
bežnom, každodennom
živote každý z nás zažíva
úspech, šťastie, ale tiež

sklamanie a niekedy aj pády.
Niečo sa nám vydarí viac, nie-
čo menej a sú aj okamihy, keď
máte pocit, že nevychádza nič
a padá na vás celý svet. Čosi
podobné je to aj v „živote“

samosprávy a samozrejme aj
starostu. Nuž, ale bilancujme,
hodnoťme rok, ktorý odchá-
dza do nenavrátna a aspoň čo-
to naznačme, čo nás čaká
v roku, ktorý je predo dvermi.  

Medzi najväčšie úspechy
Krásnej v roku 2007 môžeme
smelo a bez rozpakov zaradiť
najmä ukončenie výstavby
a kolaudáciu kultúrneho do-
mu. Dobrým ťahom sa ukázalo
rozhodnutie poslancov pre-

najať priestory reštaurácie
a spoločenskej sály domáce-
mu dlhoročnému odborníkovi
na tieto služby Ondrejovi
Jedinákovi. Každá kultúrna
akcia nesie pečať vysokej
profesionality o čom svedčí aj
neustále obsadený termínov-
ník prenájmu spoločenskej

sály na rôzne firemné, či sú-
kromné akcie.

Ďalšou dôležitou stavbou
bola, je a ešte bude výstavba
kanalizácie, ktorá v dnešnej
dobe 21. storočia by mala byť
už v tých obciach a mestských
častiach akou je Krásna samo-
zrejmosťou. Ostáva urobiť ešte
jeden podstatný krok, jej spus-
tenie do prevádzky. Výstavba
kanalizácie ešte pre nás ne-
končí, na jar budúceho roka

pokračujeme v lokalite Za
mostom. 

Najväčšou boľačkou každej
obce, ktorá realizuje inžinier-
ske siete je stav komunikácií,
chodníkov po výstavbe a ani
Krásna nie je v tomto smere
výnimkou. Spoločnými silami
s mestom Košice sa nám po-
darilo rekonštruovať niektoré
chodníky, ktoré boli najviac
postihnuté touto výstavbou.
Na obnovu v najbližšom obdo-
bí čaká centrum, ktoré je vý-
kladnou skriňou každej obce.
Najhoršie úseky ciest ulíc 
1. mája, Feketeovej pažiti
a čiastočne Novej, kde sa dlho
neurobilo nič, už máme za se-
bou a postupne budeme po-
kračovať ďalej. 

Šport a kultúra dostali v tom-
to roku zelenú a boli jednou
z oblasti, do ktorej prúdilo naj-
viac peňazí. Celkové výdav-
ky a podpora  samosprávy pre

Milí Krasňančania, veľakrát som
sa vo svojom povolaní stretol s tým,
že ľuďom chýbali explicitné prejavy
lásky od ich blízkych. To znamená,
že očakávali, že im niekto výslovne
a priamo povie, že ich má rád
alebo, že ich ľúbi. Na druhej strane

som počul vyznania tých, ktorí ne-
chceli, nemohli alebo nevedeli
povedať tomu koho mali radi, že ho
ľúbia, či milujú.

A pritom to potrebujeme všetci
– aj počuť, aj povedať…

Na Vianoce slávime narodenie
lásky do nášho sveta. Božej lásky,
v osobe Betlehemského dieťaťa
Ježiša. Karl Rahner hovorí:

„Keď povieme: sú Vianoce, my-
slíme tým, že Boh povedal svetu

svoje posledné, najhlbšie a naj-
krajšie slovo vo vtelenom Slove.
Slovo, ktoré už nemožno vziať
späť, lebo je to konečný Boží čin,
lebo je to sám Boh vo svete. A to
slovo znamená: „Milujem Vás, teba
svet, a celé ľudstvo.“

Teda, ak Boh sám nemá prob-
lém povedať nám, že nás má rád,
prečo by sme to nemohli urobiť 
aj my? Povedať našim blízkym, 
že ich máme radi, že existujú, že 
sú medzi nami. Urobme to prá-
ve teraz na Vianoce, aj u nás 
v Krásnej.

Prajem vám požehnané Vianoce
a Nový rok naplnený slovom lásky.

ThDr. Juraj Semivan, PhD.

Radostné Vianoce a ‰Èastn˘ Nov˘ rok 2008

J U D r .  M a r e k  K A Ž I M Í R

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

d e c e m b e r  2 0 0 7

č í s l o   4R o č n í k  V .

Ak˘ bol rok 2007 a ão nás ãaká v roku 2008

(Pokračovanie na 2. str.)

V

V novom 
roku 2008 

veºa pevného
zdravia, ‰Èastia 

a pohody 
v osobnom 

i pracovnom Ïivote
v‰etk˘m

obyvateºom
Krásnej 

z úprimného srdca
Ïiãí 

starosta Mestskej ãasti
Ko‰ice -Krásna, 

Marek KaÏimír

B I L A N C U J E M E

Ruku na srdce, priatelia a pri-
znajme si, že nik z nás nie je
„naj“. Ani najlepším otcom, ani
najlepšou materou, synom či
dcérou alebo učiteľom, leká-
rom, funkcionárom, podnikate-
ľom či akýmkoľvek pracovní-
kom. Určite nie sme. Veď všetci
sme len obyčajní, krehkí a sla-

bí ľudia, ktorí sa dopúšťajú
menších, či väčších prehreš-
kov, chýb a omylov. 

Teda ak vás nedajbože ktosi
na niečo upozorní, alebo vám
vytkne chyby či priestupky, to
ešte nie je dôvod, aby bol oheň
na streche, aby sa vám zatmelo
pred očami len preto, že sa
vám niekto opovážil niečo také,
či onaké povedať !

Verte – neverte, nielen vám,
každému možno čosi vyčítať,
na niečo ho upozorniť. Nebuď-
me teda za každú cenu výnim-
kou! Buďme iní . . .                  

(b)

A k t u á l n e

Buďme in í

N a  s v e t  p r i ‰ l a  l á s k a

a  s l o v o  s a  t e l o m  s t a l o



túto činnosť je dva a pol milióna
korún. Najväčšou investíciou v špor-
te bola výstavba futbalového ihriska
s umelou trávou v hodnote takmer
milión 600 tisíc korún. Koncom tohto
roka spoločne s výborom plánujeme
výstavbu osvetlenia v hodnote asi
300 tisíc korún. Hlavnou športovou
témou pre futbalových fanúšikov po
fúzii hráčských kádrov a výmene
vedenia bol postup a návrat do III. ligy
nášho mužstva. Po schválení no-
vého názvu futbalového štadióna
„Futbalový štadión Košice – Krásna“,
po ukončení futbalovej sezóny pri-
stúpime aj k zmene názvu futba-
lového klubu.   

Územný rozvoj a príprava nových
stavebných lokalít bola aj v tomto
roku prioritou číslo jeden. V polovič-
ke novembra sme spoločne s inves-
torom a developerom firmou LF
DEVELOPMENT Krásna s.r.o., v za-
stúpení Ing. Igorom Lábajom pred-
stavili zástupcom médií, mesta Ko-
šice a všetkým spolupracujúcim
partnerom novú lokalitu, tesne pred
kolaudáciou inžinierskych sietí, IBV
Na hore. V tejto lokalite bolo v re-
kordne krátkom čase za necelý rok
od schválenia územného plánu pri-
pravených a predaných novým sta-
vebníkom 95 stavebných parciel.
Vlastníkom, ešte pred nedávnom
ornej pôdy, kde družstvo vyplácalo
za prenájom pôdy niekoľko desiatok
kíl zrna,  investor pri predaji vyplatil
okolo 30 miliónov korún. I naďa-
lej hodláme pokračovať vo výstavbe
v tejto lokalite, smerom k lesu na úze-
mí s rozlohou 80 ha. Mnoho ďalších
záujemcov o kúpu pozemku však
ostalo neuspokojených. Krásna je
v súčasnosti miestom, ktoré v územ-
nom rozvoji napreduje najrýchlejšie
zo všetkých mestských častí. 

Miestny úrad s pomocou Štefana
Bodnára a Františka Tótha urobil
v tomto roku prvé kroky k stavebnej
príprave územia IBV Pri hospodár-
skom dvore. Bol spracovaný projekt
výstavby miestnych komunikácií
a geodetickou firmou vypracovaný
geometrický plán, ktorý je potrebný
na majetko-právne vysporiadanie
pozemkov pod komunikáciou. Pre-
tože niektorí vlastníci nesúhlasili
s geometrickým plánom, Katastrálny
úrad odmietol tento zapísať do ka-

tastra nehnuteľnosti, čo celý proces
prípravy územia značne skompliko-
valo. Miestny úrad bol nútený zme-
niť celú dokumentáciu a rozdeliť IBV
na dve etapy. V zimných mesiacoch
- po dohode s vlastníkmi  -  začneme
s výkupom pozemkov a stavebnou
prípravou územia .

V tomto článku by som rád ocenil
aj určitú spolupatričnosť a finančnú
pomoc  našej komunite, ktorá sa
nám dostala od firmy LF DEVELOP-
MENT  Krásna s. r. o. Investor v za-
stúpení Ing. Igorom Lábajom zaplatil
v celom rozsahu rekonštrukciu ulice
Feketeova pažiť, prispel sumou 100
tisíc korún na podporu futbalového
klubu a 60 tisícami aj pre naše farské
spoločenstvo. 

Neustále problémy s bezpečnos-
ťou na našich uliciach, sa nám spo-
ločne s Bytovým podnikom podarilo
túto stabilizovať odsťahovaním ná-
jomníkov zo sociálnych bytov na
Golianovej ulici. Novinkou, ktorú pri-
pravujeme spoločne s Mestskou po-
líciou bude vykonávanie  hliadkovej
služby na našich uliciach stálym
mestským policajtom. Cieľom je za-
meranie pozornosti na také neduhy
ako nedodržiavanie zatváracích ho-
dín pohostinských zariadení, van-
dalizmus na autobusových zastáv-
kach a odhalenie páchateľov krádeží
rozhlasových drátov, najmä na Praš-
nej a Ukrajinskej ulici.

Pri podávaní projektov, sme sa
snažili využiť každú výzvu, ktorá pod-
porovala rozvoj Krásnej. Spomeniem
najdôležitejšie, ktoré boli predložené
v tomto roku: Druhá šanca pre ne-
zamestnaných – rekvalifikácia –
ESF, Rekonštrukcia studne na ulici
Smutná – Konto Orange, Projekt
rekonštrukcie kaštieľa – Úrad vlády
a ďalšie. Úspešní sme boli zatiaľ iba
na Slovenskom futbalovom zväze
s ihriskom.  

V budúcom roku nás čakajú veľké
výzvy, najmä dokončenie ulice sv.
Gorazda, začatie výstavby komu-
nitného parku, výstavba parkoviska
za kultúrnym domom a ďalšie re-
konštrukcie chodníkov a rigolov. Za
pomoc a úprimné rady ďakujem
všetkým, ktorí ste sa zapojili cestou
rôznych komisií miestneho zastupi-
teľstva do procesov v Krásnej a pri-
dali svoju energiu, čas a ruky k spo-
ločnému dielu. 

V našej mestskej časti bolo stra-
vovanie dôchodcov zabezpečené
obedmi zo školskej jedálne do
konca augusta 2007. Od 1. sep-
tembra 2007 došlo k zmene le-
gislatívy a táto činnosť bola pre
školské jedálne zrušená. Preto sa
mestská časť snažila vybaviť pre
dôchodcov
inú možnosť
stravovania, čo sa aj podarilo. 

Z viacerých možností sme  sa
napokon rozhodli pre donášanie
obedov z Domova sociálnych
služieb v Barci. V súčasnosti má-
me z radov dôchodcov šiestich
záujemcov o poskytovanie obe-
dov, ktoré zabezpečuje miestny
úrad svojimi pracovníkmi s do-
vozom až domov. V prípade ďal-
ších  záujemcov o túto službu je

potrebné ohlásiť sa na Miestnom
úrade Košice – Krásna, Opátska
18, kde všetky náležitosti vyba-
víme. K žiadosti je potrebné dolo-
žiť potvrdenie z pošty o poberaní
a výške dôchodku a zároveň si
zaobstarať dva obedáre. Cena
jedného obeda je 45,30 Sk. Na

základe „Zá-
sad poskytova-

nia príspevku na stravovanie
dôchodcov” je možné poskytnúť
v nadväznosti na výšku dôchodku
nasledovný príspevok: výška dô-
chodku od 0,– Sk do 6500,– Sk,
príspevok 25,– Sk/obed, výš-
ka dôchodku od 6501,– Sk 
do 8000,– Sk, príspevok 
20,– Sk/obed.

