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Dňa 22. marca 2013 pri príležitosti návštevy Kysúc
navštívil naše mesto prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič, ktorého privítal primátor mesta Ing.
Jozef Grapa. Na tomto stretnutí sa zúčastnili poslanci
Národnej rady Slovenskej republiky PhDr. JUDr. Ján
Podmanický a Ing. Juraj Blanár, starostovia stredných
Kysúc a poslanci mestského zastupiteľstva.

Na pôde mestského úradu v Krásne nad Kysucou pri
družnom a priateľskom rozhovore prerokovali témy,
ktoré najviac rezonujú a sužujú Kysuce. Prehodnotilo sa
plnenie uznesenia z výjazdového zasadnutia vlády
Slovenskej republiky, ktoré sa konalo v našom meste
dňa 5. decembra 2012. Zároveň starostovia apelovali na
pána prezidenta ohľadom školstva a na schválené

zmeny v centrách voľného času. Hovorilo sa aj o novom
diaľničnom privádzači Horný Hričov – Kysuce a jeho
využitie pre tento región. Témou, ktorá bola
prerokovaná bol i zákon o verejnom obstarávaní a jeho
zavedenie do praxe.

Toto stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu, kde
sme prebrali aj bežné témy týkajúce sa problémov nášho
mesta. Po skončení odovzdal pánovi prezidentovi svoju
plastiku arch. Stanislav Mikovčák a pán prezident si v
Sieni Františka Hübla prezrel jeho výstavu. Primátor
mesta odovzdal pánovi prezidentovi vecné dary a on sa
na pamiatku podpísal do kroniky mesta.

Na záver pán prezident srdečne pozdravil občanov
nášho mesta a zaželal im veľa úspechov.

Krásno navštívil prezident Slovenskej 
republiky Ivan Gašparovič
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V Krásne nad Kysucou sa v Dome kultúry v dňoch
21. – 24. marca 2013 uskutočnila výstava poľovníc-
kych trofeí. Na výstave okrem nádherných trofejí
kysuckých poľovníkov boli vystavené aj fotografie
výnikajúceho kysuckého fotografa Jaroslava Veličku.
Návštevníci mohli vzhliadnuť aj obrazy pod názvom
„Očami poľovníka“ Jozefa Vrábľa a taktiež výstavu
detských prác na poľovnícku tému. Na otvorení
výstavy sa okrem primátora mesta Ing. Jozefa Grapu
a župana ŽSK Ing. Juraja Blanára zúčastnil aj prezi-
dent Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý vo
svojom príhovore poďakoval poľovníkom za staro-
stlivosť o zver a poprial im pevnú mušku pri love.
Celá výstava skončila vyhodnotením detských prác v
nedeľu o 14.00 hod. Organizátorom patrí vďaka za
výbornú akciu a tešíme sa opäť na stretnutie s poľov-
níkmi.

Dni Kysuckých poľovníkovNaše mesto postavilo dva Máje

Tešili sme sa, že s  marcom konečne príde jar a  že sa
k nám konečne vráti slnko. Namiesto toho sa poriadne
zozimelo a zo zachmúrenej oblohy sa sypal sneh. Prišli
nečakané metelice. Neuveriteľné počasie dávno po
prvom jarnom dni!
Je pravda, že sa trošku zastavilo aj jarné upratovanie.
Akurát keď boli teplejšie dni, ľudia vyšli von a pustili
sa do čistenia priestranstiev. No ešte aj cez Veľký týž-
deň dosť snežilo a studený vietor zametal ulice. Slnko
sa vtedy sotva ukázalo. Takéto počasie sme tu už
dávno nemali. Pritom predveľkonočné obdobie je
odjakživa naplnené jarným upratovaním. A  to nielen
blízko stálych obydlí, kde ľudia čistia priestranstvá po

zime, ale aj v okolitých lokalitách a osadách. Na sva-
hoch kopcov ostalo mnoho usadlostí, a  to na jednej
i druhej strane Kysuce. V nich trávia svoje voľné chvíle
najmä chalupári. Na vrchy každý rok prichádzajú celé
rodiny, aby upratali okolie svojich obydlí. Tak naše
osady, či už je to U Hacka, U Lastovice, alebo trebárs
U  Gavlasa, U  Šustka, ale tiež U  Sýkorov, U  Gašov
a inde, cez zimu stíchnuté, ba neraz až mĺkve, ožívajú.
Pridávajú sa aj vtáčiky, prebudené teplým slnkom.
Jarný ruch sa prenáša z dolín na vrchy a neutícha, kým
sa opäť po období tepla a hojnosti nevráti zima. A  tá
máva zvyčajne tuhý koreň! Presvedčili sme sa o tom aj
tento rok... LH

