásňanskej kvapky
krvi. Kvapka krvi sa uskutočnila opäť priamo s odberom krvi
v zasadačke Miestneho úradu. Na kvapke krvi sa celkovo zúčastnilo 15 dobrovoľných darcov krvi a to p. Švajlenková, p. Varga
ml., sl. Takáčová, p. Behúnová, sl. Džubiková, p. Kubička ml.,
p. Dzurovčák, p. Fedorová, zamestnanci úradu p. Hakeová,
p. Študencová, p. Cúr, p. Dorov ml., poslanci p. Hake, p. Fedor.
Na záver o 10.00 hod. sme spoločne s pracovníkmi Národného
transfúzneho centra a darcami akciu spoločne ukončili v reštaurácii „Krčma u Borky“ borščom z motorestu Pri starom Mlyne.
Aj napriek tomu, že darcov bolo o polovicu menej ako v minulom
roku, myslím si, že akcia splnila svoj účel, lebo pomôže tým, ktorí
túto životodárnu tekutinu najviac potrebujú. Ďakujeme.
Starosta

…VYBRATÉ ZO STAROSTOVHO ZÁPISNÍKA…
Pracovné rokovania:
• 16. 3.
• 17. 3.
• 18. 3.
• 31. 3.
• 4. 4.
• 7. 4.
• 14. 4.
• 20. 4.
• 25. 4.
• 27. 4.

– so zástupcom firmy KABA, s. r. o. – návrh centrálneho uzamykacieho systému v Kultúrnom dome
– na Regionálnom združení mesta Košice – voľba delegátov na snem ZMOS
– so zástupcami U.S. Steelu, s. r. o. Košice – darovanie „Oceľového domu“ pre Krásnu
– na oddelení školstva Magistrátu mesta Košice – premiestnenie ZŠ pre Rómov, Rehoľná 2
– s ARD s. r. o. – doplnenie komunikačného a orientačného systému v Krásnej
– oficiálna návšteva starostu obce Sloupno z Českej republiky
– účasť na komisii pre novelizáciu zákona o meste Košice
– rokovanie so zástupcami firmy PRESSKAN, s. r. o. – pokračovanie výstavby tlakovej kanalizácie IBV
– rokovanie s VVS, a.s. Košice, OÚ životného prostredia a investormi – projekt kanalizácie novej IBV
– Feketova pažiť
– spoločne so správcom farnosti p. ThDr. Jurajom Semivanom a p. zástupkyňou Erikou Dolnou účasť
na diskusii s vybranými žiakmi v CZŠ s MŠ na tému hodnoty, životné prostredie, športové a kultúrne
aktivity
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KRÁSNA v Šebastovciach
reprezentovala tradície a kuchyňu
V rámci osláv Dni mesta Košice usporiadal dňa 7. 5. 2005,
t. j. v nedeľu Miestny úrad v Šebastovciach stretnutie a prezentáciu okolitých obcí a mestských častí. Samosprávy a ich zástupcovia sa prezentovali v troch kategóriách: najlepšie jedlo,
osobnosť a remeselné výrobky. Krásnu reprezentovali v jedle
chutnými makovníkmi, orechovníkmi a langošmi p. Bojkunová,
p. Petrušová a p. Vargová všetky z folklórnej skupiny Krasňanka,
v domácich výrobkoch akými boli ručne tkané koberce a výšivky
p. Škraková a hudobníci p. Kertés, p. Balog a p. Chovan. Podľa
môjho názoru a fotografie to dosvedčujú najkrajší a najbohatší
stánok mala Krásna. Verím, že aj na budúci rok sa spoločne
stretneme v Šebastovciach pri prezentácii šikovnosti Krásňančanov a našich susedov.
starosta

Ako sme oslavovali DEŇ MATIEK

O týždeň neskôr, ako udáva kalendár, sme v našej obci oslavovali Deň matiek. Kultúrno-športová komisia pri MÚ v Krásnej

v spolupráci s MÚ Lorinčík zorganizovali vystúpenie ochotníckeho divadelného predstavenia od autora Ferka Urbánka
Kamenný chodníček.
Po úvodných príhovoroch hostí vystúpil s blahoželaním ku
Dňu matiek aj JUDr. Marek Kažimír, starosta našej obce, ktorý
príjemne prekvapil prítomné dámy obdarovaním krásnymi ružami.
Predstavenie v troch dejstvách a v piatich obrazoch nás vrátilo
do čias dávno minulých, kedy majetok bol nadovšetko. Zábavný
bol najmä sluha Mišo, ktorý večne vystupoval s fľašou alebo
rečou o nej. Svojím vystúpením zaujal aj vážny strýko Brezovský.
Na tvárach mám a starých mám sa objavil úsmev najmä pri
tónoch írečitých šibalských ľudových pesničiek v podaní nášho
speváckeho súboru Krasňanky, ktorý vypĺňal svojím vystúpením
prestávky medzi jednotlivými dejstvami. Bolo to naozaj príjemné
nedeľné popoludie a slová:
Šumne to bulo a najmä tote našo špivanky… hovoria za
Mária Kobezdová
všetko.

