KRASŇANČAN
ČÍSLO 4/2003 (október)
Občasník samosprávy Mestskej časti Košice–Krásna
Košice - mestská časť Krásna leží 191 metrov nad morom. V minulosti to boli samostané dediny Opátske a Széplakapáti, ktoré sa v roku
1945 spojili a tak vznikla obec Krásna nad Hornádom. V roku 1976 sa stala súčasťou mesta Košice, a tak je teraz jednou z 22 mestských
častí. Počas tureckej okupácie a stavovských nepokojov bola obec spustošená. V roku 1715 mala štyri a v roku 1720 len tri poddanské
rodiny. V stredoveku bola známa vinohradníctvom. Pridelenie erbu heraldickou komisiou v roku 1997, prvá písomná zmienka o Krásnej je
z roku 1143.

Predstavenie poslancov:

Ing. Marián KRIVDA
Moja snaha stať sa poslancom v mestskej časti
Krásna bola zavŕšená úspechom až na druhý pokus.
V úvode by som sa chcel poďakovať za hlasy v komunálnych voľbách a za prejavenú
dôveru. Chcel by som byť užitočný pre svoju obec a svoju
funkciu miestneho poslanca
ako aj ďalšie mne zverené úlohy plniť zodpovedne.
Mám 28 rokov, som slobodný a s komunálnou politikou sa práve zoznamujem. Som členom kultúrnej
a športovej komisie, predsedom masmédialnej komisie
a členom miestnej rady.
Bol som tiež zvolený za šéfredaktora tohto občasníka, ktorý, ako sami uznáte je pre informovanosť občanov Krásnej veľmi užitočný. Je to náročná práca - zabezpečovanie
príspevkov, prepisovanie niektorých dokumentov, grafická úprava
obrázkov, komunikácia s tlačiarňou. No robím to rád, lebo je to na dobro
celej našej obce. Týmto by som chcel vyzvať občanov, aby prispievali
článkami a informáciami do tohoto občasníka, čím by sa spestrila informovanosť nás všetkých. Je tu tiež možnosť podať inzerát.
Chcem sa na tomto mieste tiež poďakovať redakčnej rade za ich
nápady a pomoc pri vydávaní tohto občasníka.
Moja iniciatíva je zameraná hlavne na dobro mladých a ako poslanec
aj ako člen komisií chcem urobiť čo najviac pre ich rozvoj a v prevencii
pred nepriaznivými vplyvmi na nich v našej obci. Prvou lastovičkou, ktorú
sa mi podarilo uskutočniť, je prímestský tábor pre deti od 9 do 16 rokov.
Deti ako aj rodičia si túto akciu veľmi pochvaľovali a sami iniciovali jej
pokračovanie aj v ďalších rokoch.
Chcel by som tiež presadiť zriadenie mládežníckeho klubu s asistenciou, aby mala mládež kde užitočne tráviť voľný čas a vytvárať tak
spoločné dobro pre obec. Moja predstava je, aby kino Hornád, ktoré
je už teraz majetkom našej mestskej časti a je len málo využívané, bolo

MVDr. Jana ŠKRAKOVÁ
Som absolventkou Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. V súčasnosti
pracujem v oblasti farmácie.
V komunálnej politike pôsobím od začiatku tohto funkčného obdobia ako poslankyňa miestneho zastupiteľstva. Som členkou
sociálnej a VPP(verejno-prospešných prác)
komisie. Vďaka tomu bližšie spoznávam
bežné problémy ľudí našej obce.
Chcem motivovať mladých k aktívnej spolupráci, ako aj sprostredkovať ich návrhy, nápady a pripomienky a tým sa zapájať do rozvoja
našej obce.
Týmto chcem poďakovať za dôveru, ktorú ste mi v komunálnych
voľbách prejavili a funkciu poslankyne chcem vykonávať zodpovedne.

za minimálne náklady prebudované na mládežnícke stredisko (zahŕňa
to aj opravu kúrenia, ktoré už 8 rokov nefunguje !!!), ktoré by vytváralo
priestor pre aktivity mladých (stolný tenis, kalčeto-stolný futbal, videoprojekcia, aktivity mládež. súborov, amatérskych hud. skupín, prednášky a posedenia s osobnosťami kultúrneho, športového a duchovného
života, vytvorenie podmienok pre záujmovo – umelecké činnosti). Považujem za veľmi dôležité vytvorenie permanentných mládežníckych aktivít!
Budem tiež iniciovať, aby sa v našej obci organizoval „Deň rodín",
na ktoré sa ako celok často zabúda. Moja predstava je, aby to bolo
jedno popoludnie, kde by prišli kompletné rodiny a strávili toto popoludnie rôznymi aktivitami. Ak mi popri týchto iniciatívach ostane ešte
nejaký voľný čas, tak by som chcel písať aj projekty „Mládež pre
Európu“ a pomôcť tak získať isté finančné prostriedky pre mládežnícke
projekty.
Podporujem aj myšlienku p. starostu vybudovať v zime bezpečné
klzisko s mantinelmi pre občanov Krásnej.
Chcem taktiež požiadať mladých v Krásnej, ak majú nejaké dobré
nápady, aby prišli za mnou a určite nájdeme cestu ako ich realizovať.