ZAMYSLENIE: 
Jar sa aj u nás omeškala

Medzi naše najkrajšie a najobľúbenejšie folklórne prejavy patria jarné zvyky. Začínajú sa hneď po veľkom
pôste v čase Veľkej noci a pokračujú májovými zvykmi, keď je jar už v plnom prúde.

Aj v našom meste medzi najobľúbenejšie jarné zvykoslovie patrí stavanie Májov. Tento rok stavali dva Máje.
Štíhle stromy pripravili už v  predstihu, aby preschli. Potom nadišiel ten správny okamih. Stavania vyz-
dobených Májov sa zhostili členovia Folklórneho súboru Drevár. O veselú náladu sa okrem Drevára postarala
aj Ženská spevácka skupina. Jeden strom, vysoký 24 metrov, umne vztýčili na námestí pred mestským úradom,
druhý v ten istý deň pri Moste lásky a priateľstva v Kalinove. Tento bol iba o meter menší, ale kvôli prudšiemu
vetru, čo sa oň nečakane opieral, s ním mali mládenci oveľa viac roboty ako s prvým. Všetko však dopadlo tak,
ako malo. Pri stavaní Májov pomáhal aj primátor mesta Ing. Jozef Grapa. „Je to úžasná tradícia, ktorú sa snažíme
v  našom meste zachovať,“ povedal na margo udalosti primátor. „Zaspievame si, zíde sa tu vždy veľa ľudí...
Zamýšľame rozšíriť túto tradíciu o váľanie Májov na konci mesiaca.“ Májová radosť má teda pokračovanie. Tešíme
sa, že sa stane peknou tradíciou. LH

Dňa 8. marca 2013 pri príležitosti jubilea 90
rokov navštívil primátor mesta Ing. Jozef Grapa
oslávenkyňu pani Pavlínu Ševecovú z Krásna nad
Kysucou. Ku jej krásnemu jubileu odovzdal pani
Ševecovej primátor darčekový kôš a kyticu. Už
býva zvykom, že pri návšteve primátora u jubi-
lantov naši občania s ním radi zaspomínajú na
časy mladosti a o živote v meste. Tak tomu bolo
aj teraz. Pani Ševecová sa nám podpísala aj do
pamätnej knihy.

Pani PAVLÍNA ŠEVECOVÁ
oslávila krásne životné

jubileum

Ešte nedávno vyu-
žívali obyvatelia
mesta cyklotrasu
ako výborne upra-
venú trať na beh
na lyžiach. Je
pravda, že sa zima
tohto roku predĺ-
žila, ale počas nej
sme aspoň zistili, že cyklotrasa nemusí byť závislá
iba na bicykloch, odkiaľ pochádza aj jej názov, ale že
sa možno na ňu postaviť tiež na bežkách. Slúži teda
počas celého roku. A vynikajúco.
Len čo sa oteplilo a  zišiel sneh, už je na cyklotrase
opäť veľa ľudí. Využívajú ju najmä cyklisti, ale tiež
milovníci kolieskového korčuľovania a  turistiky.
Turisti sa takto môžu dostať mimo mesta von do prí-
rody a obdivovať jej čarokrásne prostredie. Kto chce,
môže prejsť celú Bystrickú dolinu. Upevní si zdravie
a zároveň si môže po ceste oddýchnuť a poobdivovať
niektoré atrakcie. Medzi najznámejšie patria bunkre
z  2. svetovej vojny, ktoré mesto dalo zreštaurovať
a sprístupniť verejnosti. Práve teraz v máji sme si pri-
pomenuli ďalšie výročie skončenia tragickej udalosti
priam apokalyptických rozmerov. Bunkre tu preto
ostali aj ako memento. LH

CYKLOTRASA slúži 
po celý rok



Uzn. č. 78/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v  zložení Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Mgr.
Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš,
MUDr. Milan Peteraj a program rokovania MZ.