DEŇ DETÍ
Medzi najkrajšie detské dni v mesiaci určite patrí ten prvý Medzinárodný deň detí, s ktorým sú spojené rôzne športové
a kultúrne podujatia a ten posledný v júni – záver školského roka
a začiatok prázdnin. Samospráva našej mestskej časti pod vedením športovej a kultúrnej komisie už tradične pripravila pre naše
deti športový deň 4. júna v sobotu na miestnom školskom ihrisku.
Deň detí sa začal o 14.00 hod vystúpením a ukážkami výcviku
služobných a spoločenských psov, ktoré predviedol pán Maroš
Poruban s priateľmi kynológmi. Potom pokračoval súťažením
v rôznych športových disciplínach ako beh vo vreci, hod loptičkou
na cieľ, streľba zo vzduchovky, beh s loptičkou a tenisovou raketou, lov rybičiek, hra na šikovnosť s ceruzkou,kop na bránku.
Za všetky malé výhry dostali deti dolárové poukážky, ktoré si mohli
vymeniť v sladkom bufete za rôzne sladké a vecné odmeny.
Samozrejme počas celého dňa nechýbala dobrá nálada, dobré
počasie a občerstvenie, ktoré zabezpečil pán Hegedúš – HEGI.
Za krásne strávené popoludnie patrí vďaka najmä členom športovej a kultúrnej komisie, jej predsedovi p. Františkovi Klikovi
a všetkým poslancom, ktorí aktívne pomohli pri jeho organizácii.
V rámci realizácie projektu „Naučme sa nové činnosti a pomôžme aj ostatným“ sa v kine Hornád pri príležitosti dňa detí

uskutočnilo dňa 4. júna kultúrne podujatie pod vedením Rómskych lídrov. Za pozornosť stojí skutočnosť, že všetky deti, ktoré
vystupovali v tomto programe boli oblečení v šatách, nohaviciach,
blúzkach, košeliach, ktoré im vlastnoručne ušili Rómovia zaradení
do spomínaného projektu pod odborným dohľadom lektorky pani
Zlatice Šalamonovej.
starosta
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Projekt „Naučme sa nové činnosti
a pomôžme aj ostatným II.“ bol úspešný
Miestny úrad v rámci vyhlásenej grantovej
schémy Úradu splnomocnenkyne vlády pre
rómske komunity predložil vo februári 2005
projekt „Naučme sa
nové činnosti a pomôžme aj ostatným II“.
Projekt je pokračovaním projektu podobného názvu, ktorý vypracovalo OZ Variant
v rámci grantu nadácie
Pontis. Projekt bol Úradom splnomocnenkyne podporený sumou 40.000.- Sk. Základným cieľom projektu je podpora výchovy a vzdelávania
rómskej komunity, vytvorenie podmienok pre zvyšovanie za-

ŠKÔLKA PLNÁ ZÁBAVY,
SPEVU A TANCA
Drobné nôžky cupkajú do MŠ od jesene do leta. Každý deň
sa zvedavé očká malých človiečikov upierajú na učiteľku a zvedavé ústočká sa pýtajú: „Ako sa budeme hrať?“, „Čo budeme
robiť?“.... „Kedy už budeme tancovať?“...
Aká to veľká zodpovednosť spočíva na pleciach tých, ktorý
sú tam denne len pre ne – pre deti. Učiteliek, ktoré z malých
„školáčikov“ vychovávajú „školákov“. Ľudí súcich do väčšieho
sveta. Ale aj upratovačiek a kuchárok, ktoré sa starajú o ich čisté,
útulné prostredie a zdravú chutnú stravu.
Dobre pripraviť deti na život dospelého človeka je najdôležitejším poslaním tých, ktorí ovplyvňujú ich rozvoj – rodičov a učiteľov. Avšak nesmieme zabúdať, že základné psychické potreby
dieťaťa sa nemenia, že každé dieťa má právo na šťastné detstvo.
Preto aj našou túžbou bolo a je urobiť ich detstvo hravejšie
a šťastnejšie.
Či sa nám to darí? Posúďte sami:
V škole sa už niekoľko rokov okrem výchovno-vzdelávacej
práci venujeme záujmovej činnosti (literárno-dramatický, tanečný,
výtvarný krúžok). Spev, hudba, tanec a dramatizácia sú súčasťou
života detí našej materskej školy. Pripravujeme programy pre

Klub dôchodcov pri Miestnom úrade
Mestskej časti Košice-Krásna
Klub dôchodcov je nezisková organizácia, ktorá bola zriadená pri
Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Krásna dňa 22. 2. 2004.
Doposiaľ táto organizácia fungovala aktívne pod názvom „Zväz
postihnutých civilizačnými chorobami“ 12 rokov.
Tak ako v minulosti, aj teraz zápasíme s nevyhovujúcimi podmienkami vzhľadom
na neadekvátny priestorový rozsah a počet
členov klubu. V súčasnosti je v klube dôchodcov registrovaných 69 členov.
Ako je zvykom, aj
tohto roku dňa 5. 2.
2005, sa konala hodnotiaca schôdza klu-
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mestnanosti v rómskej komunite, zabezpečenie rozvoja
a udržania pracovných návykov formou poľnohospodárskej činnosti - dopestovaním koreňovej zeleniny a zemiakov. Predpokladám, že tento projekt si môže uchovať udržateľnosť aj na
rok 2006 z dôvodu odloženia zásob.
Cieľovou skupinou projektu je rómske etnikum obce vo veku
18 – 60 rokov v počte 80 ľudí, t.j 16 rodín. Projekt sa bude
realizovať pod vedením odborníka z poľnohospodárskej oblasti,
ktorý zabezpečí dozor pri ručnom vysádzaní zemiakov a sadbe
koreňovej zeleniny do pôdy. Ukončenie projektu je naplánované
na september 2005 zberom úrody a jej uskladnením na výsadbu v roku 2006. Za pomoc pri spracovaní projektu ďakujem
p. Tomášovi Kiráľovi.
Miestny úrad predložil v marci 2005 v rámci výzvy KONTA
ORANGE projekt „Naučme aj dôchodcov pracovať s počítačom
a internetom“. Cieľovou skupinou boli členovia Klubu dôchodcov a zámerom bolo naučiť najstaršiu generáciu seniorov
pracovať s počítačom a internetom. Požiadavka bola na finančný
príspevok vo výške cca 55.000.- Sk. V mesiaci máj 2005 bolo
vyhodnotenie všetkých predložených projektov, ale Krásna
tentoraz neuspela – možno nabudúce.
starosta
rodičov, pre verejnosť, ale taktiež sa zúčastňujeme rôznych
detských podujatí ako sú výchovné koncerty, súťaže v speve,
tanci, ........... Pretože dramatizácia, hudba, tanec a spev sú
dôležitým komunikačným prostriedkom, je to spontánna činnosť,
ktorá pomáha nadväzovať medziľudské kontakty, vytvára
príjemnú, pokojnú atmosféru, zbližuje deti.