Mária Študencová

Ak˘ bol rok 2007 a ão nás ãaká v roku 2008
(Dokončenie z 1. strany)

CENNÁ SLUŽBA DÔCHODCOM

Zlých politikov volia tí  dobrí občania, ktorí nejdú k voľbám. (T. Jefferson)•
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Pri každodennej donáške obedov pre bezvládnych dôchodcov sme
zastihli pracovníka miestneho úradu Fera Matika s Milanom Vozárom.

Foto: J. Matisová 

V týchto dňoch sme na našom miestnom úrade podpísali dohodu 
o vzájomnej spolupráci s Obcou Mikulovice (Česká republika). Vľavo:
náš hosť starosta družobnej obce Ivan Dost. 

neostali bez obedov

Uznesenia zo 4. mimoriadneho zasadnutia 
MZ MČ Košice-Krásna, dňa 16 októbra 2007

A.   S ch v a ľ u j e
• Predaj nehnuteľnosti v k. ú. Krásna,

pozemok p. č. 7102 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 333
m2, p. č. 7103 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 86 m2, p. č.
7104 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 88 m2, p. č. 105/503 –
záhrady vo výmere 10 m2 a p. č.
105/502 – záhrady vo výmere 86
m2 a budova kina Hornád, súpisné
číslo 1027 za cenu 1 800 000.- Sk
pre Martina Vereba, bytom Ždaňa 84
za podmienky zaplatenia kúpnej
ceny do 14 dní od podpísania
uznesenia.

• Predaj záhradky p. č. 6805 – ostat-
né plochy vo výmere 506 m2 pre
Danielu Mihálikovú, bytom Košice,
Trnková 69 za cenu 605.- Sk/m2

• Predaj záhradky p. č. 6798 – ostat-
né plochy vo výmere 740 m2 pre Ing.

Rudolfa Ballascha s manželkou,
bytom Košice – Krásna, Golianova
4 za cenu 400.- Sk/m2

• Predaj záhradky p. č. 6812 –
ostatné plochy vo výmere 414 m2

pre Ing. Rudolfa Ballascha s man-
želkou, bytom Košice – Krásna,
Golianova 4 za cenu 360.- Sk/m2

B.   B e r i e n a v e d o m i e
• Vzatie späť ponuky Františka Jurču

konateľa spoločnosti Jukov, s. r. o,
Košice – Krásna na uzatvorenie
nájomnej zmluvy na prenájom
a rekonštrukciu I. poschodia Domu
služieb „Barón“.

C.   Ž i a d a
• Starostu o rokovanie s firmou Ra-

dixon, s.r.o. o ponuke dlhodobého
prenájmu Domu služieb „Barón“ 

(Pokračovanie na 3. strane)



Verte - neverte, ale s touto
otázkou sa stretávam takmer
každodenne a aj vy sa na to pý-
tate oprávnene. Treba však ve-
dieť, že investorom v tomto
prípade nie je miestny úrad. Na-
priek tomu osobne túto otázku
kladiem kompetentným z Vý-
chodoslovenskej vodárenskej
spoločnosti pravidelne pri kaž-
dom stretnutí. Prvým oficiálnym
termínom kolaudácie podľa
harmonogramu bol december

2006. Pri realizácii výstavby sme
však zistili, že na mnoho domov
sa v projekte z roku 1996 za-
budlo a veľký počet novostavieb
sa na pôvodných pozemkoch,
ktoré slúžili ako záhrady za tento
čas vybudovalo. 

Prvým dôvodom predĺženia
celej stavebnej akcie číslo jeden
bol dodatok k projektu v objeme
ďalších okolo 4 miliónov  Sk,
ktoré po odsúhlasení a viace-
rých pracovných rokovaniach
zaplatila Východoslovenská  vo-
dárenská  spoločnosť, a.s. Dru-
hým dôvodom, ktoré predĺžili
celú výstavbu bolo meškanie  so
zemnými  prácami zo strany
niektorých budúcich užívateľov.
Viacerí totiž menili svoje roz-

hodnutia a uvažovali či potrebujú
alebo nepotrebujú kanalizačnú
prípojku. 

Teda aj to predĺžilo harmono-
gram ukončenia tejto náročnej
stavby v hodnote desiatok
miliónov slovenských korún.
Najčerstvejšia informácia o ko-
laudácii je z novembrovej kon-
trolnej porady, ktorej som sa
zúčastnil. Ukazuje sa, že kolau-
dácia by mohla byť v dohľadnom
čase. Iste by sme boli všetci
radi, ak by kanalizácia bola na-
ším spoločným vianočným dar-

čekom. Všetko je však v rukách
Obvodného úradu životného
prostredia a investora. Dodá-
vam, že pracovníci miestneho
úradu sa počas celej realizácie
tejto stavby usilovali zabezpečiť
všetky činnosti, ktoré súviseli
s úspešným priebehom stavby,
teda o doručovanie písomností,
priebežné informovanie obyva-
teľov, výdaj kanalizačných šácht,
poskytnutie skladov materiálu,
šatní a rad ďalších náležitostí.
Firma Mikuláša Hegedüša –
REVEL, zdarma vypracovala re-
vízne správy pre tých obyvateľov,
ktorým urobili  prípojky odborní
elektrikári.  

Marek Kažimír

Ešte sa neskončil hospodársky rok 2007 a už sa zaoberáme
prípravou rozpočtu na roky 2008-2010. Pri týchto prípravných
prácach je potrebné brať do úvahy nielen priority našej mestskej časti,
ale aj finančné možnosti. Po analýze potrieb sa ako prioritné javia tieto
akcie: výstavba kanalizácie „Pred mostom“, ktorá nebola zahrnutá
do projektu Európskej únie s nákladom cca desať miliónov korún,
rekonštrukcia a predlžovanie trás miestneho rozhlasu v lokalitách IBV
s predpokladaným nákladom päťsto tisíc korún, oprava a rekon-
štrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, rigolov, na túto akciu je
potrebných zhruba desať miliónov korún, výstavba komunitného par-
ku. Projekt zahŕňa úpravu celého námestia Mestskej časti Košice -
Krásna s detským ihriskom a oddychovou zónou. Predpokladaný
náklad je vo výške päť miliónov korún. Ďalšou prioritou sú kanalizačné
prípojky v časti, kde bola kanalizácia vybudovaná v rokoch 1995 -
2003 s predpokladaným nákladom  šesťsto tisíc korún. Nie sú to
malé čiastky, ale predpokladáme, že z rozpočtu Mesta Košice sa
nám podarí získať aspoň 25 % potrebných finančných zdrojov.
Ostatné musíme pokryť z vlastného rozpočtu. Aj naďalej sa budeme
uchádzať o príspevky z rôznych fondov cestou projektov, ktoré nám
budú dostupné. Privítame aj iniciatívu našich občanov, ktorí by mohli
pomôcť pri získavaní finančných zdrojov prostredníctvom rôznych
projektov na vykrytie aspoň časti potrieb.                       Erika Dolná
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Priority pripravovaného rozpočtu 
n a  r o k y  2 0 0 8  –  2 0 1 0

• Č o  j e  z  v e ľ k e j  s t o d o l y ,  k e ď  j e  p r á z d n a ? (slovenské porekadlo)

Naša poznámka

• Starostu, aby požiadal predsedu
VÚC o zrušenie financovania Re-
socie, neziskovej organizácie

• Poslancov MZ  o spísanie petície za
účelom zrušenia činnosti „Resocie“
n. o.,  na  Kladenskej ulici č. 46 
T: 29. 10. 2007
Z: poslanci L. Kočiš, V. Nagy, Ing.
P. Gordoň

• Starostu o zvolanie rokovania
s ÚHA, KE a zainteresovaných
účastníkov na pozemkových  úpra-
vách o určení hraníc  individuálnej
výstavby v Košiciach – Krásnej

• Predsedov komisií, aby predložili
požiadavky na rozpočet roku 2008
do najbližšieho zastupiteľstva  

E.   Z a m i e t a
• Žiadosť o jednorazovú sociálnu vý-

pomoc vo výške 1 000.- Sk pána
Mariána Badža, bytom Košice –
Krásna, Vyšný dvor 4 na stravu pre
štyri deti v Základnej škole Košice -
Krásna z dôvodu, že žiadateľ ne-
spĺňa podmienky § 15 zákona  SNR
číslo 599/2003 Zb., o sociálnej
výpomoci.

A.   S ch v a ľ u j e
• Pomenovanie futbalového areálu

v Košiciach – Krásnej s názvom
„Futbalový štadión Košice – Krásna“

B.   B e r i e n a v e d o m i e
• Kontrolu plnenia uznesení
• Správu veliteľa Mestskej polície,

stanica Košice – Juh

• Správu o činnosti starostu a poslan-
ca KSK  

• Správu o činnosti poslanca Mest-
ského zastupiteľstva

• Správu o činnosti kontrolórky
• Informáciu o aktuálnom štádiu vý-

stavby ulice sv. Gorazda

(Dokončenie z 2. strany)

Uznesenia zo 7. zasadnutia MZ MČ 
Košice-Krásna, konaného dňa 30. októbra 2007

Uznesenia zo 4. mimoriadneho zasadnutia 

Miestna komunikácia Feketeova
pažiť, ktorá bola kompletne rekon-
štruovaná za finančnej účasti
firmy LF DEVELOPMENT Krásna
s. r. o. v zastúpení Ing. Igorom
Lábajom v hodnote 393.000.– Sk  

KEDY SA DOČKÁME KANALIZÁCIE?

„JESEŇ - ZIMA“
Takýto názov má „Pozvánka“ na

kultúrne podujatia Miestneho
úradu a kultúrnej komisie MZ v na-
šej Mestskej časti Košice – Krás-
na. Medzi prvými bolo podujatie
zamerané na 800. výročie naro-
denia sv. Alžbety, patrónky košic-
kého Dómu a mesta Košice. Ďal-
ším, na ktoré vás upozornila
pozvánka bol tradičný „Vianočný
koncert“ s dátumom 9. decembra
2007, no a najaktuálnejšie pozva-
nie je na piaty „Folklórny bál“ 
s dátumom 19. január 2008. 

Ak sa vám zatiaľ nedostala do
rúk farebne upravená pozvánka,
pripomíname, že na program, kto-
rý o. i. spestrí aj známy Drišľak,
Čarnica i naša Krasňanka, si vstu-
penky môžete zakúpiť do konca
decembra t. r. na Miestnom úrade.

(bj)

Možno takú, alebo  inú otázku
si kladú niektorí naši občania.
Nečudujem sa. Veď kino v Krás-
nej predstavovalo jediný kultúrny
stánok, ktorý slúžil ľuďom takmer
70 rokov pre rôzne kultúrne
podujatia, ako divadelné, filmové
či iné vystúpenia, nevynímajúc
oslavy, ba aj výročné schôdze
JRD a tiež estrády, vystúpenia
umelcov, spevákov a pod. Osob-
ne si pamätám na vystúpenia
folklórnych súborov, či každo-
ročné programy kúzelníkov.

Treba povedať, že kino bolo
predané za najvyššiu ponúknutú
cenu 1 800 000 Sk.

Napriek tomu, že rekonštruk-
cia bude predstavovať značnú
sumu, nový majiteľ má záujem,
aby budova slúžila občanom
mestskej časti Krásna.

Na prízemí hodláme zriadiť
squashové ihrisko s fitnes cen-
trom, a tiež kaviareň pre občer-
stvenie. Keďže celková výška
miestností  je 5,5 m,  uvažujeme
znížiť strop nad fitnes centrom,
čím vznikne poschodie pre
kozmetický a kadernícky salón,
pedikúru, masáže a solárium.
V podkrovnej časti plánujeme
zriadiť tiež apartmány.

