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Vláda Slovenskej republiky rokovala 
v Krásne nad Kysucou

Dňa 5. decembra 2012 bol pre Krásno, ale aj pre celý
región Kysúc významný deň, pretože v tento deň sa usku-
točnilo výjazdové rokovanie Vlády Slovenskej republiky.
Predseda vlády, všetci ministri a štátni tajomníci sa 
v súvislosti s výjazdovým rokovaním vlády stretli s pred-
staviteľmi miestnej štátnej správy, samosprávy, ale 
i s občanmi Kysúc. Riešili sa pálčivé otázky nielen nášho
regiónu. Jedným z najvážnejších bodov programu rokova-
nia vlády bola aj otázka dostavby dopravnej infraštruk-
túry, hlavne diaľnice D3, ktorej dostavba by pre náš región
mala priniesť okrem pracovných príležitostí, 
predovšetkým potencionál pre ďalší rozvoj ekonomiky 
a služieb.

Predseda vlády Robert Fico privítal na rokovaní vlády
prizvaných účastníkov: J. Blanára, poslanca Národnej rady
SR a predsedu Žilinského samosprávneho kraja, 
J. Podmanického, poslanca Národnej rady SR a starostu
obce Stará Bystrica, I. Chomu, poslanca Národnej rady SR,
konzultanta Zboru poradcov predsedu vlády SR pre
dopravu a primátora mesta Žilina, J. Grapu, primátora
mesta Krásno nad Kysucou J. Hartela, primátora mesta
Kysucké Nové Mesto, M. Guru, primátora mesta Čadca, 
A. Šimurdovú, predsedníčku Združenia miest a obcí
Kysúc a starostku obce Skalité, J. Strýčka, starostu obce
Svrčinovec, V. Macáška, prednostu Obvodného úradu
Žilina, M. Rebroša, prednostu Obvodného úradu Čadca, 
P. Valárika, prednostu Krajského stavebného úradu Žilina,
M. Vranku, prednostu Krajského úradu pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie Žilina, M. Marečka, 
riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca.

V doobedňajších hodinách prebiehalo rokovanie vlády a
poobede sa stretol predseda vlády SR Robert Fico s 
médiami na tlačovej konferencii, ktorá bola na mestskom
úrade. 

Vláda SR na výjazdovom rokovaní v Krásne nad
Kysucou schválila pre okresy Čadca a Kysucké Nové
Mesto uvoľnenie sumy 1,153 milióna Eur. „Podstatná časť z
týchto peňazí 700.000 Eur bude použitá na Kysuckú nemocnicu,
predovšetkým na zlepšenie tepelno-technických parametrov
budovy a riešenie havarijného stavu technických zariadení,“
uviedol na tlačovej konferencii predseda vlády SR Robert
Fico.

Významným bodom rokovania boli podľa predsedu
vlády SR aj rozhodnutia ohľadom úsekov diaľnice D3,
ktorá má zabezpečiť prepojenie SR v severo-južnom smere
s Českou republikou a Poľskom. Minister dopravy Ján
Počiatek má zdynamizovať tento projekt a aby sa urobili
rozhodnutia v priebehu roku 2013, ktoré by odstránili pos-
tupne prekážky výstavby.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ľubomír Jahnátek podľa premiérových slov dostal od
vlády SR úlohy v súvislosti s optimalizáciou distribúcie a
spracovania vyťaženej drevnej hmoty v regióne Kysúc štát-
nym podnikom Lesy Slovenskej republiky. Informoval
tiež, že vláda sa snažila vyjsť v ústrety veľkému množstvu
obcí z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Chce im poskytnúť na rôzne projekty, ako sú naprík-
lad rekonštrukcie školských jedální a iných školských
zariadení, menšie či väčšie objemy finančných
prostriedkov.

  6/2012 Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou Nepredajné
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Tradičné svätoondrejovské hody sa konali v nedeľu 2. decembra
2012. Vo farskom kostole sv. Ondreja svätú omšu celebroval hosť,
rodák z Krásna vdp. Jozef Šamaj, ktorý je správcom farnosti 
v Kysuckom Lieskovci. Pri sv. omši spievala aj folklórna skupina 
z Rakovej, z rodiska súčasného správcu našej farnosti vdp. Pavla
Špitu. Mesto Krásno nad Kysucou v spolupráci s Kysuckým
múzeom pripravili na hody program pod názvom „Dedičstvo otcov
zachovaj nám, Pane“. Predstavili sa v ňom súbory so starými zvyk-
mi a tradíciami v období od Ondreja do Vianoc. 