Bez hudby spevu a tanca detí si už nevieme predstaviť žiadnu
slávnosť v našej materskej škole. Mnohé deti odchádzajú, na
ich miesto nastupujú ďalšie, ale tanec, spev a hudba ostáva
v materskej škole. Pokračuje v prichádzajúcich – našich deťoch
– spevákoch, tanečníkoch, výtvarníkoch, recitátoroch, v nás.
Mgr. Sedláková
riaditeľka MŠ, Žiacka 18
bu, ktorej hlavným bodom bolo zhodnotenie minuloročného hospodárenia a správa o činnosti a aktivitách klubu. V programe nechýbala ani gratulácia a malá pozornosť pre našich jubilantov. Keďže
sa schôdza konala v období fašiangov, program obohatila svojím
vystúpením aj miestna folklórna skupina KRASŇANKA, ktorá vytvorila
pravú fašiangovú atmosféru. Zlatým klincom programu pre všetkých
zúčastnených bola tombola, a preto je vhodné poďakovať všetkým
našim cteným sponzorom: p. Ladislav Kočiš, Vincent Nagy, Peter
Bičkoš, JUDr. Marek Kažimír, Ing. Mária Timková, Mária Hegedüšová,
folklórna skupina Krasňanka a v neposlednom rade pekáreň JARKA,
ktorá darovala čerstvé pečivo.
Mesiac máj nám opäť priniesol dôvod na oslavu všetkých našich
mamičiek. Nezabudli sme na naše členky - mamy a staré mamy a pri
tejto príležitosti sme im pripravili slávnostné posedenie spojené
s kultúrnym programom. Okrem vedenia klubu nás poctil návštevou
aj starosta mestskej časti JUDr. Kažimír, ktorý sa tiež pridal ku gratulantom.
A čo dodať na záver? Len to, že už teraz sa tešíme na ďalšie
stretnutia a akcie, ktoré máme pre členov Klubu dôchodcov v priebehu roka naplánované.
Jozef HEGEDÜŠ
predseda kubu dôchodcov
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Milí Krasňančania,
školský rok sa pomaly blíži k svojmu záveru. Dovoľte mi, aby
som ho spolu s Vami mohla zhodnotiť. Aký bol? Či splnil naše
očakávania a predstavy? Myslím, že sa môžeme spokojne
obzrieť za svojou prácou.
Ak pozorne sledujete vývoj našej školy, iste Vám neunikla
skutočnosť, že v poslednom období prechádzala mnohými organizačnými zmenami, ktoré ju posúvajú dopredu. Prirodzenou
súčasťou školy sa stalo aj predškolské zariadenie, ktorého zriadeniu sa tešíme.
V šk. roku 2004/ 2005 sa nám podarilo otvoriť prevádzku
2. oddelenia materskej školy, domácky nazývaným aj prípravným. Význam tohto kroku môžu doceniť rodičia detí, ktoré
v nasledujúcom šk. roku zasadnú do lavíc po prvýkrát.
V januári 2005 bolo pri škole zriadené stredisko záujmovej
činnosti, ktorého cieľom je ponúknuť možnosti zmysluplného
využívania voľného času detí a mládeže našej mestskej časti,
ktoré budú môcť využiť aj v čase prázdnin. Škola je zapojená do
projektu MŠ SR Infovek e-Slovakia, disponuje moderne
vybavenou učebňou počítačov s pripojením na internet. Vo vyhradenom čase je prístupná žiakom. Veríme, že táto forma samovzdelávania bude v budúcnosti vhodným doplnkom výchovnovzdelávacieho procesu .
Celý školský rok sa niesol v znamení medzinárodnej spolupráce Sokrates – Comenius 1, ktorého program vyvrcholí tretím
rokom činnosti v roku 2006. Zapájali sme sa do rôznych súťaží
a olympiád, výsledky ktorých sú k dnešnému dňu pre nás známe
a tak sa môžeme spolu s Vami oprávnene tešiť z nich. Hneď
v úvode šk. roka nám urobili radosť naši škôlkári, ktorí svojou
účasťou v celomestkej súťaži s ekologickou problematikou pod
názvom Dobrodružstvá Ježka Separka žali prvé úspechy. Výtvarná práca Veroniky Olahovej patrila k oceneným a víťazným.
Zuzana Takáčová, žiačka 5. ročníka, navštevuje ZUŠ. V novembri 2004 postúpila so svojou výtvarnou prácou do medzinárodnej súťaže, ktorá sa konala v Indii a získala striebornú
medailu. V okresnom kole súťaže letného viazania a aranžovania
rastlín 1. miesto v kategórii žiačok 8. – 9. ročníka patrilo Lívii
Antalovej, v kategórii žiačok 5. – 7. ročníka 10. miesto patrilo
Márii Takáčovej a 11. miesto Simone Kažimírovej.
Pre žiakov sú najobľúbenejšími športové súťaže. Svoju šikovnosť predviedli v okresnom kole v streľbe zo vzduchovky naši