Ladislav Kočiš

Aký osud čaká kino Hornád?



1. Poberáte príspevok za
opatrovanie? A chcete, aby
za vás poistné na dôchod-
kové poistenie platil štát?

Podľa zákona o sociálnom
poistení od 1. augusta 2006 fyzická
osoba, ktorá poberá peňažný príspe-
vok za opatrovanie, sa poistencom
štátu stane: 

• ak má trvalý pobyt na území SR,
nie je dôchodkovo poistená ako
zamestnanec, ako samostatne zárob-
kovo činná osoba, ako fyzická osoba,
ktorá sa riadne stará o dieťa do šies-
tich rokov jeho veku, ani ako fyzická
osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným
stavom po dovŕšení jeho šiestich ro-
kov veku do osemnástich rokov jeho
veku, nemá priznaný predčasný sta-
robný dôchodok alebo invalidný dô-
chodok, nedovŕšila dôchodkový vek,
podá prihlášku na dôchodkové pois-
tenie a to vyplnením tlačiva Regis-
tračný list fyzickej osoby, preukáže

poberanie príspevku za opatrovanie
aktuálnym potvrdením príslušného
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
ktorý mu ho poskytuje. 

Dôchodkové poistenie vzniká odo
dňa prihlásenia sa na toto poistenie,
najskôr odo dňa podania prihlášky
a zaniká dňom skončenia poskyto-
vania príspevku na opatrovanie, naj-
neskôr dňom získania 12 rokov tohto
dôchodkového poistenia. 

2. Staráte sa o dieťa? A chcete,
aby za vás poistné na dôchodkové
poistenie platil štát?

Ak ste matkou alebo otcom dieťaťa
do 6 rokov jeho veku a staráte sa
o neho, alebo ste osvojiteľom dieťaťa
do 6 rokov jeho veku či manželom
(manželkou) osvojiteľa, alebo je vám
dieťa do 6 rokov jeho veku zverené
do náhradnej starostlivosti, alebo sa
staráte o dieťa s dlhodobo nepriaz-
nivým zdravotným stavom, ktoré už
dovŕšilo vek 6 rokov a ešte nedovŕšilo
vek 18 rokov, môžete byť dôchod-
kovo poistenou osobou a poistné na
toto poistenie za vás platí štát. Okrem
podmienky, že sa o toto dieťa riadne
staráte, musíte spĺňať aj ďalšie: 

• máte trvalý pobyt na území Slo-
venskej republiky, dieťa, o ktoré sa

staráte, má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky, nie ste dôchod-
kovo poistenou osobou ako zamest-
nanec ani ako samostatne zárobkovo
činná osoba, nebol vám priznaný
predčasný starobný dôchodok alebo
invalidný dôchodok, nedovŕšili ste vek
potrebný na nárok na starobný dô-
chodok, podali ste Sociálnej poisťovni
prihlášku na toto dôchodkové poiste-
nie a to vyplnením tlačiva Registračný
list fyzickej osoby a tlačiva čestného
vyhlásenia fyzickej osoby, že sa riad-
ne staráte o dieťa, ktoré vyplnené
spolu s fotokópiou rodného listu die-
ťaťa (v prípade jeho dlhodobo nepriaz-
nivého zdravotného stavu aj foto-
kópiou posudku o zdravotnom stave
dieťaťa, v prípade osvojeného dieťaťa
aj s fotokópiou rozhodnutia o jeho
osvojení a v prípade náhradnej sta-
rostlivosti o dieťa aj s fotokópiou roz-
hodnutia o jeho zverení do náhradnej
starostlivosti) priložíte k prihláške. Ak
podáte prihlášku na dôchodkové po-

istenie do 15 dní odo dňa narodenia
dieťaťa, budete poistení odo dňa
narodenia dieťaťa. Ak to do tejto leho-
ty nestihnete, budete poistení až odo
dňa prihlásenia, najskôr odo dňa po-
dania prihlášky. 

Dôchodkovo budete poistení, až
kým sa neprestanete riadne starať
o dieťa, najdlhšie však do dňa, v kto-
rom dieťa dovŕši vek 6 rokov, dieťa
s dlhodobo nepriaznivým zdravotným
stavom vek 18 rokov. Z dôchod-
kového poistenia ste povinní odhlásiť
sa, a to do 8 dní od skončenia riadnej
starostlivosti o dieťa. 

POZOR na zmeny v platení poist-
ného u SZČO a dobrovoľne poiste-
ných osôb: od 10/2007 sa so zvýše-
ním minimálnej mzdy zvýšili aj odvody
do sociálnej poisťovne pre osoby,
ktoré platili minimálnu čiastku. Záro-
veň Vám dávam do pozornosti strán-
ku www.socpoist.sk, kde nájdete kal-
kulačky na výpočet odvodov u SZČO,
dobrovoľne poistených osôb ako aj
na výpočet dôchodkov resp. pred-
časných dôchodkov.

Zamestnávatelia nezabudnite,
že od 1. 9. 2007 vstúpila do plat-
nosti novela Zákonníka práce.

Spracovala: Jana Bodová 

Zaiste každý z nás má svoje
túžby, želania, predsavzatia. Je
to prirodzené. Veď kto by ne-
chcel mať pekný dom, auto,
chatku s kúskom zelenej plo-
chy na oddych a relax, na
pookriatie tela i duše? Už je to
tak. Kým je človek zdravý, má
veľmi veľa tú-
žob a želaní,
ale keď ho po-
stihne choroba a nastanú trá-
penia, má iba jedno, jediné: byť
zdravý!

Žiaľ, mnohí z nás sa neuspo-
kojujú s tým, čo majú, ale trápia
sa aj tým, čo mať nemôžu. Na-
vyše veľmi málo alebo vôbec
sa nevedia tešiť na šťastné
chvíle v kruhu najbližších. A čo
je najhoršie, túžia len po kope
peňazí, megalománii, holdujú

alkoholu, drogám, automatom,
nehovoriac o tom, že nevidia
nikoho a nič okolo seba a už
vonkoncom nemyslia na to, aby
podali pomocnú ruku tým, ktorí
ju potrebujú, ľuďom, ktorí sú
v tvŕdzi a chudobe. Je to pomý-
lená cesta k pokoju!

A tak v tomto
čase očakáva-
nia, keď sú už

hádam aj okná umyté i prach
poutieraný, v čase, keď jedna
udalosť predháňa druhú a všet-
ky sa v nezvyčajnom tempe
ženú kamsi do neznáma, by
sme mali viac ako po iné dni
v roku túžiť po inom, vzácnej-
šom, vnútornom a pravom
pokoji, ktorý vyviera iba z po-
kory.

(bič)

Klub dôchodcov k 10. 11.
2007 eviduje 110 členov, ktorí
sa majú možnosť stretávať na
Miestnom úrade Mestskej časti
Košice – Krásna v klubovej
miestnosti každú stredu od 
15. hodiny. V apríli sa stretli na
hodnotiacej schôdzi v príjem-
nom prostredí reštaurácie
RUBÍN v kultúrnom dome, kde
nechýbalo ani malé občerstve-
nie. V mesiaci máji sme si pripo-
menuli, ako každý rok „Deň
matiek“ v miestnej cukrárni
„Včielka“ pri káve a zákusku.
Keďže tohto roku sa leto ohlá-
silo veľmi skoro, v júni sme
usporiadali zájazd do Maďarska.

Ďalšie zájazdy na termálne kú-
palisko v júli a auguste sa tiež
stretli s veľkým záujmom. Po-
slednou augustovou akciou bola
púť do Levoče.

Dvanásť členov nášho klubu
absolvovalo počítačový kurz pre
seniorov, vrátane obsluhy inter-
netu, ktorý sprostredkovala
Mestská časť Košice – Krásna.

Pre členov, ktorí radi naku-
pujú, sme v októbri a novembri
zorganizovali zájazd do Poľska.
Koncom mesiaca december
výbor pripravuje posedenie na
záver roka 2007.

Jozef Hegedüš
predseda klubu

V y  s a  p ý t a t e ,  m y  o d p o v e d á m e

PO AKOM POKOJI TÚŽIME?

Naj i s te j š í  spôsob,  ako  zos tať  chudobný ,  je  byť  poct ivý .   (Napoleon I. Bonaparte)•
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Sociálno-právna poradňa

§

Krásňanskí dôchodcovia sa pravidelne stretávajú pri vyhodnotení 
a spoločenskom posedení na záver roka. Na zábere nájomca kultúrneho
domu O. Jedinák a po jeho pravej ruke držiteľ diamantovej Jánskeho
plakety M. Hrabkovský a členky klubu dôchodcov.

Medzi najstaršie historické pamiatky Krásnej patrí kúria na Opátskej ulici.
Z jej rekonštrukciou začal nový vlastník v poslednom štvrťroku 2007.  

P E S T R Á  Č I N N O S Ť  S E N I O R O V

Na margo týchto dní



Pápež Ján Pavol II. mal svoj
charakteristický slovník. Použí-
val ho vo svojich kázňach,
listoch, dokumentoch, encykli-
kách, ale i v osobných rozho-
voroch. Priblížme si teda nie-
ktoré z nich:

Bohatstvo: Človek môže mať
veľké bohatstvo a zároveň byť
úbohým nešťastníkom, ktorý ne-
vie, ako naplniť svoj život. Prob-
lém nespočíva ani tak v tom ne-
mať bohatstvo, ale v objavení
bohatstva, ktoré máme každý 
v sebe. Netvrdím, že časné po-
treby, materiálne veci nemajú
hodnotu. Naopak, môžu byť uži-
točné, nevyhnutné, ale musíme
sa zamýšľať i nad spôsobom,
ako ich dosiahneme.

Človek: Nikdy sa nebude dosť
hovoriť o primáte človeka pred
ostatnými vecami. Človeku sa
často stáva, či už vedome či ne-
vedome, otrokom vecí, nástro-
jom ideológií a systémov. Sám sa
tak stáva vecou v rukách iných.

Drogová závislosť: Problém
drog nemôže byť riešený iba liek-
mi. Drogová závislosť je viac cho-
roba ducha ako choroba tela.

Eutanázia: Nikto a nič nemô-
že dať právo na zabitie nevin-
ného ľudského tvora, plodu či
embria, dieťaťa či dospelého,
starého, nevyliečiteľne chorého
a trpiaceho. Nikto nemôže poža-
dovať toto vražedné gesto pre
seba ani pre iného. Žiadna auto-
rita to nemôže zákonne vnútiť ani
dovoliť.

Komunizmus: Jedným z roz-
hodujúcich faktorov, ktorý umož-
nil zmeny v roku 1989, bolo
nerešpektovanie práv práce.
Ďalším faktorom bola neefektív-
nosť ekonomického systému.
Ale hlavnou príčinou bolo, že si
neuvedomili, že nie je možné po-
chopiť človeka len na základe
ekonomických vzťahov a že je
nemožné definovať človeka len
na základe jeho príslušnosti 
k jednej z tried.

Konzumizmus: Požiadavka
kvalitatívne vyššej a lepšej exis-
tencie je legitímna. Nie je zlom
túžiť po lepšom živote, ale je po-
mýlený spôsob života, ktorý si
nahovára, že je lepší, ak je orien-
tovaný na mať a nie na byť. Je to
pomýlené, ak chce niekto viac
nie preto, aby bol viac, ale aby
konzumoval existenciu v pôžitku,
ktorý sa stáva cieľom samým 
v sebe.

Moja vina: Je správne, zatiaľ
čo sa končí druhé tisícročie kres-

ťanstva, aby Cirkev poznala 
a uvedomila si hriechy svojich
detí v spomienke na všetky
okolnosti, v ktorých sa vzdialili od
ducha Evanjelia.

Robotník: Aj ja som bol ro-
botníkom krátky čas môjho živo-
ta, počas druhej svetovej vojny
som mal aj ja skúsenosť práce
v továrni. Poznám teda, čo zna-
mená denná námaha v závislosti
na druhých. Poznám tú námahu
a často i monotónnosť. Viem,
ako je veľmi dôležité, aby práca
nefrustrovala, ale aby vždy zod-
povedala duchovnej hodnote
človeka.