Uzn. č. 79/2010 – MZ schvaľuje 
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b-

2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
v  súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta;

– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP;

– financovanie projektu vo výške 5% z  celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50
eur.

Uzn. č. 80/2010 – MZ schvaľuje zásady hospodárenia
s majetkom mesta s  tým, že v poslednej štrnástej hlave
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996

Uzn.č. 81/2010 – MZ schvaľuje odpredaj parcely číslo
3747/32 o  výmere 21 m2 p. Vladimírovi Poštekovi,
Kysucká cesta 1002 za 1 euro s  podmienkou, že bude
uskutočnená zámena za pozemok č. 371, ktorého je vlast-
níkom v podiele �z celkovej výmery 926 m2. Hlasovalo sa
podľa zákona č. 258/2009 – par. 9a, odst. 9.

Uzn. č. 82/2010 – MZ schvaľuje žiadosť o príspevok na
dopravu detí do letného detského tábora, ktoré orga-
nizuje farské pastoračné centrum prostredníctvom hnu-
tia kresťanských detí a  mládeže v  sume 498 eur.
Príspevok sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapi-
tole príspevky. 

Uzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje preloženie starého
mestského vodovodu nachádzajúceho sa pod zemským

povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, aby
stavebník p. Jozef Hájny mohol na tomto mieste realizo-
vať stavbu žumpy.

Uzn. č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku
parcelné č. 98/1 o  výmere 20 m2 na položenie novi-
nového stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 za
prenájom 100 eur ročne.

Uzn. č. 85/2010 – MZ schvaľuje odpredaj časti
pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému uchádza-
čovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
eur/m2.

Uzn. č. 86/2010 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov par. č.
12416/6 o  výmere 102 m2, 12415/2 o  výmere 1415 m2,
12415/7 o výmere 21 m2, 6068/1 o výmere 361 m2, 6068/12
o  výmere 87 m2, 6068/22 o  výmere 177 m2, 6068/23
o výmere 18 m2, 12611/2 o výmere 352 m2 pre ENZA s.r.o.,
Májová 1098, 022 01 Čadca za cenu 10 eur/m2.

Uzn. č. 87/2010 – MZ schvaľuje prenájom časti
pozemku p.č. 6780/1 o  rozlohe 82 m2, ktorý susedí
s parcelou KN č. 6780/174.

Uzn. č. 88/2010 – MZ schvaľuje zmluvu o  nájme
nehnuteľného majetku s obcou Stará Bystrica na realizá-
ciu projektu „Zariadenie soc. služieb Krásno nad Kysucou“.

Uzn. č. 89/2010 – MZ odročuje návrh na riešenie cin-
torínskych služieb na ďalšie zastupiteľstvo ( jún 2010).

Uzn. č. 90/2010 – MZ odročuje zásady odmeňovania
poslancov MZ s tým, že na ďalšom zastupiteľstve sa pre-
hodnotí i výška odmeňovania členov komisií a rokovací
poriadok.

Uzn. č. 91/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plne-
nia uznesení.

Uzn. č. 92/2010 – MZ berie na vedomie inf. rozbor
hospodárenia mesta a Krasbytu za prvý štvrťrok 2010. 
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Dňa 25. apríla 2013 konal 4. ročník okresnej prehliadky speváckych súborov seniorov pod názvom Znie
pieseň naša. Na prehliadke sa predstavili súbory z Krásna nad Kysucou, Makova, Rakovej Skalitého, Čierneho
Ochodnici, Oščadnici a z Kysuckého Nového Mesta. Na úvod vystúpil primátor mesta Krásna Ing. Jozef Grapa
a privítal všetkých účastníkov prehliadky a zaželal im veľa zdaru na pódiu. Seniorov prišli pozdraviť aj staros-
tovia z obcí Skalité, Čierne, Ochodnica a Makov. Prehliadka bola vydarená a všetky súbory zožali dlhotrvajúci
potlesk. Podujatie zorganizovalo Mesto Krásno nad Kysucou a Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Čadca.