V programe účinkoval Folklórny súbor Drevár, Folklórny súbor
Staškovanka zo Staškova, Folklórny súbor Vigľašanka z Olešnej,
Ženská folklórna skupina z Krásna. Obyvateľov a návštevníkov
mesta pozdravil jeho primátor Jozef Grapa, zároveň všetkým
občanom poprial krásne a požehnané Vianoce. Celý program
uvádzala Zuzka Gacíková. Remeselníci svojimi originálnymi
výrobkami spríjemnili predvianočnú atmosféru. Sprievodným pro-
gramom bola aj kysucká zabíjačka, jej špeciality mohli návštevníci
ochutnať počas celej nedele.

K svätému Ondrejovi sa viaže viacero pranostík:
– Ak na Ondreja lietajú včely, bude neúrodný rok.
– Keď na sv. Ondreja sneží, sneh si dlho poleží.
– Na Ondreja, keď prší, bude celú zimu každý mesiac odmäk.
– Na svätého Ondreja, dávaj sane do dvora.
– Biely Ondrej, zlý rok.

Vláda SR rokovala v kultúrnom dome

Z tlačovej konferencie, zľava (foto dole): Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho
kraja, Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Robert Fico, predseda
vlády SR, Jozef Grapa, primátor mesta Krásno (Foto z konferencie: Milan Čimbora)

Rokovanie vlády v priestoroch múzea v kultúrnom dome. Stretli sa tu
Predseda vlády, všetci ministri a štátni tajomníci, primátori kysuckých miest 

Príchod predsedu vlády SR Roberta Fica do Krásna nad Kysucou.

Foto: Ľubica Podoláková
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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
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Dňa 6. novembra 2012 pri príležitosti otvorenia
miestnej komunikácie Dunajov–Ochodnica poctil
Krásno nad Kysucou svojou návštevou minister
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  Prof. Ing.
Ľubomír Jahnátek, PhD. Spolu s primátorom mesta Ing.
Jozefom Grapom, starostom Starej Bystrice PhDr. JUDr.
Jánom Podmanickým, prednostom Obvodného úradu v
Čadci JUDr. Milanom Rebrošom a spracovateľmi dreva
z Kysúc absolvoval rokovanie za účelom zistenia
potrieb, stavu a o možnostiach podpory nášho regiónu
v budúcnosti.

Celé stretnutie sprevádzala priateľská a otvorená
debata i atmosféra, ktorá ako veríme, bude mať na
oblasť Kysúc a teda aj mesto Krásno nad Kysucou
pozitívny vplyv.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR Ľubomír Jahnátek v meste

Svätý Mikuláš rozsvietil stromček
V nedeľu 9. decembra 2012 deti v našom meste privítali

Mikuláša na koči. Mikuláš odovzdal pozdravy a potešil
každé dieťa darčekom. Mal svojich pomocníkov – dvoch
bielych anjelov a pri rozdávaní darčekov mu pomohol aj
primátor mesta Ing. Jozef Grapa. O milú atmosféru sa
postarali žiaci Základnej umeleckej školy, ktorí svojim pro-
gramom zabavili a rozveselili celé námestie pred
kultúrnym domom. Kým sa rozdali darčeky, trochu sa zot-
melo a Mikuláš spolu s primátorom mesta rozsvietil

stromček, ktorý bude naše mesto zdobiť
počas celých Vianoc. Vianočná výz-

doba, svietiaci stromček 
a mrazivé biele mesto pripomí-
najú blízky príchod Vianoc 
a sviatkov pokoja. JĎ

NOVINKA
Noviny Krásňan

nájdete už aj na
Facebooku
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V  utorok 27. novembra 2012 na Mestskom úrade v
Krásne nad Kysucou slávnostne privítali najmenších oby-
vateľov mesta. Oficiálne bolo uvedených do rodiny nášho
mesta 24 detí z toho 13 chlapcov a 11 dievčat. Deti sa naro-
dili v mesiacoch jún – október 2012.