Rodina: Zmluva, v ktorej sa
muž a žena vzájomne dávajú i pri-
jímajú. Rodina je prvá ľudská
spoločnosť a rodí sa manželskou
zmluvou. Deti by mali upevniť
tento vzťah. Ak sa tak nedeje pre
naše rozhodnutie, treba si položiť
otázku, či egoizmus nie je silnejší
ako láska.

Sexualita: Sexualita patrí 
k pôvodnému plánu Stvoriteľa.
Ani Cirkev nemôže mať iný názor.
Ale práve preto nemôže zaned-
bať požiadavku, aby bola rešpek-
tovaná vo svojej hlbokej pod-
state. Sexualita je zvláštnym
jazykom v službe lásky a preto
nemôže byť prežívaná ako niečo
chvíľkové. Musí byť v moci člo-
veka, ako bytia rozumného 
a   slobodného. Preto je morálne
neprijateľná tzv. voľná láska 
a homosexualita.

Sloboda: Sloboda nemôže
byť chápaná ako možnosť robiť

si čokoľvek: sloboda znamená
schopnosť darovať sa. Individua-
lizmus predpokladá používanie
slobody, v ktorej každý subjekt
robí to, čo chce. Tak sa stavia on
sám na miesto pravdy. Pravdivé
je pre neho to, čo sa mu páči 
a čo mu prináša úžitok.

Spravodlivosť: Každý človek
žije a zomiera s určitým pocitom
nenaplnenia spravodlivosti, pre-
tože svet nemôže naplniť v plnos-
ti bytie stvorené na obraz Boha.

Staroba: Práve na starších
máme pozerať s úctou. Nemôže
sa s nimi zaobchádzať ako s ne-
potrebnými. Aj keď im niekedy
chýbajú sily na vykonávanie zá-
kladných vecí, majú múdrosť a
skúsenosť, ktorá chýba mladým.   

(Prevzaté z talianskeho originálu)

Krásňanský kaštieľ je od roku
1989 akýmsi skrytým obecným
symbolom. Akoby nie, veď je na-
šou jedinečnou kultúrnou pamiat-
kou. Našim hlavným cieľom a to už
od roku 2003 je jeho rekonštruk-
cia a opätovné vdýchnutie  „života“
jeho schátralým múrom s cieľom
vytvorenia domova sociálnych slu-
žieb pre obyvateľov Krásnej. Mož-
no to bude penzión pre dôchod-
cov, možno denný stacionár –
„škôlka“ pre odkázaných najstar-
ších občanov a každodenná po-
moc pre najbližších príbuzných ale-
bo miesto pre profesionálne rodiny,
ktoré nahradia rodičov opusteným
deťom. Možnosti sa núka viacero.
Všetko bude závisieť od aktuálnej
výzvy ministerstva a možnosti čer-
pania finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov. Po dohode

s arcibiskupským úradom o vytvo-
rení neziskovej organizácie „Za-
chráňme kaštieľ v Krásnej" a po
podpísaní nájomnej zmluvy na
tridsať rokov, sme vytvorili všetky
predpoklady na úspech pre získa-
nie financií z európskych fondov.
V septembri tohto roku sme podali
na Úrad vlády SR – nórsky finanč-
ný mechanizmus, teda projekt na
získanie financií pre vypracovanie
projektovej dokumentácie celkovej
rekonštrukcie nášho kaštieľa. Roz-
hodnutie o našej žiadosti očakáva-
me v najbližších dňoch.

Možno ste si v letných mesia-
coch všimli aktívny pracovný ruch
na pozemku pred kaštieľom. Na
ňom sme spoločne s pracovníkmi
HYDRO – EKO - STAVU zriadili do-
časné stavenisko a s Východoslo-
venským múzeom v Košiciach na

základe podmienok stanovených
Pamiatkovým úradom sme vykoná-
vali archeologický prieskum, čo
bola jedna z podmienok pre získa-
nie stavebného povolenia výstavby
komunitného parku. Park a celé
námestie začneme  rekonštruovať
v jari budúceho roka. Totiž v apríli
2007 požiadal náš farský úrad, ako
vlastník kaštieľa pamiatkárov o roz-
hodnutie a stanovisko k rekon-
štrukcii kaštieľa. Títo nám uložili
vykonať povinnosť vykonať archeo-
logický prieskum pivníc, zameranie
celého objektu a vypracovať
architektonickú štúdiu. 

Bude vás zaujímať, že náklady na
celkovú rekonštrukciu predstavujú
takmer 40 miliónov slovenských
korún. Nuž aj preto, ako jednu
z foriem financovania sme sa
rozhodli  zaregistrovať neziskovku

a umožniť jej uchádzať sa  o vaše
2 %  dane z príjmu. Ako riaditeľ
neziskovej organizácie „Zachráň-
me kaštieľ v Krásnej“, dovoľujem
si vás spoločne s členmi správnej
rady poprosiť o vaše 2 % z dane,
ktoré môžete v roku 2008 pou-
kázať pre záchranu a prvotné kroky
ku komplexnej rekonštrukcii kaš-
tieľa. Vopred ďakujeme.

Marek Kažimír
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Z a c h r á ň m e  k a š t i e ľ ,  j e  n á š

Srdce niekedy pr íde  na veci ,  ku  ktorým sa  rozum ani  nepr ib l íž i .  (R. H. Benson)•

SLOVNÍK JÁNA PAVLA II., KTORÝ OSLOVIL MILIÓNY ĽUDÍ

Maľovanie a výzdobu hlavného
kríža na miestnom cintoríne má
na starosti Helena Kaňuchová zo
Smutnej ulice. Aj tento rok okolie
kríža bolo „zaplavené“ kvetmi 
a sviečkami.

„Láska začína priamo 
v našich srdciach. Musíme
vedieť, že sme stvorení pre
väčšie veci, ako byť iba
číslom na svete. Nie sme tu
pre diplomy a tituly, pre tú
či onú prácu. Boli sme
stvorení, aby sme milovali 
a boli milovaní.“

Matka Tereza



Pred časom sme si pripomenuli
18. výročie nežnej revolúcie. I keď
politický prevrat nepriniesol všetkým
splnenie očakávanej túžby, naopak,
mnohým zhoršil ekonomické a so-
ciálne životné podmienky, prevažná
časť dôsledkov je pozitívnych. Pre-
javili sa aj vo sfére reálnej ochrany
základných ľudských práv a slobôd,
demokratizácii spoločnosti, jej me-
dzinárodnému uznaniu a akcep-
tovaniu. Konštituovala sa rovnosť
občanov pred zákonom bez ohľadu
na náboženské vyznanie, politické
presvedčenie, rasy, pohlavia apod.
Nová Ústava občanom zaručila také
základné ľudské, politické a sociálne
práva a slobody, ktorých ochrana  je
základným princípom právneho štá-
tu. Prejav slobody ako prirodzeného
základu právneho postavenia člove-
ka v spoločnosti ako zásada je za-
kotvená v čl.2 ods.3 Ústavy SR
„Každý môže konať, čo nie je záko-
nom zakázané a nikoho nemožno
nútiť, aby konal niečo, čo zákon ne-
ukladá“. Stanovili sa medze a brzdy
v rozhodovaní orgánov štátu o prá-
vach a povinnostiach občanov takto:

„Štátne orgány môžu konať iba na
základe Ústavy, v jej medziach, v roz-
sahu a spôsobom, ktorý ustanoví
zákon.“ Retrospektívny pohľad po-
ukazuje na vykonané súdne reha-
bilitácie nespravodlivo odsúdených
občanov v politických súdnych pro-
cesoch, reštitúcie protiprávne zha-
baných majetkov a rôzne snahy
nových štátnych orgánov odčiniť
skrivodlivosti napáchané na nevin-
ných občanoch komunistickým reži-
mom. 

Tí, ktorí sme zažili perzekúcie to-
talitného režimu, dokážeme oceniť
skutočnú slobodu a rovnosť obča-
nov pred zákonom ako základných
princípov nového demokratického
štátneho režimu. Ochrana ľudských
práv  je posilnená okrem Ústavy SR
aj medzinárodnými zmluvami, ktoré
sa stali súčasťou vnútroštátneho
právneho poriadku. Je to Európsky
dohovor o ľudských právach, Medzi-
národný pakt o občianskych a poli-
tických právach, Dohovor o právach
dieťaťa. Tieto normy sú pre sloven-
ské súdy záväzne. Rozhodnutia
slovenských všeobecných súdov sú
v určitých prípadoch preskúmateľné
Ústavným súdom Slovenskej re-
publiky, aj Európskym súdom pre
ľudské práva. Tieto právne mecha-
nizmy majú v maximálnej miere  za-
brániť ich porušovaniu. 

Dodávam, že politické premeny
po nežnej revolúcii sa významne
prejavili pri ochrane najdôležitejšieho
atribútu, slobody a rovnosti pred
zákonom a štátnymi orgánmi.  

JUDr. Viktor Žuffa - Kunčo

V prvom rade chcem poďa-
kovať všetkým, ktorí ma podporili
svojimi hlasmi. Je to moje prvé
volebné obdobie. Kandidovať na
miesto poslanca miestneho za-
stupiteľstva som sa rozhodol po
návrhu pána starostu JUDr. Ma-
reka Kažimíra. Ako poslanec
mám pridelené ulice Ukrajinskú,
Prašnú, Goldírovu a Zelenú. Som
predsedom Poriadkovej komisie
Miestneho zastupiteľstva a podľa
najlepšieho vedomia a svedomia
sa snažím riešiť sťažnosti a su-
sedské spory v našej mestskej
časti. Mojou prioritou je pomôcť
ku skvalitneniu života v Mestskej
časti Košice - Krásna. 

Mám 54 rokov a som ženatý.
Prvýkrát som kandidoval do
miestneho zastupiteľstva v roku
1994 a odvtedy som si získal
Vašu dôveru už v štyroch voleb-
ných obdobiach. Som predse-
dom kultúrnej komisie a tiež
členom stavebnej komisie miest-
neho zastupiteľstva. Aktívne sa
podieľam pri plánovaní, organi-
zácii a priebehu kultúrno – spolo-
čenských akcií v našej mestskej
časti. Keďže už máme kultúrny
dom, je možnosť organizovať via-
cero kultúrnych a spoločenských
podujatí. V tomto roku som sa

podieľal na viacerých akciách
ako bol FEMAN, organizácia
otvorenia kultúrneho domu, zá-
bava pri príležitosti osláv výročia
sv. Cyrila a Metoda, výročie svätej
Alžbety, vystúpenie folklórnych
súborov, tiež pri organizovaní
stretnutia s miestnymi občanmi
vo veku nad 70 rokov. Ako člen
futbalového výboru mám podiel
aj na tom, že sme sa dostali do
vyššej futbalovej súťaže. V Krás-
nej mi „patria“ ulice Goetheho,
Nová, Pri sídlisku a Čechovova.
Na zasadnutí miestneho zastupi-
teľstva však riešim problém kaž-
dého občana Krásnej, ktorý ma
o to požiada, nie iba podnety
obyvateľov „mojich“ ulíc. 

Funkciu poslanca  chcem
naďalej vykonávať zodpovedne.
Zároveň ďakujem za prejavenú
dôveru a podporu.

Za poslanca miestneho zastu-
piteľstva som kandidoval už dru-
hý raz a vy, občania Krásnej, ste
mi aj tentoraz prejavili svoju dô-
veru.

Som členom stavebnej komi-
sie a pôsobím aj v neziskovej
organizácii s názvom „Zachráň-
me kaštieľ v Krásnej“. 

Väčšina z vás ma pozná aj
z iných oblastí nášho spoločen-
ského, kultúrneho a duchovné-
ho života, preto si myslím, že aj to
veľkou mierou prispelo k vašej
voľbe. Veľmi mi záleží na zveľa-
ďovaní a rozvoji našej mestskej
časti a som rád, že aj vďaka môj-
mu malému podielu nadobúda
Krásna to, čo nám mnohé roky
chýbalo a pretvára sa na ešte
krajšiu. Je to nepochybne záslu-
ha nášho starostu a celého za-
stupiteľstva. Veľmi dôležitou úlo-
hou je momentálne upraviť

centrum Krásnej, čo znamená
vybudovať komunitný park a zre-
konštruovať kaštieľ. Verím, že
s takýmto kolektívom vedenia
obce, ktorý teraz pracuje, sa to
určite podarí. 