Prehliadka speváckych súborov seniorov

V Ružomberku sa konalo prvé kolo dorasteneckej
ligy vo vzpieraní skupina západ. Do Ružomberka
pricestovalo aj Krásno a  zabojovať o  prvé miesta
v  tabuľke. Prvý do súťaže zasiahol Samuel Pavlus
a svojím výkonom v trhu zdolal 76 kg. a v nadhode sa
mu podarilo vzoprieť 85 kg. Spravil pekných 223 sin.
bodov a to mu ešte nevyšiel pokus v nadhode 90 kg.
Druhý do súťaže zasiahol reprezentant Matej Poláček,
svojím výkonom potvrdil, že patrí medzi špičku. V trhu
zdolal 93 kg a  v nadhode 111 kg. Vylepšil si svoje
maximum v oboch disciplínach a dosiahol 284 sin.b.

Do tretice v  prvej skupine zasiahol Viktor
Ostrovský, ktorý sa tiež zaslúžil o  najlepší výkon
celého podujatia. Svojím výkonom v  trhu zdolal 110
kg a vnadhode 135 kg. Zo všetkých štartujúcich
pretekárov urobil 308 sin.b. Pár pokusov v  trhu mu
nevyšlo, ale to stačilo, aby Krásno po prvej skupine

bolo na prvom mieste. Do druhej skupiny zasiahli už
len pretekári. Nováčik Lukáš Zátorský, ktorý si počínal
na prvej súťaži peknými výkonmi a to v trhu zdolal 67
kg. a v nadhode 90 kg – 171 sin.b. Posledný zasiahol
Matej Poštek, ktorý svojím výkonom v trhu 76 a v nad-
hode 90 kg zaručil, že Krásno po prvom kole doraste-
neckej ligy je na prvom mieste. Zverenci sa pripravo-
vali na preteky zodpovedne, aj keď pár pokusov im
nevyšlo a prišli o vzácne body, ktorými by si nadskok
ešte viac utužili.

Celkové poradie:
1. Krásno nad Kysucou 1038 sin.b.
2. Bobrov 919 sin.b. 
3. Ružomberok 895 sin.b. 
4. Košice 683 sin.b.
Podakovanie patrí mestu Krásno nad Kysucou za

podporu.

Naši vzpierači uspeli aj v Ružomberku

Foto z reprezentácie v Turecku (pokračovanie str. 12)
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Na základe rozhodnutia odbornej poroty naše
deti  Jožko Šurina (3 roky) s  prácou  ,,Môj
vesmír“ a Majko Kučák (4 roky) s prácou ,,Krása vesmí-
ru“ patrili medzi najlepších v regionálnom kole a postú-
pili do celoslovenského kola súťaže „Vesmír očami
detí“. Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo 15.
marca 2013 v  Mestskej knižnici v  Kysuckom  Novom
Meste. Deti boli veľmi šťastné, že sa zapojili do súťaže
a veríme, že tejto súťaži zostanú verní aj do budúcnosti.

Dňa 12. marca 2013 sa MŠ Krásno – Kalinov zapojila do pro-
jektu „Deň veselých zúbkov“. Cieľom bolo zaujímavou a hra-
vou formou vzbudiť u detí záujem o čistenie zúbkov a naučiť
nielen deti, ale aj ich rodičov /ktorí sa taktiež zúčastnili/
správny postup čistenia si zúbkov. Veríme,že rodičia si odnie-
sli nové informácie a zážitky, ktoré im ich malé ratolesti sprí-
jemnili veselou pesničkou a krátkym programom. Deti boli na
záver odmenené medailami a rodičia tombolou, v ktorej zís-
kali potrebné veci na čistenie zúbkov ich detí.  Táto spoločná
akcia bola ukončená fotografovaním, na ktorom boli i maskoti
projektu – veveričky Bibo a Bibka.