Sú to tieto detičky: Damián Borák, Lucia Čierňavová,
Vladimír Krajča, Mário Plaštiak, Mária Kavaleková,
Sofia Žilinčárová, Sofia Šusteková, Melisa Janošíková,
Matúš Šadlák, Dominika Droščáková, Daniel Šutý,
Marek Prišč, Hugo Kysela, Kevin Kucharík, Agáta
Kvašňovská, Laura Vojtušová, Noah Halvoník, Milan
Križan, Juraj Felcan, Kamil Kocifaj, Gréta Jašurková,

Tobiaš Gavenčiak, Tatiana Labáková, Sára Mravcová.
Slávnostný akt viedol primátor mesta Jozef Grapa, ktorý

vo svojom príhovore prítomným rodičom zablahoželal.
Deťom a ich rodičom poprial všetko len to najlepšie, pevné
zdravie, veľa optimizmu a trpezlivosti pri výchove svojich
ratolestí. Prítomní sa zapísali do Pamätnej knihy Mesta
Krásno nad Kysucou a  prevzali si Pamätný list a milý
darček. Každá mamička si samozrejme prevzala ružičku.

V programe účinkovali deti z MŠ Prvosienka. Na záver si
všetci urobili spoločnú fotografiu s primátorom. Celú
slávnosť si budú môcť rodiny pozrieť na fotografiách
a DVD, ktoré im budú po spracovaní doručené. JĎ

Slávnostné privítanie deti 

Kysucké repete opäť po
krátkej prestávke
pokračovalo 11. kolom –

18. novembra 2012. Celé
moderoval, už nám dobre známi pán Ján Šesták. V
súťaži odznelo šesť piesní, ktoré zaspievali: Zuzana
Gacíková, ktorá spievala pieseň Tiahnu vozy, Janka
Ďurmeková – Až bude pokosená tráva, Emil Pagáč –
Lady Karneval, Marcela Urbaníková – Asi, asi, Peter
Kubala – Elena, Tibor Poštek – Júlia. Všetci interpréti
podali výborné výkony, ale víťaz mohol byť len jeden.

Víťazom sa stala Zuzana
Gacíková s piesňou
Tiahnu vozy, druhú
priečku obsadil Tibor Poštek s
Júliou a tretí Emil Pagáč s piesňou Lady Karneval. Títo
traja speváci postupujú do ďalšieho kola, ktoré sa usku-
toční na prelome februára–marca 2013. Ako hlavný hosť
sa predstavila a všetkých potešila svojim úžasným hla-
som slovenská speváčka Jana Kocianová, ktorá si od
divákov vyslúžila veľký potlesk. Na záver si so ženami –
súťažiacimi zaspievala spoločnú pieseň. 

Hviezdou REPETE Jana Kocianová

Tradične ako v  posledných
rokoch býva zvykom primátor
mesta Ing. Jozef Grapa pre ľudí
bez domova a  pre sociálne
odkázaných pripravuje večeru.
Večere sa zúčastní približne 25-
30 ľudí, ktorí v  zlej sociálnej
situácii si nemohli zabezpečiť
štedrovečernú večeru a  toto
stretnutie je takou malou
náhradou. Aj keď to nie je
v kruhu rodiny, toto stretnutie sa
uskutočňuje s  láskou
a  pochopením a  nahrádza to čo
títo ľudia počas Vianoc nezažíva-
jú. Tento rok sa toto stretnutie
uskutoční 28. decembra 2012
v  priestoroch reštaurácie
Kolkáreň. Na stretnutí sa okrem
primátora zúčastnia aj ľudia
ochotní pomôcť druhým ľudom
v núdzi.

Vážení spoluobčania, 
milí Krásňania,
o chvíľu sa dočkáme sviatku nar-

odenia Ježiša Krista, ktorý je pre nás
tým najkrajším sviatkom v  roku, ale
blíži sa aj koniec roku 2012. V tomto
období sa viacerí gazdovia, ria-
ditelia, manažéri podnikov, pod-
nikatelia, ale i  rodiny zamýšľajú aký
bol ten končiaci sa rok a  aký bude
ten budúci. V roku 2012 sme určite
prežili pekné dni, ale aj dni na ktoré
neradi spomíname. Dni, ktoré by
sme najradšej vymazali zo svojho
života sú úmrtia, choroby i zranenia,
strata zamestnania či iné nešťastia.
Naopak k tým radostným patria nar-
odenie detí, získanie zamestnania,
nového bývania, či zdravá a harmon-
ická rodina. Ja si prajem, aby v budú-
com roku bolo tých radostnejších
udalostí v  našom meste oveľa viac
ako tých smutných.