Milí Krasňančania,
v posledných dňoch sme opäť raz mohli vychutnať babie leto.
Príjemné slnečné dni, ktoré sú každoročne akoby pohladením na
rozlúčku s letom. Zároveň akousi prípravou na jesenné dažde, či
zimné pľušte. Aj keď nadchádzajúce počasie nemusí byť také
príjemné, predsa niečo z babieho leta ostáva v človeku - aspoň na
chvíľu - aj počas uplakaného počasia. Zakrátko budeme sláviť sviatok
Všetkých svätých a hneď po ňom Pamiatku zosnulých, ľudovo
nazývanú Dušičky. Prvý sviatok, ktorý hovorí o ľuďoch, ktorí stáli za
to. O tých, ktorých Cirkev za ich kvalitu života postavila na oltár.
O dobrých ľuďoch. Na Dušičky budeme spomínať na našich blízkych,
z ktorých veľa dobrého ostalo v nás. Spomienky, ktoré sú istým
pohladením - akési „duchovné babie leto“. Spomienka na dobro Boha
v ľuďoch je zároveň výzvou žiť tak, aby naša ľudská blízkosť bola
pohladením pre tých okolo nás. Aby sa im s nami žilo dobre. A nám
s nimi. Tu u nás - v Krásnej..
.Juraj Semivan
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UZNESENIE
z VIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice-Krásna konaného dňa 26. 8. 2003.

UZNESENIE
zo IX. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice-Krásna konaného 23. 9. 2003.

Miestne zastupiteľstvo v zmysle príslušných zákonných ustanovení
Schvaľuje
175. II. návrh úpravy rozpočtu na rok 2003 so zmenami.
176. Vyúčtovanie príspevku pre FK Krásna za rok 2002.
177. Vyplatiť v rozpočte schválený príspevok pre FK Krásna na rok
2003 vo výške 200 000.- Sk s podmienkami vo VZN a s predloženým vyúčtovaním do konca roka.
178. VZN o zásadách poskytovania a použitia dotácií a návratných
finančných výpomocí z rozpočtu MČ Krásna s pripomienkami.
179. Predaj stavebného pozemku – parcely č. 3468/44 – trvalé
trávnaté porasty vo výmere 492 m2 pre JUDr. Pavla Hudáka
s manželkou za cenu 900.- Sk/m2.
180. Predaj stavebného pozemku – parcely č. 3468/47 TTP o výmere 125 m2 a parcelu č. 1646/57 ostatná plocha o výmere
33 m2 pre Rotira Romanova s manželkou za cenu 900.- Sk/m2.
181. Predaj stavebného pozemku – parcely č. 3468/50 TTP
o výmere 79 m2 pre Ing. Miroslava Šotera za cenu 900.- Sk/m2.
182. Predaj stavebného pozemku – parcely č. 3468/35 TTP o výmere 873 m2 pre Ing. Škoreca Antona za cenu 800.- Sk/m2.
183. Spoplatňovanie prípojok kanalizácie v lokalite Pri mlyne a na
Beniakovej ulici vo výške 60 % nákladov.
184. Akciu s dôchodcami s kultúrnym programom a malým občerstvením do výšky rozpočtovaných zdrojov v mesiaci september
v kine Hornád.
185. Doplnok č. l k Pracovnému poriadku v Mestskej časti KošiceKrásna.
186. Odkúpenie zbierky obrazov akademického maliara Lybu do
zbierky MÚ MČ Košice-Krásna v hodnote 60 000.- Sk z rozpočtu roka 2003.
B. B e r i e n a v e d o m i e
187. Kontrolu plnenia uznesení z roku 2003.
188. Správu o činnosti starostu od ostatného zasadania miestneho
zastupiteľstva.
189. Správu kontrolóra od ostatného zastupiteľstva, ako aj Stanovisko
k II. návrhu úpravy rozpočtu na rok 2003.
190. Správu o akcii „Týždeň s deťmi“ a jej zúčtovanie.
191. Informáciu o stave prevodu ulice sv. Gorazda a odkúpenie
pozemku na ulici Za mostom.
192. Informáciu o stave výstavby kanalizácie a opravy pod riekou
Hornád.
C. Ž i a d a
193. Starostu o vypracovanie účtovnej metódy odpisovania dlhodobého majetku MČ vrátane odpisových skupín, dôb odpisovania
a ročných odpisových sadzieb.

Miestne zastupiteľstvo v zmysle príslušných zákonných ustanovení
Schvaľuje
195. Odpísanie pohľadávky na dani z nehnuteľnosti daňovníka
Košická mliekáreň za obdobie rokov 1999, 2000, 2001, 2002
vo výške 16 788,-- Sk na základe uznesenia Krajského súdu
z 10. 7. 2003.
196. Metódy odpisovania dlhodobého majetku od 1. 1. 2003.
197. Úpravu rozpočtu: navýšenie príjmovej časti z účelového fondu
o 60 tis. Sk, t. j. celkové príjmy 13 360 tis. Sk, navýšenie
výdavkovej časti rozpočtu o 60 tis. Sk na nákup umeleckých
diel, t. j. celkové výdavky po úprave 13 360 tis. Sk.
198. Kandidáta na udelenie ceny VÚC - spevácky súbor Krasňanka
a kandidáta na cenu predsedu VÚC - p. Annu Džubikovú.
199. Finančnú dotáciu pre žiakov CZŠ Košice-Krásna na spevácku
súťaž v sume 100,-- Sk na osobu, v maximálnej sume 2 500,- Sk
na cestovné a občerstvenie.
200. Podľa § 12 ods. 4 zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vyhlásenie rokovania zastupiteľstva pod
bodom č. 7 za neverejné.
B. B e r i e n a v e d o m i e
201. Kontrolu plnenia uznesení z roku 2003.
202. Správu o činnosti starostu od ostatného zastupiteľstva.
203. Informáciu o stave výstavby kultúrneho domu.
204. Informáciu o priebehu „Rómskeho projektu“.
205. Predloženú správu kontrolórky.
206. Informáciu o žiadosti o predĺženie pracovnej doby „U Borky“.
207. Informáciu o činnosti Rady školy pri CZŠ sv. Marka Križina.
208. Výsledky kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia.
209. Správu o stave projektovej dokumentácie na kanalizáciu v časti
za mostom.
C. Ž i a d a
210. Žiadosť Arcibiskupského školského úradu Košice o poskytnutie
dotácie.
211. Žiadosť p. Jozefíny Mročovej o finančný príspevok.
D. P o v e r u j e
212. Starostu na odpisovanie nedoplatkov pre nevymožiteľnosť
v súlade s ustanovením § 65 zák. 511/92 o správe daní a poplatkov do výšky 500,-- Sk.
E. D o p o r u č u j e
213. Veroniku Hakeovú k spolupráci s masmédialnou komisiou.