Čierne skládky
Čierne skládky. Pojem, ktorý u každého vyvolá v momente reakciu. Na jednej strane znechutenosť nad
znečisťovaním a na druhej radosť zo zbavenia sa odpadu.
Prečo ich ľudia vytvárajú??
V prvom rade čierne skládky vznikajú preto, lebo takto vidia
ľudia rýchlu očistu svojho obydlia. Zväčša to spôsobuje lenivosť
a svojou mierou tu prispieva neinformovanosť o recyklovaní a nedostatok zberných kontajnerov. Keď človek nemá nablízku
miesto, kde by mohol odpad vyhodiť, hľadá iný spôsob. A tak
zväčší už existujúcu alebo vytvorí novú čiernu skládku. Neinformovanosť. Bola už spomenutá, ale v čom spočíva? Predovšetkým v tom, že ľudia nevedia, čo spôsobujú, ak vyhodia odpad
napríklad v blízkosti poľa (poľnohospodárskeho pracoviska).
Samozrejme vedia, že primárne je vonkajšie znečistenie z hľadiska estetiky prostredia. Uvedomujú si, čo spôsobí kopa odpadu. Zhrozene sa na to síce pozerajú, ale čo z toho, keď ich to aj
tak nezaujíma. Avšak ani v tomto prípade sa nevyhneme sekundárnym následkom. Znečistenie podzemných vôd a zamorenie ornej pôdy. Vezmime si takýto príklad: zjedli by sme niečo,
čo bolo práve vybraté z odpadkového koša? Také isté je to aj
s odpadom na týchto miestach. Zelenina zasiata na poliach je
s veľkou určitosťou, dovolím si tvrdiť, že s obrovskou, vystavená
pôsobeniu týchto odpadkov, ktoré ani zďaleka neprispievajú k jej
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chlapci deviataci a získali tak v kategórii družstiev 1. miesto.
Družstvo dievčat obsadilo 2. miesto. Poradie jednotlivcov chlapci
bolo nasledujúce: 1. miesto Matej Fekete, 5. miesto František
Mrázko, 8. miesto Martin Šemnický. Poradie dievčat bolo určené
nasledovné: 4. miesto Simona Petrušová, 10. miesto Valéria
Hrabovská, 11. miesto Aneta Buchláková. V penaltovom festivale
obsadil 1. miesto žiak 7. ročníka Štefan Angyal.
Oveľa výraznejšie úspechy boli zaznamenané v oblasti vedomostných súťaží. V okresnom kole chemickej olympiády obsadila
2. miesto Mária Čontošová a 6. miesto Veronika Buľková. Mária
Čontošová postúpila aj do krajského kola, v ktorom obsadila
18. miesto a stala sa tak úspešnou riešiteľkou tejto olympiády.
V celomestskej dejepisnej súťaži Košice už tradične patrí našej
škole popredné víťazné umiestnenie. Ani tento rok nebol výnimkou. Družstvu dievčat 8.ročníka bolo udelené 1. miesto.
V okresnom kole matematickej olympiády sa zúčastnení žiaci
stali úspešnými riešiteľmi.V kategórii žiakov 9. ročníka 6. miesto
získala Mária Čontošová a 9. miesto František Mrázko. V okresnom kole geografickej olympiády boli úspešnými riešiteľmi za
8. miesto v kategórii žiakov 9. ročníka František Mrázko a za
18. miesto v kategórii žiakov 8. ročníka Tomáš Marton. V celoslovenskej literárnej súťaži Štavnického Košice získal za svoju
prácu 1. miesto žiak 9. ročníka Tomáš Chovan.
Ďakovný list Deviataka roka prevezme v tomto šk. roku za
svoje dlhoročné vynikajúce štúdijné výsledky z rúk otca biskupa
Stanislava Stolárika Mária Čontošová. Blahoželáme jej, aj všetkým, ktorí svojou snahou prispeli k pozitívnejšiemu obrazu našej
školy v očiach verejnosti. Želáme im veľa osobných a štúdijných
úspechov. Je radosťou pracovať v atmosfére pochopenia, preto
Vás všetkých pozývame k spolupráci, k dosiahnutiu viditeľne
ešte lepších výsledkov.
Zároveń mi dovoľte úprimne poďakovať všetkým rodičom,
zvlášť najmä rodičom detí materskej školy, ktorí ochotne a iniciatívne pomáhali pri zveľaďovaní areálu školy, pri zakladaní detského ihriska, tiež farskému a miestnemu úradu za spoluprácu
a pomoc.
Za úspešný rok patrí moje poďakovanie aj zamestnancom
školy, ktorí svojou ochotou a trpezlivosťou dávajú svoj osobný
vklad tomuto spoločnému dobru. Všetkým Vám želám príjemné
prežitie prázdnin plných oddychu a pohody.
Mgr. Jana Sabolová
riaditeľka ZŠ s MŠ sv. M. Križina
výživnosti. Skôr naopak. Čím ďalej, tým viac kontaminujú potraviny, ktoré každodenne konzumujeme. Prečo si škodiť, keď to
nie je potrebné? Nestačí nám znečistenie smogom, popolčekom
a ostatnými škodlivinami??
Zamyslime sa nad zastavením a odstránením čiernych
skládok, aby sme už nemuseli počúvať, ako je nám na tomto
svete stále zle!!
František Mrázko, IX. A
ZŠ s MŠ sv. M. Križina
Rehoľná 2, Košice - Krásna

Prírodu si treba chrániť!
Ľudia, čo to robíme,
keď si prírodu ničíme?