Vianoce sú však časom pokoja
a  lásky. Je to jedno z  najkrajších

období, kde ľudia majú k  sebe
bližšie, sú láskavejší, ohľaduplnejší
a  tolerantnejší. V očakávaní sviatku
narodenia Ježiša Krista akoby sa vo
viacerých srdciach zobudilo to
dobré, čo v človeku je. Často si uve-
domujeme, že tie naše problémy
a  starosti sú menšie ako má náš
sused, či známy. Uvedomujeme si
viac ako inokedy, že v našej blízkosti
žijú ľudia, ktorí nemali toľko šťastia
v  živote a  treba im podať pomocnú
ruku. V tejto nie ľahkej dobe by som
si prial, aby sme sa bližšie zomkli
k  sebe a  snažili sa jeden druhého
pochopiť. Aj keď pri hodnotení roku
2012 nemôžem povedať že rok
2012 bol pre mesto neúspešný,
podľa hodnotenia služobne starších
a kolegov primátorov, bol to pre obce
a mestá jeden z najťažších rokov za
posledných 20 rokov. Aj napriek tejto
zložitej situácie sa naše mesto rozví-
ja a podarili sa nám také veci ako je
postavenie 3 bytových domov, výs-
tavba cyklotrasy, rozšírenie a výstav-
ba nových vetiev verejného osvetle-
nia, zrekonštruovanie hrádze na
rieke Kysuca, rekonštrukcie miest-
nych komunikácií, sprístupnenie
a  vyznačenie historických mostov
v našom meste, rekonštrukcia miest-
neho rozhlasu a  zakúpenie novej
rozhlasovej ústredne, zakúpenie
nového automobilu pre mestskú
políciu, opravy striech na viacerých
budovách, rekultivácia niektorých
potokov. Uskutočnili sme viacero
kultúrnych a športových podujatí nie-
len miestneho, ale i  celosloven-
ského významu. Mohol by som
vymenovať ešte viacero aktivít, ale
v  tomto období sa skôr zamýšľam,

čo je nám ešte treba urobiť a nie čo
sme už urobili. Som si vedomý, že je
ešte potrebné veľa vecí vykonať,
nejde všetko naraz urobiť čo by som
si prial. Je to tak ako v rodine, každý
by sme chceli pekné bývanie, nový
plot či záhradu, ale často nedostatok
finančných prostriedkov, či času
nám neumožní to urobiť naraz. Preto
tým, ktorým sme nemohli splniť ich
predstavy v  tomto roku sa
ospravedlňujem a dúfam, že tak ako
nám finančné prostriedky dovolia
postupne podľa priorít budem môcť
naplniť v roku 2013 Vaše priania. Ja
si prajem, aby sa nám spoločne aj
v  roku 2013 darilo rozvíjať naše
mesto tak, aby sme tu radi žili, pra-
covali, študovali či chodili za
kultúrnou a  službami. Ďakujem
všetkým za pomoc a  spoluprácu.
Želám pre Vás všetkých, ale i sebe,
aby duch Vianoc zotrval v  nás čím
najdlhšie. Želám si, aby sme boli
k  sebe čím najdlhšie ohľaduplní
a  láskaví, chápali problémy nie len
svoje, ale i  tých druhých a  mali
snahu pomôcť tým, ktorí to najviac
potrebujú. Želám všetkým
Krásňanom pokojné prežitie Vianoc,
veľa zdravia, šťastia a pokoja v rod-
inách a  i na pracovisku. Do nového
roku, želám veľa radostných
udalostí, mladým veľa úspechov
v škole či v štúdiu, mladým rodinám
vlastné bývanie a zdravie detí, pracu-
júcim dostatok práce a  starším
pokojné prežitie staroby a  pre-
dovšetkým želám veľa zdravia
a Božieho požehnania.

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta

Štedrá večera s primátorom
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Kniha KRÁSNO nad Kysucou na knižnom
veľtrhu Bibliotéka v Bratislave

Kto má rád knihy a  naskytne sa mu niekedy možnosť
zúčastniť sa veľkého knižného veľtrhu, tomu určite ostanú
na túto udalosť pekné a  trvalé spomienky. Na jednom
mieste sa stretávajú vydavatelia nielen zo Slovenska, ktorí
ponúkajú knihy, ktoré vyšli v tomto roku, ako aj rôzne zaují-
mavé staré knihy z antikvariátov. Stretávajú sa tu aj spiso-
vatelia z celého Slovenska, aby čitateľom predstavili svoju
tvorbu. Knižný veľtrh sa koná pravidelne každý rok
v priestoroch výstaviska Incheba.