Som veľmi rád, že žijem a pra-
cujem medzi takými ľuďmi, ktorí
žijú v Krásnej, aj keď sa sem-tam
tiež nájdu i takí, ktorí nevedia
odpúšťať, sú netolerantní a majú
v srdciach úmyselnú zlobu.

Mojou túžbou je, aby človek
človeka mal rád, aby jeden dru-
hému vždy viac šťastia prial, a tak,
aby život v Krásnej za to stál.

Kandidovať na poslanca Miest-
neho zastupiteľstva som sa roz-
hodol hlavne z dôvodu dokončiť
rozpracované akcie z predchá-
dzajúceho volebného obdobia.
Predovšetkým ukončenie výstav-
by kultúrneho domu a výstavba
nových chodníkov po ukončení
výstavby kanalizácie boli prioritou.

Ako už isto viete, výstavba kul-
túrneho domu je ukončená, tak-
tiež najpotrebnejšie chodníky
a predo mnou sú ďalšie ciele. Je
to predovšetkým výstavba ko-
munitného parku a obnova kaš-
tieľa uprostred mestskej časti
Krásna. Všetky tieto akcie sú fi-
nančne náročné, preto postup
prác bude závisieť od toho, koľko
financií dostaneme od mesta
Košice, prípadne z eurofondov
na obnovu kaštieľa.

Ďakujem občanom za prejave-
nú dôveru vo voľbách poslancov
MZ, aby som tieto ciele mohol
splniť. Ako poslanec som členom
Miestnej rady, predsedom komi-
sie výstavby, ako aj komisie na
ochranu verejného záujmu a čle-
nom finančnej komisie. Verím, že
vašu dôveru nesklamem. 
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Človek musí ísť ďaleko, veľmi ďaleko, aby sa dostal bližšie k domovu. (K. Čapek)•

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na poslanca MZ a čo Vás viedlo k rozhodnutiu
kandidovať?      V čom vidíte hlavné problémy v Krásnej a ako ich treba riešiť?      Čo je
Vašou prioritou?       Čím môžete prispieť ku skvalitneniu života v našej obci?
Tieto otázky sme položili našim poslancom po ich zvolení za poslancov MZ v decembrových komunálnych
voľbách. A tu sú odpovede ďalších štyroch:

DÔVERU NAŠICH VOLIČOV NESKLAMEME

František JURČO

František KLIK

Ladislav KOČIŠ

Vincent NAGY

Slovo má právnik

Rovnosť pred zákonom



Už v minulom čísle nášho
Krasňančana som Vám poďa-
koval za list, ktorý sme zverejnili
od A po Zet. Napokon už neraz
sme vyzývali a ponúkali obča-
nom stránky spravodaja ako
„tribúnu“, z ktorej sa môžu slo-
bodne a bez akýchkoľvek zá-
bran vyjadriť ku všetkému, čo
sa im páči aj nepáči, ale tiež
navrhovať spôsob a naznačo-
vať cesty k riešeniu problémov
s cieľom meniť veci k lepšiemu.

Vy, pani Monika ste sa už
ozvali a vyslovili svoj názor, čím
ste vlastne rozšírili rady spolu-
tvorcov našich novín a rovnako
uvítame, ak sa pridajú aj ďal-
ší, ktorí sa chcú podieľať na
objektívnom nastavovaní zrkad-

la dianiu miesta, kde žijú. Ale
k veci. V každých novinách, te-
da aj v našom spravodaji každá
strana má svoju prioritu, hie-
rarchiu a články sú umiestňo-
vané vždy podľa dôležitosti,
aktuálnosti a spoločenského
významu. Vari netreba vysve-
tľovať, že prvoradú pozornosť
venujeme rozhodujúcim úlo-
hám, ktoré zabezpečuje miest-
ny úrad: správa veci verejných,
investičná výstavba – cesty,
chodníky, kanalizácia, verejné
osvetlenie, výstavba rodinných
domov, KD, ihriska, svetelná
signalizácia, ale aj rekonštruk-
cia kaštieľa atď., atď. – Tie sa –
ako ste si všimli – zo zásady
premietajú v úvodníku, za kto-

rým radíme nemenej podstatné
články zo sféry výchovno-
vzdelávacej, školstva, kultúry,
histórie, ale aj cenné príhovory
nášho duchovného otca, aj
iných autorov. Slovo majú aj
naši právnici, poslanci, učitelia,
športovci, všetci, ktorí nám
pošlú svoje príspevky, či foto-
grafie súčasné, ale aj z kroniky,
či z domáceho albumu. Iste

Vám čosi napovedia aj naše
reportáže, rozhovory, poznám-
ky, úvahy, či myšlienky múd-
rych, z ktorých sa vždy čomusi
priučíme pre každodenný život.

Ak sme Jakubka umiestnili na
stranu, ktorá je určená športu,
dali sme ho na správne miesto
(dokonca dvakrát). Sme za to,
že sa treba viac venovať deťom,
ktoré robia dobré meno svojej

obci, škole, samozrejme aj ná-
dejným športovcom. Lenže
k tomu je potrebné vziať si do
rúk pero a napísať o nich. Nebyť
Vášho listu, nevedeli by sme ani
o úspechoch Jožka Pachin-
gera, či Petra Michálika, ani
o tom, že dôstojne reprezentujú
Krásnu. Krasňančan predsa
nemá redaktorov zodpoved-
ných za jednotlivé úseky čin-

nosti a tak, obrazne povedané
„varíme" z toho, čo máme, čo
sa nám dostane na redakčný
stôl od našich dopisovateľov
a – na šťastie – vieme, čo kde
patrí, kde to umiestniť, aby
z toho –podľa možnosti – nebol
„guláš“! Na ďalšiu spoluprácu
sa teší  šéfredaktor:

Ján  B i č k o š

V priebehu tohto roka sa nám
spoločne s Bytovým podnikom
mesta Košice podarilo splniť sen
obyvateľov Golianovej a Talinskej
ulice. Sen po pokojnom a sluš-
nom bývaní bez smradu, hory
odpadkov a strachu o svoj maje-
tok a zdravie. Určite sa tomu po-
tešil správca futbalového ihriska
F. Tóth i všetci futbalisti. Po vysťa-
hovaní nájomníkov zo sociálnych
bytov, legálnych, aj tých načierno
bývajúcich po rôznych kuticiach
a drevárkach, sa život na ulici
Golianova smerom ku železnič-
nej stanici normalizoval. Futbalisti
už môžu bez obáv, že im niekto
rozbije hlavu, trénovať, kosiť trávu
na ihrisku a kupujúci v staveb-
ninách či cestujúci železničnou
dopravou,  bezpečne prejsť bez
obáv doslova o svoj život alebo
auto. Čo s týmito bytmi plánuje
Bytový podnik a Mestská časť

Krásna? Cieľ je jediný: po re-
konštrukcii a nadstavbe nedo-
pustiť devastáciu bytov a návrat
k praktikám, ktoré tu len predne-
dávnom vládli!

Po dohode s vedením Byto-
vého podniku mesta Košice si
vás, vážení občania dovoľujeme
osloviť s otázkou, na čo by ste
predovšetkým vy chceli  využiť
nové byty s ústredným kúrením,
novou kuchyňou i sociálnym za-
riadením? Mali by to byť malo-
metrážne byty pre dôchodcov,
nájomné štartovacie byty na do-
bu určitú pre mladých alebo byty
s ihriskom pre profesionálne ro-
diny, ktoré opusteným deťom
nahrádzajú pôvodnú rodinu? 

Radi uvítame vaše názory.
Píšte nám na adresu miest-
neho úradu alebo mailujte na
kosicekrasna@kosicekrasna.sk.   

M. Kažimír a JUDr. V. Fecko
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•

O d p o v e ď  n a  l i s t  p a n i  M o n i k e  Pa c h i n g e r o v e j  ( a  n i e l e n  j e j )

NA GOLIANOVEJ ZAVLÁDOL POKOJ

Po vysťahovaní nájomníkov zo sociálnych bytov sa na stavbe každý deň
usilovne pracuje. Na čistenie a upratovanie Bytový podnik zamestnal
doterajších nájomcov. Na prvej bytovke už stačili osadiť plastové okná
a v podkroví urobili debnenie.                                                              (mar)

Jeden z mnohých poznávacích výletov veľkej rodiny speváckeho zboru
v Krásnej – nevynímajúc jeho priaznivcov a nasledovníkov. Tentoraz 
s vdp. Jánom Harčárom, ktorý pôsobil v Krásnej v rokoch 1960 – 1978,
pri pamätníku padlých v druhej svetovej vojne na Dargove.                  (bič)

N i k d y  n i e  s m e  t a k í  š ť a s t n í ,  a n i  t a k í  n e š ť a s t n í ,  a k o  s i  m y s l í m e . (La. Rokefoncald)

„Varíme“ z toho, ão máme

Miestny spolok Slovenského čer-
veného kríža a Miestny úrad Mest-
skej časti Košice – Krásna pri príle-
žitosti 800. výročia sv. Alžbety –
ochrankyne vdov, sirôt, žobrákov
a sociálne odkázaných - vyhlasujú
verejnú zbierku zimného šatstva
a potravín. Zbierka bude adresovaná
sociálne odkázaným rodinám a de-
ťom, ktoré sú umiestnené v za-
riadeniach sociálnej pomoci v Koši-

ciach (ubytovne pre bezdomovcov,
krízové strediská).

Zbierku uskutočníme na miest-
nom úrade v priebehu mesiaca
december, teda od 1. do 20. de-
cembra 2007. Výťažok zbierky bu-
de pred vianočnými sviatkami rov-
nomerne a spravodlivo rozdele-
ný medzi chorých a trpiacich
núdzou.

Eva Fedorová

M y s l í m e  a j  n a  i n ý c h

Povedali múdri:
• Kto nemá peniaze, je chudobný, kto nemá priateľov, je chu-

dobnejší, ale kto nemá srdce, je najchudobnejší na svete.
(F. M. Dostojevskij)

• Práca ma fascinuje. Celé hodiny sa vydržím pozerať, ako
niekto pracuje. (J. K. Jerome)



Blíži sa čas zápisu žiakov do
prvého ročníka. Základná škola
s Materskou školou sv. Marka
Križina má už dlhší čas prioritný
záujem o to, aby žiaci v prvom
ročníku chodili do školy radi
a bez stresov a dostali tak kva-
litné základy, na ktorých môžu
pevne stavať v ďalších ročníkoch
školskej dochádzky. 

Milí rodičia, aby ste si mohli
ešte pred zápisom vášho dieťaťa
do školy urobiť obraz o tom, ako
sa na našej škole učia deti čítať
a písať pomocou metodiky
SFUMATO® – Splývavé číta-
nie®, aké mimoškolské aktivity
ponúka školské stredisko záuj-
movej činnosti, či dozvedieť sa
niečo viac o školskej zrelosti,
môžete tak urobiť. Naša škola si
pre vás pripravila prezentačné
stretnutie s besedou, počas kto-
rého je možné nahliadnuť  do
vyučovacieho procesu, obozná-
miť sa s metódami a formami
práce prostredníctvom prezen-
tácie, ktorá bola predstavená aj
na medzinárodnej konferencii
pod názvom „Efektívna peda-
gogika prvopočiatočnej gramot-
nosti“ dňa 28. novembra 2007
v Prahe. Svoju prácu s touto
metodikou tam predstavila naša
pani učiteľka Mgr. Františka
Fecková.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ 
sv. Marka Križina

Sú tu zas. Mnohí z nás si určite túto
vetu povedali, keď zbadali hŕbu našich
detí vystúpiť z autobusu 3. septembra,
keď sa náhlili do školy. Áno. Boli sme
to my. Verte či nie, tešili sme sa. Mnohí
z vás si myslia, že sme v tejto škole za
trest. Ale opak je pravdou. Sme tu,
lebo tu chceme byť, a sme tu pre kaž-
dého z vás.