Pozrite sa! Pri potoku
samá fľaša tu i tu!

Prírodu si treba vážiť,
nie ju predsa ničiť!

Čierne skládky ničia svet,
zapamätaj si to hneď!

Ach, ten bôľ a žiaľ na srdci,
až mi slza steká po líci..

Pomôžme našej prírode,
nech už je zas v pohode!
Denisa Jurčová, V. A
ZŠ s MŠ sv. M. Križina
Rehoľná 2, Košice - Krásna
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OSOBNOSŤ, KTORÁ ŽIJE MEDZI NAMI...
Keď sa rozhodoval pre šport, hokej bol to jediné, o ktorom
sa dalo povedať, že je najviac rozšírený, to bol možno hlavný dôvod, prečo si, teraz už veľká osobnosť hokejového života, vybrala
túto cestu. No venoval sa aj futbalu, volejbalu, či aktívnemu lyžovaniu.
S hokejom začínal Ján Selvek v desiatich rokoch v rodnom
meste Poprad. V sedemnástich rokoch sa prebojoval do A mužstva Popradu, napokon v roku 1964 prestúpil do Košíc, kde hral
v 1.českoslovenkej hokejovej lige. Najväčší úspech - 1. titul vo
federálnej lige, dosiahol s mužstvom Košíc v roku 1966. V roku
1970 sa končí jeho hokejová kariéra hráča a nastupuje ako
tréner. Rád spomína na jediné mužstvo, ktoré nevypadlo z 1. ligy
- boli to Košice, no k slovenskej špičke patrili aj Slovan a Trenčín.
Napokon v roku 1970 začínal svoju krásnu a bohatú prácu
na striedačku ako hokejový tréner v TJ VSŽ Košice. V roku 1986
získal titul „tréner roka“. A celkom posledný slovenský titul získal
s Milanom Jančuškom. Na košickej lavičke má odkoučovaných
vyše päťsto zápasov.
Bol asistentom trénera Slovenskej reprezentácie A mužstva,
ktoré postúpilo do A skupiny MS. V roku 2000 bol trénerom
mužstva Slovenskej „20“.
Počas svojej trénerskej kariéry pôsobil v Čechách, Taliansku
a v Slovinsku.
Hokejovú kariéru trénera ukončil v roku 2001, kedy oslávil
aj svoje šesťdesiate narodeniny.
A na otázku, aký je jeho recept na trénerskú dlhovekosť odpovedal s úsmevom:
„Tréner musí mať šťastie na dobré mužstvo a byť v správny čas na správnom mieste a hlavne dobre trénovať!“

Po dvoch rokoch od ukončenia jeho hokejovej kariéry trénera
komentoval zápasy z Košického štadióna.
Spýtala som sa ho, ako vidí dostavbu zimného hokejového
štadióna v Košiciach?
„Zimný štadión by mal byť v skúšobnej prevádzke v decembri, prípadne začiatkom januára 2006 a vo februári by
tam už hokejisti mohli hrať play off.“
Je známe, že pán Selvek kandidoval aj za poslanca miestneho zastupiteľstva v Krásnej, no neuspel. S akými predstavami
do toho išiel?
„Mal som myšlienku, pomôcť a zapojiť chlapcov do nejakých športových aktivít, pretože vidím, ako mladí utekajú
od športu. Chcel som im byť nápomocný v čase, keď som
bol ešte v kontakte s hokejom.“
Čomu sa venujete vo svojom voľnom čase?
„V súčasnosti televízii veľmi neholdujem. Svoj voľný čas
venujem predovšetkým svojmu vnukovi, zahrádke a samozrejme manželke.“
Po stretnutí s pánom Selvekom som pociťovala skutočne
úžasný zážitok. Je to človek, z ktorého vyžaruje ešte aj doteraz
hokejový duch, životný optimizmus a to všetko sprevádza príjemné vystupovanie. Byť vždy pozitívne naladený a s úsmevom je
súčasťou jeho života. Je to slovenská hokejová osobnosť
s veľkým S.
Posledný májový deň oslávil pán Ján Selvek svoje narodeniny,
ku ktorým mu v mene celej redakčnej rady prajeme pevné
zdravie a splnenie doteraz nesplnených zámerov.
Veronika Hakeová