STRETNUTIE
PRE ĽUDÍ NAD 75 ROKOV
Ako každoročne, tak aj tohoto roku si predstavitelia obce chceli
uctiť ľudí, ktorí už čo to prežili a urobili kus práce v našej obci.
Rozhodli sa pozvať ľudí nad 75 rokov, ktorých je v našej obci 159.
Zo všetkých pozvaných prišlo na akciu približne 60 ľudí. Akcia sa
uskutočnila v kine Hornád a na pódiu vystúpili spevácky súbor
Krasňanka a skupina „Šťamba“ z Trsteného pri Hornáde.
Organizátori podujatia sú veľmi radi, že akcia splnila svoj cieľ
a naši starší spoluobčania mohli aspoň na chvíľku zabudnúť na svoje
denné starosti. Ich úsmevy na tvári a spev boli toho dôkazom. Sme
Ing. Marián Krivda
presvedčení, že o rok sa opäť stretneme.

POSLANECKÉ DNI
budú v čase od 15.00 do 17.00 hod. na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Krásna
- dňa 7. novembra 2003
Ondrej Brugoš: ul. Pri sídlisku, Čechovova
František Čontoš: ul. Keldišova, Golianova, Traťová, sv. Gorazda
- dňa 5. decembra 2003
Erika Dolná: ul. 1. mája
Marek Eperješi: ul. Smutná, Horná, Adamova
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V KRÁSNEJ SA REALIZUJE PROJEKT
SPOZNAJME SA A NÁJDIME SPOLOâNÚ REâ
V rámci grantovej podpory projektov „Vaš amenge“, ktorých
cieľovou skupinou je rómska menšina, bol Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation schválený projekt „Spoznajme
sa a nájdime spoločnú reč“. Ide o pilotný projekt miestneho
občianskeho združenia VARIANT, realizovaného v spolupráci
s občianskym združením Občan a demokracia a Miestnym úradom
Krásna nad Hornádom. Projekt by mal predstavovať úvod k dlhotrvajúcej komunitnej práci a k rozvíjaniu spolupráce medzi majoritou
a rómskou minoritou, ktorá tvorí viac ako štvrtinu populácie v rámci
Mestskej časti Košice – Krásna.
Hlavným cieľom projektu je zriadenie iniciatívneho a poradného orgánu miestneho zastupiteľstva – komisie, zloženej z poslancov miestneho zastupiteľstva, rómskych lídrov a líderiek a zástupcov
majoritného obyvateľstva. Úlohou komisie má byť aktivizácia
minoritnej a majoritnej časti obyvateľov k vzájomnému spoznávaniu
sa, k hľadaniu spoločných riešení, odstraňovaniu kultúrnych, komunikačných a spoločenských bariér. Komisia má za cieľ zvýšiť aktivitu
Rómov v tejto mestskej časti a ich záujem participovať na občianskom živote, pomôcť im v kontaktoch s úradmi, ale aj pri vyhľadávaní pracovných príležitostí, v otázkach zlepšenia bývania a vzdelávania.
Dňa 4. 9. 2003 sa v kine Hornád stretli všetky strany zainteresované na realizácii projektu. Lektorky a iniciátorky projektu –
PhDr. Ingrid Šefčíková /o.z.VARIANT/, JUDr. Daniela Telepková /o.z.
Občan a demokracia/, starosta miestneho úradu JUDr. Marek
Kažimír, a traja poslanci miestneho zastupiteľstva – pp. Erika Dolná,
Peter Fedor, František Čontoš, aby spolu s 20 zástupcami rómskej
komunity prebrali ciele a spôsoby realizácie projektu.
V piatok 12. 9. 2003 bola otvorená prvá časť 3 – dňového
vzdelávacieho cyklu, ktorý je zameraný na vyškolenie 20 zástupcov
rómskej komunity v oblasti základných ľudských práv a slobôd,
správe vecí verejných a v oblasti rodinných a pracovných vzťahov.
Okrem právnych a psychologických vedomostí získavajú účastníci
aj komunikačné zručnosti v oblasti medziľudských vzťahov, pri
hľadaní zamestnania a pri riešení konfliktových situácií, ktoré využijú
v občianskom, ale aj súkromnom živote. Vzdelávanie sa uskutočňuje
interaktívnym a participatívnym spôsobom t.j. formou inscenačných
a diskusných metód, metód autentickej skúsenosti, hier s psychologickým potenciálom, prehrávaním rolí, riešením simulovaných
situácií a pod. Vďaka najnovším metódam výučby, ale aj motivácii
zúčastnených získavať nové vedomosti a zručnosti, boli všetci
aktívni až do 16-tej hodiny, kedy sa tréning ukončil.
Ďalšie dva vzdelávacie bloky sú plánované na október a po ukončení
tohto vzdelávacieho cyklu budú spomedzi účastníkov vybraní najaktívnejší, ktorí budú ďalej pôsobiť v komisii zriadenej miestnym
zastupiteľstvom. Ďalší vyškolení účastníci budú pomáhať komisii pri
získavaní informácií o problémoch v rómskej komunite, podávať podnety
a navrhovať riešenia.
Komisiu v počte 15 členov, budú tvoriť 7 poslanci miestneho
zastupiteľstva, občania – neposlanci z majority a 8 vyškolení zástupcovia Rómov – lídri a líderky. Vzdelávanie komisie bude zamerané na
zlepšenie schopností účastníkov efektívne komunikovať s jednotlivcom a so skupinou, argumentovať, riešiť problémy, konflikty,
prekonávať prekážky a predsudky, minimalizovať diskrimináciu