Na novembrovom (11. 11. 2012) medzinárodnom
knižnom veľtrhu Bibliotéka v  Bratislave sme sa ocitli
s našou šéfredaktorkou Ľubicou Podolákovou, aby sme tu
reprezentovali naše mesto. Na veľtrh nás pozvala Kysucká
knižnica v Čadci, ale tiež Matica slovenská v Martine a kra-
jská odbočka Spolku slovenských spisovateľov v  Žiline.
Kysucká knižnica v Čadci na veľtrhu prezentovala víťazné
knihy regionálnej čitateľskej súťaže Kniha Kysúc 2011.
Naša kniha Krásno nad Kysucou–prechádzky mestom bola
v apríli tohto roku ocenená práve týmto titulom Kniha Kysúc
2011. Prezentácia kníh bola spojená s besedou autorov
víťazných kníh. Ľubica Podoláková rozprávala o knihe

Krásno, o práci na tejto knihe a o najkrajších miestach v
našom meste. Na pódiu sa ocitla aj so spisovateľom
Teodorom Križkom, ktorý zvíťazil v kategórii krásna lite-
ratúra s knihou Rosa z pavučín, ktorú ilustrovala Zuzana
Vaňousová (sestra herca Jozefa Kronera, rodáčka zo
Staškova). 

Kniha Krásno–prechádzky mestom bola do života uve-
dená 4. septembra 2011, počas mestského jarmoku. Texty
do knihy robila Ľubica Podoláková a pod vzhľad knihy sa
podpísala Mária Ščuryová, riaditeľka vydavateľstva
Magma, kde kniha vyšla. Fotografie do knihy nafotil
Jaroslav Velička. Rovnaký tím pripravoval aj prvú knihu o
Krásne. „V Bratislave sme hovorili nielen o tvorbe knihy, o
živote v meste, ale predstavila som aj naše NAJ, ktoré sa
nám podarilo objaviť a ktoré robia naše mesto výni-
močným. Kniha vznikla na podnet primátora mesta Ing.
Jozefa Grapu, bola darčekom pre Krásňanov k 10. výročiu
vzniku mesta. Je farebná a plná života, právom nesie titul
Kniha Kysúc 2011. Ešte raz musím poďakovať všetkým,
ktorí nám s ňou pomáhali. Už teraz máme materiál na
ďalšie pokračovanie. Krásno skrýva ešte veľa tajomstiev,“
povedal Ľubica Podoláková. LH

Mesto Krásno nad Kysucou má dlhú históriu (1325),
z jeho územia postupne vznikli viaceré kysucké obce.
Nachádzajú sa tu staré kamenné mosty, najvyšší
kamenný kríž na Kysuciach, najväčší kostol a najkraj-
šia kysucká gotická Madona s dieťaťom...

Autorka Ľubica
Podoláková a

spisovateľ Teodor
Križka nad našou
víťaznou knihou

Kultúrny dom v Krásne nad Kysucou bol v piatok 16.
novembra 2012 slávnostne vyzdobený a  naladený.
Konala sa slávnostná imatrikulácia žiakov prvých
ročníkov školy. 

Pri slávnostnej príležitosti sa stretli primátor mesta
Krásna nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, riaditeľ Strednej
odbornej školy drevárskej PaedDr. Ján Palko, vedenie
školy, pedagógovia a žiaci všetkých ročníkov. V slávnos-
tnom príhovore primátor povzbudil prvákov k tomu, aby
sa dobre cítili v najmladšom meste na Slovensku a aby sa
im páčil odbor, ktorý si vybrali. Riaditeľ školy zaželal
všetkým prvákom úspešné zaradenie do veľkej rodiny
drevárov. Vynikajúcu atmosféru dokázali vytvoriť žiaci
tretích ročníkov pri imatrikulovaní nových žiakov.