Preto nám dovoľte, aby sme sa vám
predstavili tak, ako to bude tento
školský rok. Na škole máme stoštyri
detí, dvanásť pedagogických a troch

nepedagogických pracovníkov. Mnohí
z nás sú tu už veľmi dlho, dalo by sa
povedať, že sme ako inventár.

Vieme, že  začiatok  školského roka
prináša veľa starostí a problémov.
Mnohé z nich budeme riešiť „za po-
chodu“, ale všetko má svoj čas a všet-
ko je riešiteľné. Dvere na našej škole
sú vždy otvorené dokorán. Pre každé-
ho. Sme síce iní, ale srdce  máme na
pravom mieste. Určite sa budeme
stretávať s nevôľou mnohých z vás. Je
na nás, aby sme ukázali, čo sa v nás

skrýva. A je toho dosť. Ponúkame
množstvo  akcií  a súťaží, do ktorých sa
zapájame pravidelne. Naše deti majú
talent a radi ho prejavujú. Niekedy mož-
no tam, kde by to robiť nemali, ale sú
už jednoducho také. Neposedné, vše-
tečné, zvedavé, milé, ale v prvom rade
sú to deti, ktoré sa vedia tešiť z vecí, čo
sú pre nás ostatných samozrejmé.
Vedia sa nám poďakovať úsmevom, či
jednoduchou vetou: „Pani učiteľka,
mám ťa rada“. To mi povedalo jedno
dievčatko, keď som sa jej opýtala, pre-
čo nechce odísť z družiny domov.
V očiach som mala slzy. Viete povedať
takému stvoreniu, že je iné? Ja to ne-
dokážem. Je to predsa ešte len dieťa.
Nevadí nám, že sú jednoduchšie oble-
čené ako naše  deti. Veď predsa život
nie je o tom, kto  ako vyzerá, ale o tom
aký je. Veď v nás sa nájde kúsok ľud-
skosti a práve tento nás núti pracovať
s týmito deťmi, privinúť si ich, či pohlad-
kať a odhodiť všetky zábrany.

Jeden múdry človek mi raz povedal:
"Ak padá dážď na skalu dostatočne
dlho, tak aj tá skala zmäkne." Verím, že
je to tak. Sľubujeme vám, že budeme
dostatočne dlho padať ako dažďové
kvapky, aby sme skalu obmäkčili.
Skúsme sa preto všetci usmievať
a možno nám naše deti úsmev vrátia.
Verte, že tento vás očarí a chytí za
srdce. 

M. Pachingerová a J. Žúborová
učiteľky z Rehoľnej
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Dominantou tohto obdobia je
zimný slnovrat, ktorý podľa ka-
lendára pripadá na december.
Tento je mesiacom obyčajov,
zvykov, radosti, želaní, nádeje
a splnených snov. Už niekoľko
desaťročí je zároveň príležitos-
ťou, aby si deti z Materskej školy
Žiacka 18 pripravili krásny pro-
gram a obšťastnili ním svojich
rodičov a starých rodičov.

Začiatkom decembra je tu
sviatok sv. Mikuláša. Svetla
vonku ubúda. Nadišiel čas, aby
si oddýchla zem, no zároveň aj
my, ľudia. Je to čas vnútorných
zážitkov. Na stoloch sú symboly
adventného obdobia, ktoré zna-
menajú nádej. Tešíme sa na Mi-
kuláša odetého do skvostného
rúcha a na darčeky, ktoré nám
prinesie. Po Mikulášskej nádiel-
ke nasleduje príprava na via-
nočné sviatky. Priebežne sa
učíme detské vinše, spievané
i recitované koledy. Zhotovuje-
me si ozdoby na stromčeky, roz-
právame si vianočné príbehy,
píšeme listy Ježiškovi, vymýš-
ľame želania pre najbližších.
Atmosféru dotvára vianočné pe-

čivo, ktoré nám zabezpečia
šikovné mamičky. Vyvrcholením
toho všetkého je vianočná be-
siedka.

Izbu tvorí stromček malý, na
stole sú Božie dary...

Slová, ktoré dokresľujú krásu
a bohatstvo ľudových tradícií
spojených s Vianocami, dopĺňa
vianočný stromček a rozsviete-
ný Betlehem s koledníkmi. Deti
skrášľujú túto nenapodobiteľnú
atmosféru nádhernými vinšami,
koledami, básničkami, rozbaľo-
vaním darčekov. To všetko vonia
atmosférou sviatkov oslavova-
ných kedysi v minulosti. Sviatoč-
ná nálada nepatrí len minulosti
ale aj súčasnosti a odovzdáva sa
z pokolenia na pokolenie. Via-
nočnou slávnosťou sa lúčime
a stretávame sa opäť po Novom
roku v trojkráľovom čase.

Vďaka patrí rodičom, ktorí
organizáciu týchto ľudových tra-
dícií už niekoľko rokov zabez-
pečujú v spolupráci s vedením
školy. 

Želáme príjemné vianočné
sviatky v kruhu najbližších!

Mária Krištová, MŠ

O d  h r i e c h o v  s a  n e o č i s t í  t e n ,  k t o  i c h  p o p r i e . (Latinské príslovie)•

Rodičom budúcich prvákov

AA KK OO   DD AA ŽŽ ĎĎ OO VV ÉÉ   KK VV AA PP KK YY

ĽUDOVÉ TRADÍCIE V MATERSKEJ ŠKOLE

Víťazi tohtoročnej speváckej súťaže „Na košickej turni“, ženská časť
Dedinskej speváckej skupiny KRASŇANKA.

Ako sa tešíme z príchodu človeka na tento svet, tak za ním smútime,
keď ho opúšťa. Na našom zábere z päťdesiatych rokoch je posledná
rozlúčka s Ferom Bodnárom, na ktorej pohrebný obrad mal pán farár
Vincent Kováč, ktorý v Krásnej pôsobil v rokoch 1953 – 1960. Ako inak,
aj neodmysliteľní speváci cirkevného zboru, ktorí nechýbali na žiadnej
významnej udalosti v obci.                                                                     (bič)

V i a n o c e
Sú tu Vianoce – lásky čas,
každý každého má rád.
Ozdoby na stromčeku svietia,
za oknom snehové gule letia.

Kapor čaká na štedrovečernom stole,
Ježiško s Máriou sa usmieva hore.
Detičky s rodičmi sa spolu radujú,
darčeky s veľkou radosťou rozbaľujú.

Vianoce sú, je lásky čas
a každý každého má rád.

Nikola Marešová, 7. ročník 



Ak sme pred časom spomínali, že
v minulých rokoch sme našich spolu-
občanov najviac „oslovovali“ divadel-
nými a estrádnymi vystúpeniami, je
to svätá pravda. Tie boli neodmysli-
teľnou súčasťou všetkých sviatkov
v roku, najčastejšie však Vianoc,
Veľkej noci, Turíc, samozrejme sviat-
ku našich patrónov svätých Cyrila
a Metóda, akože odpustu v Krásnej.
Inak by sa to ani nerátalo, že sú sviat-
ky, keď nebolo „divadlo“!

Áno, tak to bolo vďaka ľudom, ktorí
ani po celodennej práci neľutovali
svoj čas na večerné skúšky, ktorí
mali silnú vôľu a ochotu rozdávať
ľuďom radosť i poučenie.

Dnes, keď máme už svoj nový,
prekrásny kultúrny stánok, opäť vás
pozývame do radov ochotníkov, aby
ste „oživili“ javisko i hľadisko, aby ste
svojimi divadelnými predstaveniami

ozdravili, obrodili a oživili ľudovú
kultúru v Krásnej. Ak sme nevypustili
zo svojho srdca írečité piesne, tance
a zvyky, nedopusťme, aby ostala
v zabudnutí ani ďalšia z perál našej
hrdosti – divadlo. (bič)

dvent (z lat. adventus prí-
chod) je prvá časť liturgic-

kého roka vymedzená štyrmi ne-
deľami pred sviatkom narodenia
Ježiša Krista a obdobie duchov-
nej prípravy na Vianoce. Liturgic-
kou farbou pre advent je farba
fialová. Pôvodne pochádza po-
jem advent z gréckeho pojmu
epifaneia - zjavenie, ktorý ozna-
čoval príchod božstva do chrámu
alebo návštevu kráľa.

Adventné obdobie má kajúci
charakter, ale nikdy sa nechápe
ako čas pokánia v tom zmysle
ako je to v pôste. Obdobie prí-
pravy na slávenie Narodenia Pá-
na sa dostalo v 4. storočí z kres-
ťanského Východu do Gálie
a Španielska. Odtiaľ pochádza
zvyk spájať advent s očákavaním
Krista na konci časov. V Gálii sa
od 5. storočia advent začínal už
na sv. Martina a v Španielsku 

24. novembrom. V rímskej liturgii
trvalo obdobie adventu dva týž-
dne a malo charakter očakávania
či prípravy na vtelenie Božieho
Syna.

ianoce sú kresťanským
sviatkom vtelenia a naro-

denia Ježiša Krista.
V rímskej cirkvi je hlavným

sviatkom Narodenie Pána alebo
Prvý sviatok vianočný, ktorý sa
podľa gregoriánskeho kalendára
slávi 25. decembra. Od reformá-
cie sa Vianoce začínajú sláviť už
deň vopred, na Štedrý večer 
(24. decembra). V mnohých kra-
jinách sú dňami pracovného po-
koja. Niekde sa podobne slávi aj
Druhý sviatok vianočný, v cir-
kevnom kalendári sviatok sv.
Štefana. Obidva dátumy sú tra-
dičné a ani jeden z nich nepred-
stavuje skutočný historický dátum
narodenia Ježiša Krista. 25. de-

cember je ako cirkevný sviatok
po prvýkrát doložený vo Filoka-
lovom kalendári z roku 354. Pô-
vod tohto dátumu je sporný.
Často sa poukazuje na možnú
súvislosť s rímskym sviatkom
slnečného božstva, sviatok zro-
denia nepremožiteľného slnka,
ktorý sa tiež slávil 25. decembra
a prekrýval sa s tradičným dátu-
mom zimného slnovratu. Vianoce
patria medzi hlavné kresťanské
sviatky. Vianočné obdobie je
jedným z období liturgického
roka, ktoré trvá od sviatku Naro-
denia Pána až do nedele sviatku
Zjavenia Pána (ľudovo Traja králi).

Kresťania aj nekresťania slávia
Vianoce vzájomným obdarováva-
ním sa. Tento zvyk je v protes-
tantskom prostredí doložený od
16. storočia. V katolíckych rodi-
nách sa darčeky naopak rozdá-
vali na sviatok sv. Mikuláša. Medzi
ďalšie vianočné zvyky a symboly
patrí ľudová dramatizácia vianoč-

ného príbehu (od 11. storočia),
stavanie jasličiek (od 13. storočia,
sv. František z Assisi), adventný
veniec (1839), vyzdobený via-
nočný stromček (od 19. storo-
čia). Mnohé krajiny majú aj ďalšie
špecifické vianočné zvyky.