a hľadať spoločné riešenia. Po právnej stránke pôjde o ďalšie vzdelávanie v oblasti ľudských práv s dôrazom na združovacie a zhromaždovacie právo, slobodu prejavu, právo na informácie, ochranu právneho poriadku a práv občana, práva a povinnosti polície.
Projekt bude ukončený jednodňovým stretnutím organizátorov,
zástupcov samosprávy, rómskych lídrov a dobrovoľníkov z radov majority
a minority, ale zúčastniť sa na ňom môže aj širšia verejnosť. Stretnutie
bude zamerané na zhodnotenie doterajšej činnosti, verejnú prezentáciu
výsledkov, na ďalšie vzájomné spoznávanie sa, ale aj hľadanie možností
pre budúcu spoluprácu.
Projekt je financovaný z Nadácie otvorenej spoločnosti – Open
Society Foundation, Miestny úrad prispieva iba poskytnutím priestorov.
Počas 5 mesiacov realizácie projektu sa poskytne pre rómskych lídrov
a dobrovoľníkov z radov majority a minority sociálno-psychologické
a právne poradenstvo. Prvé konzultácie sa realizovali 17. 9. 2003 a boli
zamerané na mapovanie najpálčivejších problémov v rómskej komunite.
Zúčastnení konštatovali, že pracovníci na úradoch sa k nim správajú
korektne, ale veľké problémy vidia pri hľadaní zamestnania, kde sa cítia
byť diskriminovaní. Opakovane sa potvrdzuje prax známa aj z iných kútov
Slovenska, kedy pri telefonickom kontakte je im práca prisľúbená, pri
osobnom stretnutí sú však odmietnutí. Prehodnotili sa bytové
a komunikačné problémy v rámci rómskej komunity, ale aj rezervy
zúčastnených v aktívnom prístupe k riešeniu problémov.
V prípade, že Vás práve prebiehajúci projekt oslovil a mali by ste
záujem o zapojenie sa do ďalšieho cyklu tréningov a práce komisie ako
dobrovoľníci z radov majority, ozvite sa prosím na tel. č. 0905 523 068
/ Občianske združenie VARIANT, Nová 15, Košice – Krásna/
PhDr. Ingrid Šefčíková

ODPADY

MÚ MČ Krásna zabezpečuje 2x ročne (najbližšie to bude v októbri)
veľké kontajnery na rôzny odpad, nie však na konáre, nebezpečný
odpad, pneumatiky a stavebný odpad.
Okrem týchto miestnych možností je k dispozícii Zberný dvor na
Jarmočnej ulici v Košiciach, kde denne môže každá súkromná osoba
vyviesť bezplatne nepotrebné elektrospotrebiče, drobný odpad z búracích prác pri rekonštrukcii domu. Bližšie informácie vám poskytne
firma KOSIT t. č.: 7270716.
Možností čo s odpadmi je teda dosť. Nás občanov Krásnej môže
tešiť výrazný pokrok v zlepšovaní nášho životného prostredia ako aj
doteraz odstránené čierne skládky.
Verím, že všetkým nám záleží na peknom a zdravom životnom
prostredí, preto si ho zveľaďujme a starajme sa patrične oňho!

Zákon č. 233/2001 Z.z. o odpadoch rieši nakladanie, zneškodňovanie, triedenie, skladovanie príp. recykláciu odpadov.
V našej mestskej časti je riešený zber odpadov KUKA nádobami,
do ktorých je zakázané vkladať konáre, nebezpečný odpad (batérie
áut, monočlánky, a pod.), tak isto sa nesmú ukladať uhynuté zvieratá.
Prichádza však jeseň a všetkých nás zaujíma, čo s odpadmi
v záhradách.
Zneškodňovanie je také nakladanie s odpadmi, ktoré nespôsobuje
poškodzovanie životného prostredia, alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
Spaľovať v záhradách sa smie suchá burina, tráva, konáre za
priaznivých klimatických podmienok, t.j. nie pri silnom vetre a musí ho
spaľovať dospelá osoba, ktorá v prípade rozšírenia ohňa je schopná
tento uhasiť.

CZŠ SV. M. KRIŽINA
V MEDZINÁRODNOM PROJEKTE
Cirkevná základná škola sv. Marka Križina vypracovala k 1.marcu
2003 medzinárodný projekt na rozvoj školy v spolupráci so školami
vo Fínsku, Španielsku, Katalánsku, Belgicku a Nórsku. Tento projekt
v rámci programu SOCRATES, podprogramu COMENIUS 1 –
školské partnerstvo, jej bol schválený národnou kanceláriou programu Socrates.
Schválený grant (financie) z prostriedkov Európskej únie je
určený na účasť v tomto medzinárodnom projekte a na skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu.
Názov projektu je: „Research in action to improve the quality and
effectiveness of partner school education practises in Europe“
(Výskum spracovania údajov na zvýšenie kvality a efektívnosti
vyučovania na partnerských školách v Európe).
Prioritami je aj vytvorenie vhodných podmienok pre spoluprácu
učiteľského zboru so špeciálnymi pedagógmi a so všetkými žiakmi
školy. Znamená to teda, že aj so žiakmi zo znevýhodnených rodín
a špeciálnymi potrebami. Všetky okruhy projektu smerujú k jedinému
hlavnému cieľu: Posilniť európske povedomie, vychovávať mládež
v kresťanskom duchu a solídnymi vedomosťami ju pripraviť do života.
Tešíme sa na spoluprácu s rodičmi našich žiakov, miestnym
úradom a médiami pri realizácií projektu.
Mgr. Mária Terebová – koordinátorka projektu

Erika Dolná
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P R Í M E S T S K ¯