Novembrový imatrikulačný deň bol výnimočný pre
celú  školu, no najmä pre našich prvákov, pretože vstúpili
do cechu SOŠ drevárskej a oficiálne sa stali jej členmi. No
nemali to také ľahké. Najskôr museli splniť úlohy, ktoré si
pre nich pripravili žiaci z 3.N triedy. Prváci sa popasovali
s  úlohami ako napr. zatancovanie si v dlhých  sukniach
a  v  neposlednom rade ukázali aj svoj spevácky talent.
Predviedli aj svoju zručnosť v prácach typických pre
odbor, ktorý sa rozhodli na našej škole študovať (rezanie
dreva, stavanie komína). Sľúbili dodržiavanie desiatich
pravidiel školy a  napokon boli slávnostne imatrikulo-
vaní. O veselý kultúrny program sa postarali ich starší
spolužiaci, zahrala, zaspievala a zatancovala všetkým,
folklórna skupina. Rodina drevárov sa tak oficiálne
rozrástla o  murárov, stolárov, tesárov, čalúnikov, operá-
torov stavebnej výroby a  operátorov drevárskej
a nábytkárskej výroby.

Veríme, že nikdy neoľutujú rozhodnutie v  pokračo-
vaní štúdia na jedinej drevárskej škole na Kysuciach.
Motto imatrikulácie sa nieslo v duchu: „Svet potrebuje
ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť a nie ľudí, ktorí dokážu
vysvetliť prečo nič neurobili.

Mgr. M. Gavenčiaková

Imatrikulácie
u krásňanských

drevárov

Od rána veľká sláva! 
Okrem toho, že naše najmladšie mesto na Slovensku,

Krásno nad Kysucou, navštívila vláda SR, v našej MŠ –
Krásno-Michálkov bolo opäť stretnutie a posedenie so svätým
Mikulášom. Z čoho mal Mikuláš najväčšiu radosť? No predsa
z tanca čertov a čertíc, ktorý mu zatancovali deti z MŠ. Okrem
toho mu zaspievali, zarecitovali, zahrali divadlo a on odmenil
chutným balíčkom a nezabudol ani na pani učiteľky.
Ochutnávaním voňavých koláčikov, ktoré upiekli maminky
detí sa krásne stretnutie skončilo a všetci s úsmevom na tvári
odchádzali domov čistiť čižmičky a  tešiť sa z  ďalších
darčekov. Ale vidieť živého svätého Mikuláša, to bol pre naše
deti a ich rodičov určite darček najväčší! MŠ Michálkov

Tanec čertov 
a čertíc so svätým

Mikulášom

Na svojej ceste po celom svete sa Mikuláš zastavil aj v
našej škole, kde ho už netrpezlivo čakali deti, ktoré mali
pre neho pripravené básničky a pesničky. Tie deti, ktoré
celý rok poslúchali, dostali od Mikuláša balíček so slad-
kosťami. A tie, ktoré nie, tie dostali tiež, ale museli sľúbiť,
že sa do budúcej návštevy polepšia. ZŠ Kalinov
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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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Narodení
Kamil Kocifaj, Gréta Jašurková, 
Tatiana Labáková, Tobiáš Gavenčiak, 
Filip Capek, Marek Frajka, Samuel Blaščík,
Timea Záteková, Samuel Hrtús

Sobáše
Jozef Belko a Jana Tomášková
Ľubomír Škerenčák a Veronika Masariková
Štefan Gábor a Terézia Kundriková
Tomáš Pečarka a Daniela Gallová
Úmrtia
Ján Podhorský, Peter Poláček, Jolana 
Macurová, Anton Bíro, Anna Šusteková, 
Anna Kormancová, Anton Zátek, Imrich 
Zátek, Pavol Poláček, Františka Macurová, 
Ivan Murčo, Štefan Šustek

M A T R I K A

90 ročný
Justin Šustek

85 roční
Štefánia Gavlasová 
Viktor Kanis
Anna Kormancová

80 roční
Oľga Jesenská
Ondrej Chylý
Pavlína Kormancová
Mária Kubicová
Mária Macurová

75 roční
Ján Ďurana, 
Irena Čupková
Justina Jakubcová
Margita Pagáčová
Silvester Šustek

70 roční
Jolana Pagáčová
Helena Podoláková 
Anton Kučera
Ondrej Masarik
Jolana Paulusová
Marta Zapletalová

JUBILANTI
November–december  201 2

V minulom čísle zaúradoval v našich novinách novinár-
sky škriatok a poplietol mená. Preto sa ospravedlňujeme
a uvádzame správnu verziu textu.
„Po 50. rokoch sa v piatok 31. augusta 2012 v reštaurá-
cii Kolkáreň zišli tí, ktorí základnú školu končili v
roku 1962. Stretnutie sa uskutočnilo po prvýkrát,
vďaka Ľubomírovi Murčovi, Jolane Labákovej a
Rudolfovi Kuljovskému.“ - r -

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2012
                        Blažkov    Krásno   Kalinov
November           26.             27.                     28.
December            17.              18.            19.