Mgr. Viktor Szabó

9

„Live, work and forget not what is on high“, teda „Ži, pracuj a nezabúdaj na to, čo je hore…“•

„Tvoj ľud pred tebou sa schá-
dza, Bože môj“, zaznelo v kul-
túrnom dome v Krásnej dňa
28. 10. 2007 z úst spevác-
keho zboru sv. Cyrila
a Metoda pri príleži-
tosti 800. výročia na-
rodenia sv. Alžbety
Uhorskej. Ústrednou
myšlienkou tohto po-
dujatia bolo priblížiť ľudí
rôznych národností a kultúr
v mene sv. Alžbety, ktorá sa
počas celého života snažila
pomáhať tým najbiednejším
a najúbohejším ľuďom v mene
Božom. Veľadôstojný pán Juraj

Semivan vo svojom príhovore
zdôraznil potrebu prekonať
vlastný egoizmus a nechať v ži-
vote miesto činorodej láske

k ľuďom, ktorá pramení
predovšetkým v modlit-
be. Na programe sa
aktívne zúčastnili mladí
z folklórnej skupiny

Krasňanka, ktorí pod
vedením Mgr. Ireny Feke-

teovej pripravili malý scénický
fragment zo života sv. Alžbety,
v ktorom výstižne ukázali, že aj
nepatrný dobrý skutok konaný
z lásky môže zachrániť mno-
hých.                 M. Kobezdová

Birmovka, ale aj posviacka novej farskej budovy v roku 1970, za účin-
kovania duchovného otca Jána Harčára. Oba akty vykonal vtedajší
košický kapitulný vikár Štefan Onderko, ktorého vidíme na čele sprievodu
účastníkov týchto slávnostných chvíľ v Krásnej.                                 (bič)

Takúto podobu mali sprievody, ktoré sa konali v päťdesiatych rokoch
pri rôznych cirkevných sviatkoch. Dievky v krojoch, za nimi vtedajší
správca fary Dr. Vojtech Šuhaj, po jeho boku organista Laco Korbeľ so
spevákmi cirkevného spevokolu. Náš záber je z miesta, kde je dnešný
farský úrad a materská škola.                                                                 (bič)

Jubileum svätej AlÏbety

HISTÓRIA ADVENTU A VIANOC

A

V
Košice - mestská časť Krásna
leží 191 m nad morom. Najstar-
šia písomná zmienka je z roku
1143, kedy bolo vysvätené krás-
ňanské 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.

Z histórie obce

CHCETE HRAŤ DIVADLO?

Ochotníci, na scénu
Myslíte si, že máte aspoň štipku

umeleckého nadania alebo sa chce-
te len tak zabaviť? Neváhajte a príďte
medzi nás! Divadelné dosky čakajú
na každého od 18 do 99 rokov. Stret-
nutie záujemcov sa uskutoční 15. 12.
2007 o 17. hodine v zasadačke MÚ.
Bližšie informácie u zakladateľky
a budúcej režisérky D. Markušovej 
na t. č. 0915 959 017 alebo na 
MÚ v Krásnej u J. Matisovej na t. č.
7291038.         Ing. Antónia Dudríková



Nevšedné kultúrne podujatie
sa konalo v novembri aj v su-
sednej Mestskej časti Košice -
Nad jazerom tzv. – „Organová
noc“ v kostole sv. Košických
mučeníkov. Za manuálom „krá-
ľovského“ hudobného nástroja
- nedávno inštalovaného organu
sa vystriedalo niekoľko majstrov
– organistov – z rôznych častí
Slovenska, ba aj zo zahraničia.
Až do jednej hodiny po polnoci
tu zneli diela svetových skla-
dateľov ako J. S. Bacha, A. Vi-

valdiho, F. M. Bartholdyho, 
W. A. Mozarta, ale tiež G. Böh-
ma, J. Stanleya a ďalších kapa-
cít svetového mena. Zaujala aj
„Ave Maria“ F. Schubetra, ktorú
zaspieval barytónista F. Balún 
a tiež Tostiho „Ridonami la
calma“ v podaní J. Dvorského,
ktorých na organe sprevádzal
M. Píš. Bol to neopakovateľný
umelecký zážitok pre všetkých
vrátane mnohých Krásňanča-
nov, ktorí sa „Organovej noci“
zúčastnili.                            (bič)

Ježiško v jasličkách
V jasličkách na slame dieťatko leží,
maličké nevinné stvorenie,
krehkými rúčkami pohybuje,
k mamičke ich naťahuje.

Studená noc.
V maštali dieťatko,
oslík naňho dýcha,
by nebola mu zima.

Nad mestom Betlehemom 
hviezda žiari,
dieťatku v jasliach klaňajú sa králi.
Kadidlo, myrha, zlato - pre dieťa dary,
traja mudrci Ježišovi úctu vzdali.

Ježiška chránia anjeli - božie tvory,
oslavujú príchod nášho Spasiteľa.
On prišiel k nám na tento svet,
aby zmyl z nás každučký hriech.

Zuzana Takáčová, 8. ročník

V roku 2007 Miestny úrad
Mestskej časti Košice – Krásna
vyhlásil tieto výzvy na poskytnutie
cenovej ponuky s výsledkom podľa
poradia:
• Oprava krytu chodníkov so za-

budovaním zámkovej dlažby, po-
radie podľa ceny za 1 m2: 
1. HYDRO-EKO-STAV Košice.
2. EUROVIA a.s. Košice, 
3. PENAD s.r.o. Košice

Ostatné firmy nereagovali na výzvu.
• Oprava ciest, vysprávky výtlkov

a asfaltovanie miestnych komu-
nikácií, poradie podľa ceny za
m2: 1. ASTEX s.r.o. Košice, 2.
ASPRON s. r. o. Košice, 3, TRIS
s.r.o. Košice

• Oprava ciest tryskovou metódou
podľa výšky ceny za 1 tonu
v poradí: 1. SLOVKOREKT s.r.o.
L. Mikuláš, 2. TEAMSTAV s.r.o.
Košice, 3. TRIS s.r.o. Košice

Ostatné firmy nereagovali na výzvu
pravdepodobne pre malý objem
prác.
• Údržba verejného rozhlasu, do-

dávka a montáž podľa cien  jed-
notlivých položiek: 1. M. R. Ser-
vis Rusnák Marek Košice, 
2. ROJA s.r.o. Košice

Ďalšie tri firmy nereagovali na výzvu
a nezaslali svoje ponuky.
• Bola vyhlásená verejná obchod-

ná súťaž „Prenájom priestorov
budovy Barón“ s rozhodujúcou
cenou prenájmu na 1 m2/rok: 1.
JUKOV s. r. o. Košice – Krásna

Žiadna iná firma ani fyzická osoba
neprejavila záujem.
• Obchodná verejná súťaž na

predaj budovy bývalého kina
Hornád s pozemkom s najvyš-
šou ponúknutou cenou so zá-
kladnou cenou podľa znalec-
kého posudku: Táto verejná

súťaž bola vyhlásená tri krát,
žiadna ponuka však nebola do-
ručená na miestny úrad v zmys-
le súťaže.

• Budova kina Hornád bola pre-
daná za najvyššiu ponúknutú ce-
nu 1,800.000,- Sk, ktorá bola
odsúhlasená Miestnym zastu-
piteľstvom Košice – Krásna
záujemcovi Martinovi Verebovi,
Ždaňa.

• Obchodná verejná súťaž „ZÁ-
HRADKY“ najvyššie ponuknuté
ceny za 1 m2:

– Parcela č. 6805 – 1. Daniela
Michaliková, 2. Ing. Rudolf
Ballasch s manželkou

– Parcela č. 6798 – 1. Ing. Rudolf
Ballasch s manželkou, 2. Ján
Vongrej, Košice

– Parcela č. 6812 – 1. Ing. Rudolf
Ballasch s manželkou, 2. Róbert
Balogh, Košice   

František Nagy   
referát výstavby a ŽP

V ý b e r o v é  k o n a n i a
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V tomto príspevku nemám záu-
jem obhajovať práva včelárov, ale
niekoľkými úvahami chcem
poukázať, čo by sme mali vedieť,
aby včely neboli príčinou hnevu
medzi susedmi.

Včelárstvo je neoddeliteľnou
súčasťou nášho života. Jeho vý-
znam je v opeľovaní poľnohos-
podárskych plodín, ovocných
stromov, kvetov a lesných kultúr.
Jeho produkty sa využívajú v po-
travinárstve, medicíne, farmácii
a v kozmetike. Prímestské po-
zemky sa plošne zmenšujú, pre-
to včelári musia svoje včelstvo
správne orientovať, aby nespô-
sobilo traumu v okolí. Hlavnou
zásadou je, že letáče úľov musia
smerovať na vlastný pozemok.
Oplotenie má byť z plechu alebo
dosák, asi dva metre vysoké,

ktoré núti včely lietať vysoko nad
susedným pozemkom. Počet
včelstiev nad 10 - 15 rodín by mal
byť umiestnený mimo územia
zastavanej časti.

Treba sa zamyslieť, či len vče-
lárenie narúša susedské vzťahy,
v porovnaní s chovom ošípaných,
hydiny, psov či mačiek. Chov
včiel nie je žiadnym ustanovením
zakázaný. 

K bodnutiu včelou môže dôjsť
aj na prechádzke pri vode, v par-
ku, na plavárni a podobne. Preto
je dôležité, aby sme vedeli správ-
ne zareagovať. Žihadlo včely
zostáva v pokožke. Na konci ži-
hadla je vačok s včelím jedom,
po ktorom ak udrieme, pretrhne
sa a jeho obsah sa dostane do
miesta vpichu a následne do-
chádza k opuchu. Ak vačok osta-

ne na žihadle neporušený
a stiahneme ho napríklad nožom,
k opuchu nedôjde.

Včela má pätoro očí, je krát-
kozraká. Vidí do vzdialenosti 
0,4 – 0,6 mm. Vo väčšej vzdiale-
nosti rozoznáva len pohyb, preto
netreba utekať, len sa zohnúť. Ak
nás napadne, neoháňajme sa
rukami, neutekajme. Najlepšie je
zakryť si tvár rukami a zohnúť sa.
Včela by mala odletieť. Ak sa
pohybujeme v blízkosti úľov, včely
dráždivo reagujú na vône potu,
parfémov a podobne.

Približne od roku 1976 je exis-
tencia včiel na našom území
ohrozená. Ich chov je veľmi ná-
ročný, preto včelárov ubúda. Ak
nebudú včely, budeme opeľovať
štetcami?

Milan Bielik

Jablkom sváru sú iba včely?Z Vašich listov

Z literárnej tvorby
našich žiakov

Kráľovstvo klamstva nie je tam, kde sa klame, ale tam, kde sa klamstvo akceptuje. (K. Čapek)•

Na valnom zhromaždení MFK Nižná Myšľa nechýbal ani náš starosta
vľavo. Slovo má Ing. Ján Trnovský. (Bližšie na športovej strane).

Zima
Keď zimu napíše nám mráz,
je to jedna z mnohých sveta krás.
Prežijeme neopísateľný čas,
čo tak ľahko nestratí sa z nás.

Hneď nahromadia sa kopy snehu –
mnoho hviezdičiek, znakov pre nehu.
Nastanú prekrásne Vianoce
a stromček doma sa ligoce.

Pokora, radosť zavládne,
darčekov z lásky pribudne.
Nakoniec príde Nový rok,
my sme ďalej o jeden krok.

Vtedy mnohé predsavzatie padne,
preto chvíľa plniť ho nastane.
A tak, keď opäť príde nový rok,
budeme zas ďalej o jeden krok.

Jana Kušnírová, 8. ročník

O r g a n o v á  n o c
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V e n i e c  k r á s y

Veľa dôvodov naň síce ne-
máme a ak, je ho ako šafra-
nu, ale predsa si o ňom čosi
povedzme: Nestojí nič a pri-
náša mnoho. Obohacuje to-
ho, kto ho dáva.
Trvá len chvíľku,
ale spomienka
naň je niekedy večná. Veď
nik nie je taký chudobný, aby
ho nemohol darovať a nik nie
je až taký bohatý, aby sa bez
neho obišiel. Vytvára v dome
šťastie, je citlivým znakom
priateľstva, v únave prináša
odpočinok, v znechutení vra-

cia odvahu, v smútku je po-
techou a pre každú príležitosť
je prirodzeným lekárom. Dob-
ré je, že ho nemožno kúpiť,
ani ukradnúť, pretože má

hodnotu od chví-
le, keď sa dáva.
A keby si niekoho

stretol a nemal by pre teba
úsmev – hoci naň čakáš –
buď veľkodušný a oblaž 
ho svojím úsmevom ty, pre-
tože nik ho tak nepotrebuje
ako ten, kto ho nemá pre
iných!

(bič)

Dňa 18. novembra 2007 sa
v našom kultúrnom dome konal
festival ľudového umenia s ná-
zvom „Veniec krásy vekmi uvitý"
na počesť umelkyne Melánie
Nemcovej, ktorá svoj život za-
svätila ľudovému umeniu zozbie-
raním a uvedením na scénu
množstva piesní a tancov z celé-
ho východného Slovenska. Na
festivale sa predstavili viaceré

folklórne súbory, medzi ktorými
zožala veľký úspech aj Krasňan-
ka so svadobným Švečkovým
tancom a čepenkami. Vystúpe-
nia folklórnych skupín podporili
nadšeným potleskom aj hostia
z neďalekých dedín a obcí za
prítomnosti mladej generácie,
čo svedčí o stále živom záujme
o toto umenie.