T Á B O R

Myšlienka zorganizovať prímestský tábor
(alias „Týždeň akcií“) pre deti v Krásnej ma
napadla na poslaneckom výlete v Tissaujvároši,
keď sme sa na veľmi peknom kúpalisku borili
v morských vlnách a opekali na slnku.
S presviedčaním kolegov-poslancov som
neotáľal a začal hneď na výlete, keďže mali
dobrú náladu. Od niektorých vecí, ktoré som
chcel uskutočniť, som musel upustiť, ale podstata mojej myšlienky zostala. Napísal som
predbežný program, pozháňal schopných
animátorov, zabezpečil atrakcie a najdôležitejšie, ako to už býva, spracoval rozpočet, ktorý
som potom predložil pri schvaľovaní prímestského tábora na mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Po schválení prímestského
tábora poslancami urobili veľký kus práce vybratí animátori (Kristína Vincová, Jana Tureková,
Marek Vinc, Zuzana Liková a Viktória Hegedušová), ktorým chcem aj touto cestou veľmi
pekne poďakovať. Dopracovali v hrubých črtách
navrhnutý program a tábor sa mohol začať.
V pondelok prišlo na otvorenie tábora 55
detí. Po krátkom príhovore p.starostu boli deti rozdelené do
družstiev a hrali sa rôzne hry na školskom ihrisku. Na desiatu sa
ušla každému sladkosť a poobede deti prekvapila atrakcia
„skákanie v nafukovacom hrade“, kde sa mali deti možnosť
dosýta vyšantiť. Na sklonku dňa bolo vyhodnotenie súťaží aj
s vecnými odmenami.
V utorok prišlo 32 detí, ktoré dostali olovrant, lístky na MHD
a na vlak do Margecian. Naplánovanú turistickú trasu z Kysaku na
Jánošíkovu baštu, Vysoký vrch a do Kavečian zvládli deti bez problémov a niektoré by určite prešli tú trasu bez problémov ešte raz.
V stredu bolo pre 59 detí pripravený program, ktoré znovu
dostali desiatu a doobeda hrali poznávaciu hru „šok v dedine“,
kde hľadali tajných agentov v dedine a zároveň získavali informácie o obci, v ktorej žijú. Poobede prišli na rad rôzne hry na
školskom ihrisku, predviedla sa ukážka voltíže a deti si aj zajazdili
na koni. Na konci dňa už tradične vyhodnotenie súťaži a večer
ešte „opekačka“.
V štvrtok sa rozhodlo podľa pripraveného programu navštíviť
ZOO 50 detí. Deti dostali lístky na MHD, vstupné do ZOO a počas
celého dňa deti spoznávali cudzokrajné ale aj domáce zvieratá
v Zoologickej záhrade v Kavečanoch. Počas horúceho dňa si
pochutnali aj na sladkej desiate, a na obed zo svojho batôžteka
povyťahovali kadejaké dobroty. Tento deň bol asi pre deti najviac
vyčerpávajúci, pretože v autobuse cestou domov niektoré aj

KULTÚRNY DOM
Na miestnom zastupiteľstve odznela v jednom bode rokovania
aj informácia o stave výstavby kultúrneho domu a jej doterajšieho
priebehu. V projekte kultúrneho domu, ktorý je z roku 1996, bolo
doteraz urobených veľa zmien. Jednou z najdôležitejších zmien je
vynechanie pivničných priestorov pod jednou časťou kultúrneho
domu z finančných dôvodov. Ďalšia dôležitá zmena, ktorá bola
urobená, je zrušenie druhého schodišťa, ale kvôli bezpečnostným
opatreniam ho budeme musieť dobudovať, takže to treba naspäť
vybúrať. Bol kritizovaný aj stavebný dozor, ktorý nezaznamenal všetky
zmeny a nedostatočne kontroloval kvalitu uskutočnených prác.
Na jar tohto roku bola dokončená strecha a kult. dom bol oplotený, čím sa zamedzil prístup cudzích osôb do objektu. Momentálne
sú dokončené priečky na poschodí. Pri týchto prácach boli
vybraným dodávateľom prác zamestnaní aj ľudia z Krásnej, čo je
splnením sľubu p. starostu, že zamestná pri stavbe kult. domu aj
ľudí z Krásnej.

V

K R Á S N E J

zaspali a animátori ich museli pred vystupovaním budiť.
V piatok prišlo 36 detí pripravených súťažiť v olympijskom
duchu fair-play. Keďže počasie nebolo najlepšie museli sme
olympiádu uskutočniť v telocvični, ale radosť z olympiády sa
nestratila ani v telocvični, kde deti dostali aj sladké občerstvenie.
Vyhodnotenie celého dňa, ako aj vyhodnotenie celého tábora
bolo najradostnejšou udalosťou, kedy každý dostal odmenu
a nikto nešiel domov naprázdno. Večer sme sa potom ešte väčšina stretli v kostole, kde sme na sv. omši poďakovali Nebeskému
Otcovi za nádherný týždeň.
Dúfam, že sa deti naučili nové hry a užitočne strávili čas počas
prázdnin. Už dnes môžem povedať, že na budúci rok sa pre
úspech tábora v Krásnej ráta s dvoma týždňami prímestského
tábora.
MČ Košice-Krásna prispela na tento tábor sumou 15 000 Sk.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k realizácií tohto tábora, no najmä Potravinám
FIGUROVÁ, Edisonova 14, kde nám sponzorovali 50 % všetkých
Ing. Marián Krivda
nákupov pre náš tábor.
Fotky z prímestského tábora je možné
si objednať na Miestnom úrade u p. Hakeovej.