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

Židovský filozof Martin Buber píše, ako rabbi
Menachen Mendel prekvapil svojich vzdelaných hostí
otázkou: „Kde vlastne býva Boh?“ Všetci sa zasmiali,
niektorí nahlas, potriasali hlavou nad nápadom
veľkého rabbiho a povedali: „Celý svet je plný Božej vele-
by!“ Ale rabbi si sám odpovedal: „Boh býva tam, kde
pred ním nezatvorili dvere!“ A to je asi to, čo by nám
dnes povedal Ján Krstiteľ tesne pred sviatkami
Božieho Narodenia: „Nezatvárajte pred Bohom dvere!“ 

Počas sviatkov otvoríme mnohým ľuďom dvere, no
nielen dvere, podstatné je, či otvoríme aj srdce. Aby
vianočné sviatky mali zmysel, tak je dôležité, či
otvoríme naše srdce hlavne Bohu – malému dieťaťu
v Betleheme Ježišovi Kristovi. 

Združenie katolíckej mládeže vo Würzburgu

v  Západnom Nemecku zorganizovalo zaujímavú
akciu. Štyridsať dievčat a  mládencov sa rozostavilo
v  strede mesta pred veľkými obchodmi a  ponúkali
občanom, čo išli nakupovať, nezvyklú pohľadnicu.
Bolo na nej s umeleckým vkusom napísané: „Bez Teba
by na kúsku sveta nebol Kristus.“ Občania boli najprv
nedôverčiví. Mysleli si, že ide o  propagandu nejakej
novej sekty. Po krátkom srdečnom rozhovore s mladý-
mi katolíkmi sa dali presvedčiť a  okolo druhej
popoludní bolo všetkých 20 tisíc pohľadníc rozdaných. 

Krátka veta würzburskej mládeže je veľmi bohatá na
obsah. Len sa zamyslite: „Bez Teba,“ teda Kristus
oslovuje každého z nás, v každom z nás skladá nádej.

„...na kúsku sveta,“ nehovorí Ti, že máš naplniť evan-
jeliom celý svet, ale ten kúsok, na ktorom žiješ svoj kaž-
dodenný život. 

„...by nebol Kristus,“ keď Ty sklameš, keď budeš len
matrikovým katolíkom, na tom mieste, na ktorom žiješ,
bude tma, bude tam chýbať Kristova prítomnosť.

Kristus príde, prinesie život a  svetlo, ak sa my
staneme jeho uvedomelými nositeľmi. Boh – malé
dieťa v jasliach nám prejavuje dôveru a skladá do nás
nádej. Ráta aj s  Tebou, aby si na tom kúsku sveta,
doma, v rodine, v zamestnaní, v škole, na ulici... otvoril
svoje srdce Bohu a  ľudom, aby na tom našom kúsku
sveta, kde žijeme, bol prítomný cez nás Boh – malé
dieťatko v jasliach. 

Milí moji veriaci, prajem Vám, nech počas sviatkov
cítiť, že na tom Vašom kúsku sveta je prítomný Boh.
Nech cítiť, že ste otvorili dvere a srdce najhlavnejšiemu
hosťovi. Pavol Špita, dekan, správca farnosti

„Kde vlastne býva Boh?“

V sobotu 10. novembra 2012 sa konala v našej farnosti 
sviatosť birmovanie, ktorú slúžil žilinský biskup Mons. Tomáš
Galis. Sviatosť prijalo 160 mladých Krásňanov a niekoľko
mladých z iných farností. Biskup dostal od birmovancov do
daru cyklistický a futbalový dres so svojím menom. Sviatosť
birmovania alebo sviatosť Zoslania Ducha Svätého je 
sviatosť, počas ktorej podľa náuky katolíckej cirkvi zostupuje
na adeptov prijatia Duch Svätý. Birmovanie je jednou zo sied-
mich sviatostí katolíckej, pravoslávnej a anglikánskej cirkvi.