Dňa 22. marca 2013 sa detský divadelný súbor
Kalinovček, ktorý pôsobí pri ZŠ s MŠ Krásno–Kalinov
zúčastnil regionálnej prehliadky detských divadelných
súborov Kysúc pod názvom „Deti deťom“. Celkovo sa
prehliadky zúčastnilo 5 divadelných súborov.
Kalinovček vystúpil s divadielkom Kocúrik a umiestnil
sa na peknom 3. mieste. Touto cestou chceme poďako-
vať Kysuckému kultúrnemu stredisku, p. Božene
Slaninákovej za dôstojný priebeh prehliadky a porote za
cenné rady pre nás pedagógov, ktorí sa venujeme det-
skému divadlu. Bc. Ľ. Šusteková

Základná škola s Materskou školou 
KRÁSNO – KALINOV

Vesmír očami detí

Kalinovček 
reprezentoval školu

Deň veselých zúbkov

Veľkonočné obdobie je jedným z  dôležitých svi-
atkov počas kalendárneho roku. Po Vianociach,
keď oslavujeme príchod Spasiteľa na svet, a  po
dlhom pofašiangovom pôste prichádza jarné obdo-
bie s Veľkou nocou. Hlavnou témou tohto sviatku je
utrpenie Krista a  jeho následné zmŕtvychvstanie,
ktoré je nádejou pre všetkých veriacich. Tohtoročný
sviatok sme prežívali v období pretrvávajúcej zimy,
ba až zimných snehových metelíc...

Veriaci nášho mesta Veľký týždeň trávili väčšinou
v  kostoloch na svätých omšiach. Po Zelenom
štvrtku, keď sme si pripomenuli Poslednú večeru
Ježiša a jeho učeníkov, prišiel Veľký piatok. V tento
deň je veľký pôst, ktorý treba dodržiavať
V  popoludňajších hodinách prechádzala ulicami
mesta procesia krížovej cesty, ktorú viedol pán
dekan Pavol Špita. Tradičná krížová cesta – nose-
nie kríža ako spomienka na Ježišovo utrpenie

počas jeho púte na Golgotu – mala pokračovať do
osady Gavlasov ku kaplnke. Lenže neuveriteľne
chladné počasie spojené s  prudkým mrazivým
vetrom a  snehovou nádielkou skrížil pútnikom
cestu. V  tento deň sa mohli veriaci pokloniť
Sviatosti Oltárnej, ktorá bola vyložená v kostole aj
na druhý deň, na Bielu Sobotu, a  tiež Božiemu
hrobu, stráženému našimi hasičmi.

Veľkonočná nedeľa je slávou Vzkriesenia.
Umučený Kristus na tretí deň, tak ako predpovedal,
vstal z  mŕtvych. Toto radostné Zmŕtvychvstanie
prežívali veriaci po dňoch smútku a  pokánia.
Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok sa stali
tiež sviatkami jari, naplnenými veľkonočnými zvyk-
mi. V našich obciach a dedinách sa v tieto dni opäť
šibalo a  polievalo. Každý si určite prišiel na svoje
a môže spomínať.

LH

Zažili sme studenú Veľkú noc

Tradičný tichý pochod s
krížom na Veľký piatok

Hraná krížová
cesta v podaní detí

Stráž pri
Božom hrobe
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Školský klub detí pri Základnej
škole Mládežníckej

Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie, ktorého vznik sa
datuje od roku 2000, keď knihovníčky v Uherskom Hradišti zor-
ganizovali pre deti celonočné podujatie, ktoré sa uskutočnilo v ich
knižnici. Názov podujatia je odvodený od sviatku detskej knihy.
Datuje sa na 2. spríla na počesť narodenia dánskeho rozprávkara
a spisovateľa Hansa Christiana Andersena. Dňa 6. apríla 2013.
Deň ako mnohé iné a predsa iný. Andersenova noc, Andersenova
noc ...“ nieslo sa od úst k ústam. Konečne! Nastal ten deň.

Čo všetko sa počas tejto noci v školskom klube odohráva-
lo? Bolo toho neúrekom a dala by sa o tom napísať rozpráv-
ka, nie taká slávna ako mnohé z pera slávneho dánskeho
rozprávkara, ale o to viac prežívaná. Deti sa radovali, súťa-
žili, preverili si svoje vedomosti a zručnosti v literárnom
kvíze hľadaním rozprávkového pokladu, čítaním rozprá-
vok od Hansa Christiana Andersena a Pavla Dobšinského.
Zažívali dobrodružstvo a napätie pri nočnej ceste odvahy s
lampášikmi a baterkami. Podľa indícii hľadali určený cieľ –
mamuta v kultúrnom dome. Privítali sme kňažnú a rytie-