Na stavbe bolo tohoto roku doteraz preinvestovaných cca
3 000 000 Sk a celkovo bolo doteraz na stavbe preinvestovaných
11 miliónov Sk. Do konca tohto roka sa ešte plánuje zakúpenie
a osadenie okien, keďže od januára pôjde hore DPH a tým aj ceny.
Z tohto dôvodu sa bude musieť navýšiť aj rozpočet o cca 2 milióny Sk.
Do zimy je potrebné dokončiť aj zastrešenie sály v kult. dome,
aby nezatekala voda a nepremakali múry. Ďalším problémom,
s ktorým sa stretávame pri stavbe je, že stav. materiály, ktoré sú
navrhnuté v projekte, sú už zastaralé - nevyrábajú sa a musia sa
hľadať novšie alternatívy.
Aby sa stavba zrealizovala kvalitne a dozeral na to kvalifikovaný
človek, uvažuje sa so zamestnaním stavbyvedúceho na prácu na
dohodu. Od nového roku bude kult. dom poistený proti živelným
pohromám, čo bude ročne činiť cca 12 000 Sk. Odhadovaný čas
na dostavbu kult. domu je minimálne 2 roky.
Ing. Marián Krivda
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K R Á S Ň A N S K Á K VA P K A K RV I
Miestny úrad mestskej časti v Košiciach – Krásnej na podnet
starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva zorganizoval akciu
Krásňanska kvapka krvi dňa 10. 07. 2003, na ktorej sa zúčastnilo 8
darcov : JUDr. Marek Kažimír – starosta, poslanci – p. Ľubomír Hake,
p. Peter Fedor a občania obce – pp. Pavol Hake, František Grác,
Ing. Mikuláš Marton, Matúš Dorov, Anna Džubíková a Mária
Behúnová.
Z menovaných je potrebné vyzdvihnúť ako vzor matku 7 deti
p. Annu Džubikovú, ktorá je pravidelným darcom /daruje krvné
doštičky/.
Preto vyzývame občanov Krásnej, aby sa zapojili do ďalšieho
odberu, ktorý sa bude konať dňa 16. 10. 2003 (štvrtok), a tak by
pokračovali v humanitnom čine a pomohli by tomu, kto to najviac
potrebuje pri záchrane života, lebo nikto nikdy nevie, kedy ju bude
potrebovať sám, a tak aj vy by ste sa mohli stať držiteľmi Jánskeho
zlatej plakety ako je aj p. Michal Hrabkovský.
Ľubomír Hake

CHRÍPKA
Chrípka je akútne infekčné ochorenie
dýchacieho systému spôsobené vírusom
chrípky s najvyšším výskytom v zimných
mesiacoch.
Dôležité je, aby sme klasickú chrípku
vedeli rozlíšiť od prechladnutia.
Prvým príznakom chrípky je náhle prepuknutie – krátka inkubačná doba, vysoká horúčka. Pacient trpiaci chrípkou sa
sťažuje na nádchu, kašeľ, bolesť hrdla,
celkovú slabosť, bolesť hlavy, svalov,
kĺbov.
Počas epidémie sa uvádza 60 – 120
prípadov chrípky na 1 000 obyvateľov.
V minuloročnej sezóne postihla Slovensko v čase od začiatku februára do polovice apríla epidémia chrípky, v ktorej
ochorelo 975 850 osôb, čo je však smutnejšie, zaznamenaných bolo 11 úmrtí.
Rizikové skupiny sú tvorené jedincami
s vyššou náchylnosťou na komplikácie
sprevádzajúce chrípku, vrátane zápalu
pľúc alebo zhoršenie základného ochorenia. Do tejto skupiny patria osoby
staršie ako 65 rokov a pacienti všetkých
vekových kategórií s chronickým ochorením srdca, pľúc, obličiek, metabolickým
ochorením, ako aj pacienti liečení na
imunosupresiu.
Zvýšený výskyt chorobnosti je v uzavretých spoločnostiach akými sú školy, vojenské tábory, nemocnice, domovy dôchodcov, opatrovateľské ústavy .
Chrípková epidémia predstavuje záťaž
z hľadiska:
1. individuálneho – priemerná práceneschopnosť je 7 – 10 dní
2. lekárskeho – zvýšený počet hospitalizovaných pacientov
3. ekonomického – zníženie produktivity
práce, náklady na liečbu, hospitalizáciu
Chrípke môžeme predchádzať očkovaním. Tvorba protilátok proti chrípke trvá
približne 2 týždne, preto je dôležité dať
sa zaočkovať v dostatočnom predstihu
pred nástupom vírusovej infekcie.
Ochranný účinok očkovania je v rozmedzí

DARUJME SPOLOâNE KRV POâAS
KRÁS≈ANSKEJ KVAPKY KRVI!
Doprava pre darcov krvi je zabezpečená objednaným
autobusom s odchodom v čase o 6.30 hod. od Miestneho
úradu mestskej časti Košice Krásna. Na darovanie krvi
potrebujete občiansky preukaz, preukaz poistenca a darcovia aj darcovský preukaz.
Pozývame všetkých pravidelných bezpríspevkových
darcov krvi, ale najmä tých, ktorí prídu darovať to najcennejšie spolu s nami po prvýkrát v živote. Za všetkých,
ktorým Vaše darcovstvo krvi zachráni život, vopred ďakujeme.
DARUJ KRV, DARUJ LÁSKU.