Dňa 2. decembra 2012 mládežnícky spevácky zbor
Makabi oslávil 25. výročie svojho vzniku. Speváci 
vystupujú pod taktovkou Gabiky Bírovej. Účinkujú
pravidelne pri mládežníckych sv. omšiach a pri rôznych
nielen krásňanských podujatiach, koncertoch a iných 
aktivitách. 

Bývalým i terajším Makabejcom želáme všetko dobré
a veľa speváckych úspechov.

4
x 

fo
to

: Ľ
ub

ic
a 

Po
do

lá
ko

vá



12 KrásňanŠPORT

Spravodajca MsÚ v Krásne nad Kysucou, registračné číslo: EV 2345/08. Dátum: 20. 12. 2012.  VI. ročník. ISSN 1339 – 0740
Vydavateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, Ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou. IČO: 00314072. Tel: 041/43 85 200, 
Fax: 041/4385240, e-mail: novinykrasnan@gmail.com Redakčná rada: Mgr. Ľubica Podoláková – šéfredaktorka, Mgr. Pavol Špita, 
Mgr. Ladislav Hrubý, Jana Ďuranová, Dr. Miloš Jesenský, PhD., Miroslav Capek. 

Krásňanská desiatka 2012

V druhú novembrovú nedeľu 11. novembra 2012 sa konal
už 29. ročník cestného behu „Krásňanská desiatka“. Na štart
sa postavilo 164 bežcov. Pred štartom sa prítomným prihovo-
ril primátor Ing. Jozef Grapa a on aj odštartoval samotný
pretek. Počasie tento rok pretekárom prialo 
a bolo ideálne na beh, len silnejší vietor asi zabránil tým
najlepším prekonať traťový rekord, ktorý drží Milan Slivka.
Milan Slivka mal však radosť v cieli na štadióne Tatranu,
lebo práve jeho dvaja zverenci z MKŠS AK Kysucké Nové
Mesto obsadili prvé dve miesta. Branislav Šarkan sa do vede-
nia dostal už po prvých sto metroch. Svoj náskok 
s prehľadom kontroloval do konca preteku. 
Z pretekárov z Krásna bol najlepší Ján Drahňák.

VÝSLEDKY:
Muži do 39 rokov /kategória „A“
1. ŠARKAN Branislav, 1984, MK ŠS AK K.N.M., 0:33:45 
2. ŽUBOR Patrik, 1995, MK ŠS AK K.N.M., 0:33:58 
3. ARBET Branislav, 1977, JM Pemolex Bardejov, 0:34:46 
11. DRAHŇÁK Ján, 1986, Krásno, 0:38:40 

Muži od 40 do 49 rokov /kategória „B“
1. ROLKO Róbert, 1967, ŠKP Žilina, 0:35:15 
2. TICHÝ Peter, 1969, K.N.M., 0:35:53 
3. KOLEDA Zdeno, 1971, MK Rajec, 0:36:06 
23. POŠTEK František, 1963, Krásno, 0:46:36 

Muži od 50 rokov /kategória „C“
1. SLOWIOCZEK Roman, 1959, MK Seitl Ostrava, 0:38:18 
2. HANZLÍK Ondrej, 1960, AK Baník Prievidza, 0:38:42 
3. MARTYNEK Ladislav, 1959, SKI Mosty, 0:38:50
11. KOLENČÍK Miroslav, 1959, Krásno, 0:43:37 

Ženy do 34 rokov /kategória „D“
1. HUDEKOVÁ Andrea, 1982, Krásno, 0:44:14 
2. BELIANSKA Erika, 1999, Štiavnik, 0:44:32 
3. ZALUBILOVÁ Lenka, 1982, AŠK Skalica, 0:46:03 

Ženy od 35 rokov /kategória „E“
1. POCHYBOVÁ Alena, 1972, MšK K.N.M, 0:41:23 
2. SZOTKOWSKA Lucie, 1977, 1.bežecký Jablunkov, 0:42:36
3. BALOŠÁKOVÁ Anna, 1961, ŠKP Čadca, 0:44:29 

Mesto Krásno nad Kysucou ako organizátor behu
Krásňanská desiatka ďakuje všetkým sponzorom,
divákom, fanúšikom a tiež všetkým bežcom za účasť.
Zároveň už teraz všetkých pozýva na jubilejný 
30. ročník, ktorý sa uskutoční 10. novembra 2013.

K r á s ň a n s k í  b e ž c i
( F o t o :  P a v o l  Š p i t a )