rov v dobových kostýmoch, ktorí pomyselne preniesli deti
do stredoveku ukážkami šermovania s mečmi. Do tejto
aktivity rozprávkovou formou „O trojhlavom drakovi“
zapojili aj deti.
Navštívila nás v nočných hodinách i naša rodáčka – spiso-
vateľka Ľubica Podoláková, ktorá deťom predstavila svoju
knihu Keď sadá tma, prečítala z nej úryvok a niekoľko kníh
s venovaním darovala pre ŠKD.
O večerné a ranné občerstvenie sa postarali pani vychová-
vateľky. Na stoloch sa navŕšili dobroty všetkého druhu –
slané i sladké mlsotky. Večierka bola neskôr, predsa to bol
len neobvyklý večer. Deti sa ukladali na spánok do svojich
pelieškov, šťastné a v očakávaní rozprávkových sníčkov.
Tak ako každá rozprávka má dobrý koniec aj Andersenova
noc v ŠKD dopadlo rozprávkovo – plná dojmov, emócií,
zážitkov a spomienok.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili sponzorskými dar-
čekmi: Radoslavovi Polákovi, Mariánovi Sýkorovi, Lenke
Vrábľovej, Katke Tomčalovej, Ľubici Podolákovej. 

Andersenova 
noc v školskom

klube detí
Základná škola na Mládežníckej ulici má najväčší školský
areál a komplexov budov pre deti. Má tri budovy s trieda-
mi pre ročníky 1.-9., telocvičňu a ihriská. Triedu materskej
školy a školský klub detí, ktorý sídli v zrekonštruovanej a
nadstavenej budove s jedálňou. Deti tu trávia čas po vyu-
čovaní, kým čakajú na rodičov. Dnes sme sa zamerali na
školský klub detí a podujatia, ktoré tu deti môžu zažiť v
priebehu roka. Vybrali sme aspoň pár... S lesníkom Ing.
Petrom Ladňákom boli v lese kŕmiť zvvieratká a boli pou-
čené ako sa tu chovať. Počas príprav na Veľkú noc, s
pánom školníkom plietli korbáč a s pani vychovávateľka-
mi zdobili vajíčka a aranžovali veľkonočné ozdoby. 
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Matrika
Narodení
Marek Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
Tomáš Krupa, Peter Škereň, Samuel Brňák, Denisa
Jančigová, Teresa Fojtíková 

Úmrtie
Pavel Kurinec 72 r., Mária Kopásková 80 r., Justína
Lastovicová 73 r., Rozália Ďuranová 90 r., Anna
Vojtušová 87 r., Agnesa Poláčková 62 r., František
Šutek 59 r., František Kocifaj 51 r., Lukáš Grapa 21
r., Imrich Škerenčák 77 r., Helena Završanová 73 r.,
MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas 58 r.,
Štefan Koleno 80 r.

Sobáše
Marián Krupa a Júlia Jakubíková, Peter Pavlík a
Zuzana Blahutová, Ján Gavlas a Jana Vaňovcová,
Martin Cech a Miroslava Pošteková, Jozef Šadlák a
Lenka Macurová
JĎ
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90 ročná
Pavlína Ševecová

80 roční
Agnesa Zátková
Margita Masláková
Helena Miková
Jakub Bardy

75 roční
Oľga Jedináková
Ján Kopásek
Barbora Jarabicová
Lýdia Rybková
Mária Podhorská

70 roční
Anton Štrba
Janka Gáborová
Anna Pošteková
Gabriela Kuljovská
Michal Konár
Anna Babčanová 
Anna Kuricová
Štefánia Maďarová 
Viera Švábiková

JUBILANTI
M a r e c  – a p r í l  2 01 3

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2013
                        Blažkov    Krásno   Kalinov
Máj                       27.             28.                    29.
Jún                       24.             25.            26.

Upozornenie: Mimo uvedených termínov je zakázané
vykladať odpad k zberným nádobám! Ďakujeme. 