70 – 90 %. Vzhľadom na to, že sa vírus
chrípky neustále mení, vakcíny sú každú
chrípkovú sezónu prispôsobené aktuálnej situácii a je potrebné sa dať zaočkovať
raz ročne.
Chrípkový očkovací program na Slovensku je založený na podpore očkovania

pre osoby umiestnené v zariadeniach pre
dlhodobo chorých zo strany štátu a na
uhrádzaní očkovania pre chronických
pacientov, zdravotníckych pracovníkov
a osoby nad 65 rokov zo strany zdravotných poisťovní.
Jana Škraková

Demografické ukazovatele obyvateľstva v Krásnej
(počet obyvateľov k 25. 9. 2003 je 3506)

Najstarším obyvateľom je Filoména Mlatičeková z Čechovovej ulice, ktorá sa dožila úctyhodných „100“

Blahoželanie k životnému jubileu

Františkovi Nagyovi, pracovníkovi Miestneho úradu:
K päťdesiatke prianie krátke
a reč prostá: doži do sta !
V pokojnom tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Ti rastie.
A každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.
To Ti zo srdca želá celý kolektív poslancov a pracovníkov
úradu MČ Krásna
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BEZPEČNOSŤ A DOBROVOĽNÝ STRÁŽCA PORIADKU
Základnou úlohou policajného zboru a mestskej polície je okrem
iných dôležitých úloh chrániť život, zdravie, osobnú slobodu a bezpečnosť osôb. Reálna bezpečnosť občanov a ich majetku v určitom
regióne je vždy v priamej súvislosti s počtom síl a prostriedkov týchto
ozbrojených zborov. Sily a prostriedky (najmä finančné) v Mestskej
polícii Košice odrážajú celkovú neuspokojivú situáciu mesta Košice.
Na teritóriu obvodu Košice IV. ma napríklad stanica JUH k dispozícii
jednu motorizovanú dvojčlennú hliadku. Ružovejšia situácia nie je
ani na Obvodnom oddelení Policajného zboru Nad Jazerom.
Motorizovaná hliadka plní úlohy na teritóriu mestských častí Nad
Jazerom, Krásna a Vyšné Opátske.
Rozmáhajúce sa krádeže v novostavbách rodinných domov,
krádeže na cintoríne Miestny úrad mestskej časti Košice-Krásna
dočasne riešil zriadením poriadkovej služby. Vzhľadom na rozpočtové možnosti našej mestskej časti činnosť tejto hliadky, ktorá bola
kladne hodnotená aj predstaviteľmi policajného zboru bola ukončená príchodom letných prázdnin.

V súčasnej dobe krádeže v našej mestskej časti majú stúpajúcu
tendenciu a naďalej sú objektom záujmu zlodejov najmä novostavby
na ul. Beniakova ako aj vázy, kvety a svietniky na miestnom cintoríne.
Bezpečnosť osôb a ochrana nášho majetku je záležitosťou nás
všetkých obyvateľov Krásnej. Z tohto dôvodu vyzývam tých občanov,
ktorí majú záujem o pomoc a spoluprácu s hliadkami dopravnej a poriadkovej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku, bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky, aby sa na Miestnom úrade mestskej
časti v Krásnej prihlásili za dobrovoľného strážcu verejného poriadku.
Strážcom poriadku môže byť osoba, ktorá dosiahla vek 21 rokov,
je spôsobilá na právne úkony a požíva medzi občanmi dôveru
a vážnosť. Osobu za strážcu verejného poriadku môže v zmysle
zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore navrhnúť obec
(mestská časť). Osobu za strážcu verejného poriadku prijíma na
základe návrhu príslušný riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného
zboru alebo riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu.
starosta

PORADCA ZÁHRADKÁRA

- chrániť chryzantémy pred mrazmi, na prezimovanie pripraviť skalku, neskoršie vysadené cibuľoviny a dvojročky, ale aj špenát a šalát
chrániť čečinou
- vykopať jamy pre jarnú výsadbu stromčekov /predovšetkým
kôstkovín/
- ošetriť a uložiť náradie a pomôcky

V OKTÓBRI
- dokončiť úpravu a dezinfekciu skladu na ovocie a zeleninu
- ukončiť zber zimných odrôd jadrovín
- vytriediť poškodené a nevyvinuté plody
- po zbere odstrániť poškodené a nalomené konáre
- pozbierať orechy a vysušiť ich /vzdušnosť/
- zberať a spracovávať muštové odrody hrozna
- presvetliť kry a stromčeky bobuľovín
- zo stromov kôstkovín odstrániť moníliové plody
- zakúpené ovocné stromčeky a kríčky vysadiť do pripravených jám
- nakopcovať korene stromčekov marhúľ, broskýň, zákrpkových
jadrovín a ruží
- vyplieť a očistiť jahody /podľa potreby i zavlažiť/, vysiať špenát
- vysadiť /namorený/ ozimný cesnak, dokončiť výsadbu jarného
šalátu
- pozbierať rajčiaky, papriku, tekvicu, červenú repu šalátovú /prvé
mrazíky/
- zber koreňovej zeleniny, ošetriť trvácu zeleninu, ktorá prezimuje
na hriadkách
- zber hlúbovej zeleniny pred prvými mrazíkmi
- dovysadiť /namorené/ cibuľoviny a hľúzy okrasných rastlín, trvalky
kvitnúce v lete
- vysádzať najmä listnaté okrasné dreviny, pokračovať vo výsadbe
ihličnatých a vždyzelených drevín, zrezať odkvitnuté trvalky, ružiam
skrátiť silné výhony
- vybrať a kvalitne uskladniť cibule a hľuzy kvetín, zazimovať rastliny
v nádobách
- chrániť pred mrazmi chryzantémy, pripraviť parenisko
- ošetriť broskyne /pri odpade listov/ meďnatými prípravkami proti
kučeravosti listov

V NOVEMBRI
- dokončiť výsadbu ovocných a okrasných drevín, ruží
- dokončiť zber hlubovín okrem ružičkového a kučeravého kelu,
koreňovej zeleniny a čiernej reďkvi, ošetriť a prihnojiť špargľu, porýľovať'/ podľa pestovateľských zámerov/ záhony, zhrabať lístie do
kompostu, zo stromov odstrániť mumifikované plody, kompostovať
všetky zvyšky rastlinného materiálu z jesenného zberu
- vysiať časť mrkvy, petržlenu a hrášku, vysadiť „vzorku“ štupľovky
na skorý jarný zber, roztriediť, označiť a uložiť semená z vlastnej
úrody
- pred príchodom mrazov výdatne zavlažiť /podľa potreby/ vždyzelené dreviny a ihličnany, sledovať zdravotný stav uskladneného
ovocia, zeleniny, cibúľ a hľúz / dbať na to, aby teplota neklesla pod
0° C a nevystúpila nad 10 °C /
- prekontrolovať oplotenie záhrad /ohryz/, chrániť stromčeky proti
zveri!