Zimný halový turnaj o pohár starostu MČ Košice-Krásna vo futbale
Dňa 6. 3. 2005 v Športovej hale pri jazdiarni sa uskutočnil
I. ročník zimného halového turnaja vo futbale o pohár starostu
MČ Košice-Krásna. Napriek tomu, že turnaj sa uskutočnil v nedeľu o 7. hodine ráno, kde mužstvá, diváci a fanúšikovia sa spoločne premiestnili autobusom z Krásnej do športovej haly. Turnaj,
na ktorom sa zúčastnilo 7 mužstiev, sa hral systémom 2 x 15
min. v dvoch skupinách A, B. V poli bolo 5 hráčov + brankár,
striedalo sa hokejovým spôsobom. Každé mužstvo, ktoré sa
zúčastnilo na turnaji, zaplatilo štartovné v sume 50,- Sk za hráča.
Štarovné sa použilo na občerstvenie hráčov, obed, a to v podobe
výborného guľáša.
Po otvorení turnaja starostom mestskej časti Košice-Krásna
JUDr. Marekom Kažimírom sa začali hrať jednotlivé zápasy podľa
herného plánu a pravidiel, ktoré každé mužstvo obdržalo pred
turnajom. Počas celodenného turnaja sa o poriadok a disciplínu
postarali naši poslanci. Samotný turnaj bol na dobrej úrovni,
o čom svedčili aj výsledky jednotlivých zápasov. O samotný priebeh hry sa starala trojica rozhodcov, ktorí sú v okolí známi
z majstrovských zápasov východoslovenského kraja. Ide o Martina Papcúna, Mariána Želinského a Juraja Mikitu. Prekvapením
turnaja bolo mužstvo AS Roma, ktorí ukázali, že sú dobrí nielen
v pesničkách a tanci, ale vedia podať aj kvalitný výkon vo futbale.
Nesmieme zabudnúť ani na mužstvo Čapaš, ktoré bolo zostavené z bývalých reprezentantov FK Krásna. Sú to hráči staršej

generácie a hlavne futbalisti zvučných mien, ako sú Jozef
Študenc st., František Nagy, Peter Estočin a ďalší, ktorí ukázali
svojou hrou, že nezabudli hrať futbal.
Jednotlivé zápasy, odohrané počas základnej časti, rozhodli
o postupujúcich cez semifinále až do finále. Po skončení finálového zápasu starosta Mestskej časti Košice-Krásna JUDr. Marek
Kažimír vyhodnotil celý priebeh turnaja. Odovzdal pekné ceny
víťazným mužstvám a zároveň vyhlásil najlepšieho strelca, nahrávača, brankára a pozval mužstvá na 2. ročník sálového futbalu
2006.
Čo dodať na záver? Poďakovanie patrí najmä starostovi, usporiadateľom turnaja a p. Hegedušovi, ktorý zabezpečil občerstvenie. Samozrejme aj hráčom a fanúšikom, ktorí povzbudzovali
svoje tímy a všetkým, ktorí sa postarali o dobrú atmosféru v športovej hale.
Konečné poradie:

1. Baron team
2. AS Roma
3. Bilbao team

Najlepší strelec: Nagy František – 6 gólov
Najlepší nahrávač: Fekete Ján – 5 asistencií
Najlepší brankár: Fekete Jozef – inkasoval 3 góly
Rastislav Balog
člen športovej a kultúrnej komisie

Nohejbalový tím z Krásnej bol úspešný
Mestská časť Košice – sídlisko Ťahanovce usporiadala 29. mája 2005 nohejbalový turnaj o putovný pohár starostu mestskej časti.
Tento turnaj sa uskutočnil, ako sprievodné podujatie v rámci programu osláv Dni mesta Košice. Turnaja sa celkovo zúčastnilo 15
nohejbalových družstiev – zástupcov mestských častí a úradov štátnej správy. Našu mestskú časť reprezentovalo nohejbalové družstvo
v zložení p. Jozef Bodnár, Ján Hricišon, p. Tomáš Petruš a p. Marián Šimčo. Celkové víťazstvo po tuhých bojoch, najmä s družstvom
Mestskej časti Košice – Šaca, t. j. 1. miesto a putovný pohár, si odniesli naši reprezentanti z Krásnej. Obhajoba titulu býva a je vždy
náročnejšia, ale veríme, že aj nasledujúci ročník bude pre našich reprezentantov rovnako úspešný.
starosta
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PORADCA ZÁHRADKÁRA
V JÚLI

V AUGUSTE

❀ prerezať čerešne a višne po zbere ovocia, po zbere plodov
ošetriť porast jahôd, ríbezle, egreše, jostu a maliny zberať
skoro ráno (keď sú schladené)

❀ vysádzať jahodové sadenice a výdatne ich zaliať!
❀ zberať letné druhy ovocia, po zbere úrody presvetliť kôstkoviny
(rezané rany ošetriť)
❀ vykonať postrek neskorých odrôd proti červivosti ovocia, proti
perenospóre, múčnatke a plesni sivej na viniči
❀ ošetriť rajčiaky a zemiaky proti fytoftóre, uhoriek proti plesni
uhorkovej, prípadne iné, podľa výskytu a dôkladného posúdenia
❀ čistiť zeleninové záhony od buriny, zavlažiť a rozrušiť pôdny
prísušok, trávnik kosiť
❀ vysievať ozimnú zeleninu ( cibuľu, šalát ), ukončiť zber cibule
a cesnaku (preschnuté skontrolovať a uskladniť), dezinfikovať
skladové priestory
❀ postupne zbierať hlavne plodovú zeleninu, koreninové a liečivé rastliny na sušenie
❀ koncom mesiaca zrezať vrchnú ružicu na ružičkovom keli,
rajčiaky zrezať za posledným rozkvitnutým súkvetím, na
prázdne plochy zapracovať kompost
❀ tvarovať živé ploty, odrezkami rozmnožovať vždyzelené okrasné dreviny a ihličnany, muškáty, oleandre a fuksie, očkovať
ovocné dreviny na spiace očko
❀ koncom mesiaca vysádzať cibuľoviny, chryzantémam na jeden kvet vylamovať bočné výhonky
❀ pravidelne kontrolovať skleníky, fóliovníky a pareniská
❀ ďalšie nevymenované, ale vám veľmi blízke činnosti a požiadavky záhradky