M A T R I K A
NARODENÍ
Pavlína Čimborová, Timea Špalková, 
Adrián Badžgoň, Daniela 
Korchanová, Eliška Konštiaková, 
Tomáš Kuljovský, Lea Drahňáková

ÚMRTIA
Ivan Poštek, Margita Čimborová, 
Jarmila Jakubcová, Jarabica Rudolf, 
Mária Koňušíková, Oľga Pilcová, 
Jozef Bohovič, Ján Gavenčiak, 
Veronika Capková, Irena Mihaldová

SOBÁŠE
Haris Džigal a Zlata Hamzić

RELIKVIE Otca a učiteľa mládeže na Slovensku:
Don Bosco medzi nami
„Nohami kráčajte po zemi, 
ale srdcom buďte v nebi.“ (Don Bosco)
Svätec z Talianska zasvätil svoj život starostlivosti o mlá-
dež. V minulom roku sme mali v našej farnosti relikvie sv.
Cyrila a tento rok 11. apríla 2013 v rámci blížiaceho sa
200-stého výročia narodenia Don Bosca prišli na
Slovensko jeho ostatky. Vosková figurína v životnej veľ-
kosti mala v sebe uložené relikvie svätého a vložená bola v
presklenej urne. Od 11. apríla do 30. apríla mohli veriaci
navštíviť a pomodliť sa pri zakladateľovi Saleziánov – 20.
apríla bola vystavená aj v Žiline. Svoju púť zakončila v
Bratislave na konci apríla a pokračuje do Slovinska. Don
Bosco je patrónom mládeže, vychovávateľov a učňov. Jeho
život bol popretkávaný zázrakmi a divmi. Odkaz, ktorý
jeho návšteva na Slovensku nesie, by mohlo byť upriame-
nie pozornosti na mládež, našu budúcnosť, na lásku, kto-
rou tento svätec prekypoval, na pokoj a pokoru, na vieru
ako pevný bod v ťažkých časoch. 
Don Bosco sa narodil v Becchi (Taliansko) 16. augus-
ta 1815 v roľníckej rodine. Za kňaza bol vysvätený v
júni v roku 1841. Celý svoj život venoval opusteným
mladým, aby sa mohli stať čestnými občanmi a
dobrými kresťanmi. Don Bosco zriadil pre chlapcov

dom (stredisko) na
dobré využitie voľ-
ného času, ktorý
im poskytoval
rodinné prostredie,
dielne a triedy na
výučbu remesla.
Don Bosco zomrel
ako 72-ročný dňa 31. januára 1888. Donovi Boscovi
dala Cirkev titul otec a učiteľ mládeže. Pius XI. ho v
roku 1929 vyhlásil za blahoslaveného a na Veľkú noc
1. apríla 1934 za svätého. 
Saleziáni sú najpočetnejšou mužskou rehoľou na
Slovensku, pôsobia tu od roku 1924. Saleziáni ponú-
kajú sprevádzanie a výchovu prostredníctvom záuj-
mových krúžkov, výletov, táborov, hier, športu, spo-
ločenských a kultúrnych podujatí. V slovenskej pro-
vincii pôsobí v súčasnosti 217 spolubratov (z toho
179 kňazov) v 22 mestách a saleziánskych stredis-
kách. Saleziáni pracujú ako vychovávatelia a peda-
gógovia aj na viacerých školách, v internátoch, v
ústavoch pre mladistvých či ako správcovia vo far-
nostiach. www.saleziani.sk ĽP

DEŇ UČITEĽOV

Dňa 14. marca 2013 sa v Sieni Františka Hübla v
kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou uskutočnilo
otvorenie vernisáže výstavy „Stanislav Mikovčák –
SOCHY“

Stanislav Mikovčák, architekt, staviteľ, sochár, autor
rozhľadní a turistickej architektúry na Kysuciach,
predstavil kolekciu sôch a plastík z posledného obdobia
tvorby. Vystavoval v galériách a výstavných sieňach
napríklad v Považskej Bystrici, v Turzovke, v Krakove, v
Bielsku-Bielej, vo Varšave, v Tatranskej Lomnici, či na
Hrade Strečno.

Výstava v Sieni Františka Hübela –
„Stanislav Mikovčák – SOCHY“

Je tradíciou, že na Deň učiteľov sa oceňujú učitelia našich
škôl za vynikajúcu prácu. Tak tomu bolo aj tento rok.
Dňa 26. marca 2012 sa v Dome kultúry v Krásne nad
Kysucou uskutočnilo slávnostné ocenenie učiteľov, na
ktorom vystúpil primátor mesta Jozef Grapa a všetkým
poďakoval za obetavú prácu a vynikajúce výsledky v
práci s deťmi a mládežou. Po jeho slovách nasledoval
samotný akt  oceňovania. 