V DECEMBRI
- odstrániť staré /ak už nie sú vhodné na zmladenie/ a choré stromy
zo záhrady
- pri vhodnom počasí vykopať jamy na jarnú výsadbu stromčekov,
u „opozdilcov“ doryľovať, vyčistené parenisko zatepliť, postupne
pripravovať hnojivá a osivá, prípadne pesticídne prípravky na jarnú
sezónu, ošetriť /prekopať/ kompost
- ošetriť a nakonzervovať' uskladnené náradie
- pravidelne kontrolovať uskladnené ovocie, zeleninu, cibule a hľúzy
kvetov
- narezať vrúble kôstkovín na jarné štiepenie /pred Silvestrom/
- za vhodných podmienok realizovať všetko, čo sa doteraz nestihlo
- nezabudnúť na záhradkársku poradňu s aktívnou účasťou na cykle
prednášok poriadaných SZZ, mestskou organizáciou v Košiciach.
Informácie na t. č.: 633 35 46
v čase od 16,00 hod. do 17,00 hod.
Ing. Viktor Jeník

TROCHU HUMORU
Predám ruské hodinky
Zn: STK do 2004.
Na hraničnom priechode sa pýta Kohn colníka:
- Pane, je možné vyvážať zlato do Francúzska?
- Samozrejme. No v primeranom množstve. - odpovie colník.
- A stodesať kilogramov je primerané množstvo?
- Tak to určite nie!
- Tak v tom prípade, - obráti sa Kohn k manželke - zlato moje,
ostávaš doma.
Hovorí kamarátka kamarátke:
- Vieš, tak ako starnem, tak sa menia moje nároky na mužov.
Dnes pokladám za hlavné, aby on bol dobrý, ľudský,
láskavý... ...Čo myslíš, ostali ešte takí bankári?
Príde opitý Mišo do trafiky a pýta si:
- Prosím si dvoje ponožky.
- No... my tu predávame iba potreby pre fajčiarov. - odmieta
ho predavačka.
- Veď ja som fajčiar!
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VETERINÁRNE OKIENKO
Vážení obyvatelia mestskej časti Košice – Krásna.
Dovoľte aby som Vás v tejto pravidelnej rubrike „veterinárne okienko“ pozdravil
a prezentoval blízke a budúce predstavy o spolupráci v starostlivosti o Vašich
štvornohých členov domácnosti, ale aj starostlivosti o produkčné zvieratá.
Úvodom by som sa predstavil:
Martin Bodnár - privátny veterinárny lekár s 18-násť ročnou
terénnou praxou veterinárneho lekára. Od roku 1989 bývam
v Košiciach – mestská časť Západ. Počas svojej veterinárnej
činnosti vykonávam zmiešanú veterinárnu prax (terapia veľkých
hospodárskych zvierat, aj starostlivosť o spoločenské zvieratá)
V súčasnosti prevádzkujem veterinárnu prax na ulici Slobody
23 v Košiciach (veterinárna ambulancia – ulica Slobody 23 –
nad „bielym domom“) Vykonávam prevenciu a terapiu
spoločenských zvierat (vakcinácie, terapiu infekčných chorôb,
konzultácie - výživa, prevencia) Mojou špecializáciou je a bude
aplikácia metód kvantovej medicíny u zvierat (biostimulačný
laser, magnetoterapia, rehabilitácia pohybového aparátu +
aplikácia klasickej čínskej medicíny u zvierat). Mám skúsenosti
s prácou s veľkými hospodárskymi zvieratami.
Tel. kontakt: 0903 355 033
Veterinárna ambulancia: ulica Slobody 23, Košice – Západ
Pondelok – piatok: 8 – 10 hod a 14 –17 hod
(10 – 14 hod. klinická prax v teréne)

Okresnou veterinárnou a potravinovou správou Košice –
mesto som poverený vykonávať epizootologický dozor v mestských častiach: Krásna, Pereš, Lorinčík, Západ (vykonávanie
prevencie, terapie, dozor nad presunmi hospodárskych
zvierat).
Vážení Krásňančania, dúfam, že na začiatok je informácii
z mojej strany dostatok. Budem sa snažiť do budúcna
poskytovať Vám najnovšie informácie z veterinárnej problematiky.
Dovoľujem si dnes upozorniť chovateľov a majiteľov
hovädzieho dobytka, že od 1. 10. 2003 vstúpili do platnosti
nariadenia vlády dopĺňajúce zákon 488. zb. o veterinárnej starostlivosti a v súvislosti s tým povinnosť registrovať a označovať
chov a príslušné zvieratá v ňom.
Bližšie informácie u mňa alebo na RVPS Košice – mesto.
Teším sa na spoluprácu.
MVDr. Martin Bodnár

Miestny úrad mestskej časti Košice - Krásna
pozýva

na hodiny AEROBIKU
všetky ženy a dievčatá, ktoré majú radi hudbu a aktívny pohyb
Miesto:
Kedy:
Poplatok:
Cvičiteľka:

telocvičňa CZŠ sv. Marka Križina.
každú sobotu od 18.15 hod. do 19.30 hod.
20.- Sk.
Zuzana Orolinová

Ďakujeme
Potravinám FIGUROVÁ, Edisonova 14, Košice-Krásna,
za poskytnutie 50% zľavy pri nákupoch na prímestský tábor v Krásnej.
MÚ Košice-Krásna

Hope s.r.o. – realitná kancelária so sídlom Hlavná 11, Košice,
Tel. 055-6227709, mobil: 0904 543424
zabezpečí predaj a nákup nehnuteľností a vybavenie všetkých potrebných dokladov.
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