Mária Kobezdová

Chlapec sa stáva mužom, keď obíde kaluž, namiesto, aby do nej stúpil. (Platon)•

Tak ako na iných súťažiach aj na tuningových zrazoch, na konci
súťažného dňa sa udeľujú ocenenia. Doposiaľ tuningovaná škodovka
Martina Bugoša – o čom sme písali v minulom čísle – získala 14 ocenení
v rôznych kategóriách. Na snímke jeho tuningové trofeje.

Svadobn˘ salón Janette
Mlynská 22,Košice

www.svadobka.szm.sk

Pondelok – Piatok: 11:00 – 17:00

Svadobné, spoločenské šaty a doplnky

0907 391 559

Na prelome rokov, na Silves-
tra, si hádam všetci pripijeme
čašou dobrého vína. Takže
u nás: Na zdravie!, Francúzi
hovoria: A votre santé!, Romain
Rolland: Nech žije priateľstvo!,
Vivat amor! – nech žije láska,
spieva Ovídius na začiatku náš-
ho letopočtu a štrngá bacuľatým
rímskym pohárom. Ján Smrek
dvíha svoj pohár v zbierke Písa-
né na sude a vraví: „Viem, víno
musíš zbožne piť (ako bozk od
svätice) a nesmieš si ho pomýliť
so sudom kapustnice. Keď to
vieš, budeš dlho žiť a ženy krá-
savice, budú si v tebe chlapa
ctiť, zvlášť keď sú lichotnice.“ 

Nezabúdajme však ani na to,
čo hovorí W. Shakespeare:
„Pozor! Víno hovorí dvoma jazyk-
mi: stupňuje i kalí radosť.“

Povedali o víne:
– Voda ženie mlyny a víno jazyky
– Víno bolo stvorené, aby sme

ho spojili s vrúcnosťou a pre
potechu svojich sŕdc

– Milovníci dobrého vína pijú,
aby sa povzniesli, nie aby
upadli

– Tí, čo sa prejedia alebo opijú,
nevedia ani jesť ani piť

– Nadarmo pije, kto sa v tom
nekochá

– Pitie vína nech je milým a krás-
nym obradom, pri ktorom sa
dajú stráviť príjemné chvíle.

Nech skrze víno zostaneme
ľuďmi, dobrými ľuďmi.
Vari žiadny iný plod zeme ne-
ovplyvnil ducha, umenie a hu-
mor ľudí všetkých čias tak, ako
víno ...

Pripravil: (bič)

P R I P Í J A M  V Á M !

Ú S M E V

Cesnak sa používa takmer na celom svete  ako  obľúbené korenie. Jeho
liečivé i chuťové vlastnosti si cenili ľudia už v dávnej minulosti. Je  známe,
že  otroci, ktorí stavali pyramídy, jedávali cesnak, cibuľu a reďkovku, aby
boli zdraví a silní. Oddávna mu pripisovali aj rôzne magické  vlastnosti -  bol
amuletom proti chorobe, bolesti, zlým duchom a upírom, užívali ho proti
moru a pod.

Cesnak sa skutočne vyznačuje liečivými účinkami. Je známe, že  znižuje
krvný tlak, vplýva na premenu tukov a uhľohydrátov, na dýchacie ústrojenstvo
a podľa najnovších výskumov obsahuje  najmenej dve antibiotiká, účinné
proti pätnástim druhom baktérií. Je tiež bohatý na vitamíny A, B a C.
Obsahuje  bielkoviny, cukry, pektíny, síru, draslík, vápnik, železo a jód.

Táto všestranná korenina by nemala v našich kuchyniach chýbať, no
odporúčame ju skladovať na suchom, ale chladnom mieste, nikdy nie
v chladničke.

PONÚKAME:
• široký výber potravín • čerstvé pečivo • 

• mäsové výrobky • ovocie, zeleninu • drogériu •

NOVÉ SLUÎBY:
• predaj tlače (noviny, časopisy) • predaj lístkov na MHD • 

• dobíjanie čipových kariet (od januára) • možnosť platby strav.
lístkami (všetky druhy) • možnosť platby platobnou kartou • 

• zľavy pri nákupe potravín nad 500,– Sk (5 %) • 
•predĺžené otváracie hodiny 7 dní v týždni •

OTVÁRACIE HODINY:
PONDELOK – SOBOTA: 6.00 – 20.30
NEDEĽA: 9.00 – 12.00   15.00 – 20.30

KONTAKT:
Tel./fax: 055/6852125, 0915 935 445 0907 924 820

Edisonová 4A, Košice-Krásna

V š e s t r a n n ý  c e s n a k
Zdravotné okienko

POTRAVINY A ZMIEŠANÝ TOVAR
FIGUROVÁ TERÉZIA



Vydáva: Miestny úrad mestskej časti Košice-Krásna. Povolil: Odbor všeobecnej vnútornej správy OÚ Košice IV. pod číslom
6/03. Adresa:  MÚ MČ Košice-Krásna, Opátska 18, 040 18.  Telefón: 685 21 28, 685 28 74. Príprava tlače a tlač: TypoPress
Košice-Myslava. Šéfredaktor:  Ján Bičkoš. Redakčná rada: Pavol Hake, JUDr. Marek Kažimír a Ing. František Takáč.

Pohľad na novoukončené futbalové ihrisko s umelou trávou o rozmeroch
40 m x 20 m, ktoré bolo odovzdané do užívania v septembri 2007.

(mar)

Ostro sledovaný futbalový zápas medzi domácimi a Lokomotívou
Košice, ktorý žiaľ skončil pre nás nepriaznivým výsledkom 0 : 1.

Hoci naše futbalové mužstvo
FK Hornád Košice-Krásna
dokončilo súťaž v ročníku
2006/07 v V. lige na treťom
mieste, teda nepostupovom,
predsa sa v ročníku 2007/08
objavili v najvyššej regionálnej
súťaži v III. lige.

Ako k tomu došlo, čo všetko
sa udialo, čo bolo potrebné uro-
biť? Už počas jarnej časti súťaž-
ného ročníka 2006/07, keď
naše mužstvo bojovalo o postup
do IV. ligy súťaže, novovytvorený
výbor FK Hornád Krásna došiel
k presvedčeniu, že je možné
dosiahnuť postup do IV. alebo 
III. ligy. Tejto myšlienke nahrá-
vala skutočnosť, že mužstvo
z neďalekej N. Myšle (TRIO
TATRA N. Myšľa) hrajúca 
v III. lige sa od jarnej časti pre
rôzne príčiny prepadla a bola
v pásme zostupu do IV. ligy. Vý-
bor FK Hornád preto niekoľko-
krát rokoval s výborom FK TRIO
TATRA N. Myšľa o zlúčení (fúzii)
obidvoch klubov a tak by od
novej súťaže mohol náš klub
súťažiť v IV. lige. Po rôznych
komplikáciách sa vedenie futba-
lového klubu N. Myšľa rozhodlo,
že bude pokračovať v súťaži 
IV. lige.

Dňa 26. 07. 2007 bolo usku-
točnené valné zhromaždenie
MFK N. Myšľa za účasti výboru
MFK N. Myšľa, hráčov MFK N.
Myšľa a výboru FK Hornád
Krásna a hráčov tohto klubu. To
rozhodlo odvolať všetkých dote-

rajších členov výboru a zvolilo si
nový výbor MFK Nižná Myšľa,
ktorý je identický s doterajším
výborom FK Hornád.

Na tomto zhromaždení došlo
k fúzii obidvoch mužstiev (MFK
N.M. a FK Hornád Krásna) do
jedného, ktorý bude pokračo-
vať v súťaží III. ligy v ročníku
2007/08 pod jedným názvom
– MFK Nižná Myšľa a bude svo-
je stretnutia odohrávať v Krás-
nej. 

Vzhľadom k tomu, že zmena
názvu klubu N. Myšľa sa ne-
mohla uskutočniť a FK Hornád
Krásna nemohol byť zmenený,
zostávajú v činnosti v tomto roku
obidva kluby. V oboch pracuje
ten istý futbalový výbor, čo zaru-
čuje kontinuitu vedenia a roz-
hodovania.

V máji 2008 nás očakáva ďal-
šia zmena, keď dôjde k fúzii
obidvoch klubov aj de jure. K to-
mu však bude potrebné dohrať
riadne jarnú časť a umiestniť sa
v súťaži tak, aby aj pre ďalší roč-
ník bola zachovaná účasť muž-
stva v III. lige.

Za výbor MFK, aj za seba
chcem všetkých priaznivcov
nášho futbalového mužstva ako
aj občanov Krásnej ubezpečiť,
že urobíme všetko preto, aby
futbal v našej obci mohol i v ďal-
šom období prosperovať. 

Ing. Ján Trnovský,
prezident MFK Nižná Myšľa 

a FK Hornád Krásna  

Po minuloročnej sezóne 2006/2007, naše mužstvo nesplnilo
očakávania výboru futbalového klubu a určite ani vaše,  vážení
priaznivci futbalu v Krásnej.  

Do tohtoročnej sezóny nastúpilo nedostatočne pripravené a tak
za pochodu tréner Alexander Csatlós začal budovať mužstvo
z hráčov  MFK Nižná Myšľa, ktorí boli doplnení najlepšími hráčmi
FK Hornád Košice-Krásna ako aj niekoľkými posilami.

Začiatok súťaže sme začali katastrofálne, keď sme prehrali vo
Svidníku 8:1 potom v nasledujúcom zápase doma prišli už náznaky
zlepšenia a po smoliarskom zápase sme prehrali 3:1. Potom sme
prekvapujúco doniesli bod z Popradu po remíze 1:1 a doma sme
stratili 2 body po zápase s V. Šarišom tiež 1:1. Následne sme
prehrali s vtedy vedúcim mužstvom súťaže Brekovom 2:0. V pre-
dohrávanom 9. kole sme prekvapili Barcu a odniesli sme si od nich
plný počet bodov po víťazstve 2:1. V ďalších zápasoch naši hráči
podávali kolísavé výkony a najviac nás mrzí nedisciplinovanosť
niektorých hráčov, čo viedlo k zbytočným vylúčeniam a oslabeniu
mužstva. Ďalšie zápasy mali nasledujúce rezultáty:

02. 09. 2007  N.M.-Krásna – Sp. Podhradie    2:0
09. 09. 2007  Kr. Chlmec – N.M.-Krásna   1:1
16. 09. 2007  N.M.-Krásna – Lok. Košice 0:1
30. 09. 2007 N.M.-Krásna   – Turňa nad Bodvou  1:0
07. 10. 2007  Topoľany – N.M.-Krásna 3:1
14. 10. 2007 N.M.-Krásna    – Bardejov   0:2
21. 10. 2007  Žakarovce       – N.M.-Krásna  1:0
28. 10. 2007  Giraltovce     – N.M.-Krásna   1:0
04. 11. 2007  N.M.-Krásna    – St. Smokovec   0:0

Z tohto prehľadu vyplýva, že naše mužstvo získalo 13 bodov po
3 výhrach a 4 nerozhodných výsledkoch, čo nespĺňa predstavu
výboru FK, starostu MČ Košice-Krásna JUDr. Mareka Kažimíra, ani
hlavného sponzora Petra Vargu. Čaká nás počas zimnej prestávky
veľa práce, tvrdý tréning, zlepšenie disciplíny v mužstve. Tiež je
potrebné posilniť mužstvo aspoň dvoma troma kvalitnými hráčmi,
čo bude úloha pre výbor FK. Sme odhodlaní všetci, počnúc
trénerom a končiac členmi výboru a dúfam, že aj vás futbalových
fanúšikov urobiť všetko pre zachovanie kvalitnej súťaže III. ligy pre
našu obec. 

Ing. Eliáš Orosz,
člen výboru MFK Nižná Myšľa 

a FK Hornád Košice-Krásna

Prevratné zmeny vo futbale

Jesenná časť futbalovej sezóny 2007/2008