Ocenení učitelia: 
PaedDr. Marta Nagyová
Mgr. Vladimír Targoš

Mgr. Mária Cvengrošová
Mgr. Martina Hrobárová

Alica Gavlasová
Každému primátor odovzdal „Komenského plaketu“ a
osobne poďakoval. Po sláv-
nostnom akte nasledoval
program, ktorý pripravilo
Mesto Krásno nad Kysucou.
Išlo o hodnotný hudobný
darček v podobe vystúpe-
nia manželov Bangovcov.
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Krásňanskí vzpierači sa vrátili z Turecka

3rd INTERNATIONAL RUMI CHILDREN
SPORTS GAMES 19–24 APRIL 2013
KONYA/TURKEY VZPIERANIE
Slovenská výprava mladých nádejných vzpieračov
v Turecku Konya. V Konyai sa konal už 3. ročník športo-
vých hier mládeže, kde sa zúčasnilo 23 štátov. Medzi
nimi aj Slovenská reprezentácia, v  zložení tréneri
Miroslav Škrobian, Milan Kubák. Pretekári: Patrik
Broda, Samuel Paulus, Vladimír Kubala, všetci z Krásna
nad Kysucou. Matej Kubák a Simona Neštáková
z  Nového Mesta nad Váhom. Súťažilo sa v  hmotnost-
ných kategóriach: dievčatá – 44 a 48 kg, chlapci – kate-
górie do 50, 56 a 62 kg. 
Prvá do súťaže zasiahla Simona Neštákova štartovala do
44 kg, kde svojimi výkonmi sa pokúsila zabojovať
o dobré umiestnenie. V trhu zdolala 25 kg a v nadhode
37 kg. Tento výkon pretekárky stačil na pekné štvrté
miesto zo 7. pretekáriek. Bol to jej prvý štart na svetovej
úrovni. V chlapčenskej kategórii sa prvý do bojov zapojil
Patrik Broda, ktorý štartoval do 50 kg. V tejto kategórii
bolo osem pretekárov. Bol to veľký boj o  bronzovú
medailu s Českou výpravou. Patrik zdolal všetky svoje
pokusy v trhu 60 kg a v nadhode 72 kg. Tento výkon mu
stačil na bronzovú medailu, ktorú zaslúžene vyhral aj
vďaka taktike trénerov. Pre náš tým to bol najlepší
výkon, kde sme dokázali pobiť českého pretekára. Je to
nádejný slovenský reprezentant do 15 rokov. Druhý do
bojov v  kategórii do 56 kg bojoval Vladimír Kubala.
Jeho výkon v  trhu 46 kg. Ostal na základe, kde sa mu
nepodarilo zdolať 50 a 51 kg. Nadhod mu nevyšiel
a ostal na hranici 60 kg. Svojím výkonom si vybojoval 7.

miesto v tabuľke. V poslednej kategórii do 62 kg bojova-
li až dvaja reprezentanti – Paulus a  Kubák. Samuel
Paulus si vybojoval pekné 4. miesto. V trhu zdolal 77 kg
a  v  nadhode 90 kg. Matej Kubák skončil na siedmom
mieste výkonom 65 trh a nadhod 80 kg. 
Všetci bojovali statočne a niektorí, ako Samuel a Patrik si
vytvorili svoje maximálne výkony o 10 až 15 kg lepšie.
Nakoniec každý pretekár si domov priniesol za svoje
umiestnenie medailu, tak sa rozhodol usporiadaťeľ, že
ocení všetkých pretekárov. Obidvaja spomínaní sú zara-
dení v reprezentácii do 15 rokov. V septembri ich čaká
Európa v Litve do 15 rokov. Ak budú napredovať svoji-
mi výkonmi. O celé podujatie sa postarala turecká fede-
rácia vzpierania. Naši pretekári mali tú česť byť na
takom podujatí za dlhodobé dobré výsledky, ktoré dosa-
hujú. V  Bobrove ich čaká prvé kolo žiakov a  18. mája
MSR všetkých žiakov a žiačok, ktoré sa budú konať na
domácej pôde v Krásne nad Kysucou.