❀ na ovocných stenách a vretenách tvarovať stromčeky, vyväzovať vinič, očkovať ruže, vrúbľovať ríbezle a egreš (do boku),
pokračovať v letnom reze ovocnín
❀ ošetriť porast jahôd po zbere plodov, pripraviť si nové jahodové sadenice a kvalitne pripraviť pôdu na výsadbu nového
jahodoviska
❀ asi 2 – 3 týždne pred dozrievaním výdatne zavlažiť marhule
a broskyne, pokračovať v zavlažovaní na jar vysadených
stromčekov a kríčkov (v suchom období zavlažiť všetky ovocné
dreviny), pravidelne kosiť a prihnojiť trávnik
❀ vrúbľovať ríbezle a egreše do boku na meruzalku zlatú, odrezkami rozmnožovať ruže
❀ pokračovať vo vyštipovaní zálistkov a vyväzovaní rajčiakov,
v správnom termíne pozberať a ošetriť cesnak
❀ vysievať špenát, šalát (jesenný zber), pekinskú kapustu, čakanku, jesenné reďkvi, sprvodnicu a čiernu reďkev, vysádzať
sadenice karfiolu a skorých odrôd hlubovín na jesenný zber!
❀ pripraviť sadenice zeleniny na rýchlenie v skleníku a foliovníku
na jesenný zber
❀ nezabúdať na CHOR (chemické ošetrenie rastlín)

KALERÁBY
– LACNÝ ZDROJ VITAMÍNOV
Kaleráby majú vysoký obsah minerálnych látok, stopových
prvkov a vitamínov a to nie len v buľvách, ale aj v listoch, ktoré
sa v niektorých krajinách spracovávajú na chutnú kalerábovú
kapustu. Mladé listy obsahujú v čerstvom stave 500 až 600
miligramov vitamínu C na kilogram suroviny (viac ako buľvy),
karotén, vápnik (buľvy ho neobsahujú), železo a rôzne
stopové prvky. Či sa jedná o buľvy alebo listy – ide o látky
s protirakovinovým účinkom.
Obsah kyselín je v kaleráboch veľmi nízky. Obsahuje však
stopy kyseliny tatronovej, ktorá sa podieľa na profylaxii
a liečení aterosklerózy a obezity (brzdí premenu cukrov na tuky

a cholesterol). Najmä listy sú bohaté na cukry a to vo forme
monocukrov, ktoré sú pre ľudský organizmus najprijateľnejšie.
Kaleráby, predovšetkým mrazuvzdorná odroda Gigant, sú
teda lacným zdrojom vitamínov. Obsahujú ich asi toľko ako
citróny. Časť vitamínu C je uložená vo forme askorbogenu,
z ktorého sa počas zimy plynule uvoľňuje aktívny vitamín C.
Pozoruhodný je aj obsah kyseliny nikotenovej (niacín), ktorú
potrebuje telo na rozloženie tukov, cukrov a bielkovín. Pri jej
nedostatku dochádza k zápalom nervov, kože a poruchám
tráviacej sústavy. Tiež obsah vlákniny podporuje vylučovanie
cholesterolu z organizmu, čo má veľký význam v prevencii
a liečbe aterosklerózy.
Nuž teda, vážení priatelia – je tu príležitosť s názvom Gigant a to priamo z vašej záhradky!
Ing. Viktor J e n í k

P O Ď A KOVA N I E
Miestny úrad Mestskej časti ď a k u j e podnikateľovi pánovi Petrovi Jarošovi
– AUTODOPRAVA – za aktívnu pomoc a spoluprácu pri zabezpečení odvozu
stavebného odpadu a hliny zo stavby Kultúrneho domu a miestneho úradu
v Krásnej.
starosta

INZERCIA
Veriaca katolíčka s rodinou a štyrmi deťmi hľadá podnájom u starších osamelých obyvateľov v Krásnej. Radi pomôžeme so
všetkými domácimi prácami.
Kontakt: Marta Baranová, tel.: 0915 939 089

KRASŇANČAN 3/2005
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Krása
Načúvam.
V zrelosti srdca
blažiaci plameň po láske,
v neochvejnom tápaní po spravodlivosti
návrat k spomienkam,
a v jednote súcitu
nachádzanie potreby,
žiť pre duchom skleslých a slabých...
Nechápem nepochopené,
ale chápem nepochopených.
Minulosť mi zatienila všetko krásne,
čo žilo v mojom srdci,
chápanie krásy ako nesplnenej potreby
sa stalo pre mňa všednosťou
samozrejmosťou
absolútnosťou,
a preto som sa jej naďalej oddávala.

Až napokon dosiahla
vrchol múdrosti,
stala sa pre mňa
planúcim srdcom
a osvietenou dušou,
sklesla vo mne nepravdivá myšlienka
o kráse,
v hlase,
ktorý mi bol vtedy blízky,
zároveň taký vzdialený,
nachádzam v ňom vnútorné cítenie
a v piesňach objavujem tóny
znejúce z môjho vnútra.
Večne rozkvitnutá záhrada.
Naveky zahľadení na svoj obraz v zrkadle.
Nič nemá v živote väčšiu hodnotu
ako veriace srdcia,
ktorých naplnením
je súzvuk tónov všetkého okolo...
Veronika Hakeová

O B C H O D N Á V E R E J N Á S Ú ŤA Ž
Mestská časť Košice – Krásna so sídlom ul. Opátska č. 19, 040 18 Košice – Krásna,
zastúpená starostom JUDr. Marekom Kažimírom

vyhlasuje
v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice – Krásna:
• nehnuteľnosť v katastrálnom území Krásna, pozemok parcela číslo 898 –zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 523 m2 a budova – kino Hornád súpisného čísla 1027.
Obchodnej verejnej súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby. Navrhovateľ musí vo svojom
návrhu obsiahnuť kompletnú ponuku v súlade s podmienkami súťaže.
Súťažné podmienky si možno vyzdvihnúť na sekretariáte starostu Miestneho úradu Mestskej časti
Košice – Krásna, ul. Opátska č. 19, 040 18 Košice – Krásna v pracovných dňoch za poplatok 100.- Sk.
Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy je potrebné doručiť v zapečatenej obálke s označením „Neotvárať
– súťaž – kino Hornád“ osobne do podateľne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa v termíne
do 31. 7. 2005.
Výsledok výberu bude všetkým účastníkom súťaže oznámený písomne do 14 dní odo dňa vyhodnotenia.
Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže si vyhradzuje právo vyhlásené podmienky súťaže zmeniť,
odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.
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POZOR, POZOR!! Ako už všetci správni školáci dobre vedia, o chvíľu sú tu znovu prázdniny
(HURÁ
). Ak si už navštívil babky, dedkov, tety a strýkov a aj tak ti ostáva veľa voľného času, tak
potom aj teba pozývame na týždeň plný akcií. A nie len jeden, ale rovno

• o deti sa budú starať 5 animátori
• akcia sa v daný deň koná, iba ak príde minimálne 15 detí !!!
• poplatok za 1 dieťa na 1 deň je 30,- Sk
• v prípade zlého počasia náhradný program
• zabezpečené drobné občerstvenie, nápoj, odmeny za výhry v turnajoch, na výletoch zabezpečené cestovné lístky a vstupné

V termíne 25. – 29. júla 2005*

V termíne 8. – 12. augusta 2005*

Pondelok: (stretnutie pri kostole o 8:00)
Výlet: Bankov – Alpinka. Potrebná strava a pitie
na celý deň, turistická obuv, pršiplášť. (Možno sa
bude aj opekať).

Pondelok: (stretnutie o 8:00 pri kostole)
Cyklistický výlet – na bicykloch na Aničku
Potrebná strava a pitie na celý deň,
dobrá kondička

Utorok: (stretnutie ráno o 8:00 pri kostole)
Výlet – Slanský hrad – strava a pitie na celý deň, turistická obuv.

Utorok: (stretnutie ráno o 8:00 pri kostole)
Výlet – kúpalisko Trebišov – plavky, veci
na prezlečenie, strava a pitie na celý deň.
Predpokladaný návrat do Krásnej
o 18.00 hod. LEN PLAVCI !!!!!
Na tento výlet je potrebné nahlásiť deti
v týždni od 1. 8. – 7. 8. 2004 u Ing. Kristíny Vincovej
na tel. č. 0907 465 140. Obmedzený počet detí - 40.
(V prípade zlého počasia náhradný výlet do Jasovskej jaskyne).

Streda: (stretnutie na ihrisku CZŠ o 8:00)
Po stopách zbojníkov (pátracia akcia).
Potrebná strava a pitie na celý deň, veci na
opekanie (špekačky, chlieb, horčica a iné
dobrôtky pre tvoje bruško).
Štvrtok: (stretnutie o 7:00 hod pri kostole)
Výlet – Turniansky hrad, Hájske vodopády.
Potrebná strava a pitie na celý deň, turistická
obuv, pršiplášť.
Piatok: (stretnutie o 8:00 pri kostole)
Výlet – Herľany – gejzír. Potrebná strava
a pitie na celý deň, pršiplášť. Z dôvodu, že dnes
nie je možné presne stanoviť erupciu gejzíru
môže dôjsť k presunu výletu na iný deň v tomto
týždni. Zmena bude dopredu ohlásená.
Na tento výlet je potrebné nahlásiť deti v týždni
od 18. 7. – 24. 7. 2005 u Ing. Kristíny Vincovej
na tel. č. 0907 465 140.
Obmedzený počet detí – 40.

Streda: (stretnutie o 7:45 pri kostole)
Výlet – Vyhliadková veža a ZOO –
Potrebná strava a pitie na celý deň.
Štvrtok: (stretnutie ráno o 7:00
pri kostole)
Výlet – Družstevná pri Hornáde – Kráľová studňa – Kavečany.
Potrebná strava a pitie na celý deň,
pršiplášť, turistická obuv.

Piatok: (stretnutie o 8:00 pri kostole)
Výlet – Čermeľ – Kavečany. Potrebná
strava a pitie na celý deň, turistická obuv,
pršiplášť, niečo na opekanie (špekačky,
chlieb, horčica a iné dobrôtky pre tvoje bruško)

Tešíme sa na každého z vás!!!
* V prípade nepriaznivého počasia zmena programu vyhradená!!!
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