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Slovo na úvod

Už po druhýkrát sme sa vydali za novonaro-
deným dieťaťom nášho mesta. V minulom
roku sa prvá narodila Petra Šadláková a pre
zmenu to tento rok bol chlapec – Patrik Pod-
manický, ktorému sa potešili rodičia Janka a
Peter. Patrik sa narodil 8. januára 2009 o 11.29
hod. Ako nám mamina Janka prezradila vážil
3150 g a meral 50 centimetrov. Za mesto Krásno rodičom zablahoželal poslanec MZ Miroslav Capek a prinesol
im darček. Patrikovi a rodičom želáme veľa radosti, spokojnosti a zdravia.

Prvý sa v roku 2009 narodil Patrik Podmanický
1/2009 Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou Nepredajné

Máme za sebou rok, ktorý patril medzi takzvané
osmičkové alebo osudové, pretože v takýchto rokoch, 
s osmičkou na konci, sa v našej krajine vraj vždy niečo 
udialo. Privítali sme teda Nový rok s deviatkou na konci.
Priniesol novú menu – euro. Ale aj nové starosti – hovorí sa
tomu finančná či hospodárska kríza a s ňou spojené
negatívne spoločenské javy.

Sme radi, že aj vašou zásluhou neprestali vychádzať
naše noviny. Dúfame, že nám ostanete verní aj v tomto
roku a že myšlienkami či návrhmi nás opäť podporíte.
Naším zámerom je vám naďalej  prinášať čerstvé správy 
z práce mestského zastupiteľstva, z jednotlivých rokovaní,

informácie o živote a udalostiach v meste, kultúrnych,
cirkevných a športových aktivitách, zaujímavosti 
z histórie, ale tiež z bezprostrednej súčasnosti. Opäť
pripravíme pre vás najrozličnejšie súťaže, do ktorých sa
môžete sami zapojiť. Očakávame vaše nové postrehy 
i návrhy, týkajúce sa obsahu aj formálnej stránky našich –
vašich novín, ale tiež prinášajúce rôzne riešenia na skvalit-
nenie života v meste a spolunažívania jeho obyvateľov.
Noviny by mali byť platformou, kde sa môže vyjadriť
každý človek, ktorému ide o vec, ktorý chce pomôcť.

Redakcia

Kanonik Pavol Šadlák 
oslávil životné jubileum

Správca farnosti Rajecká Lesná 
a náš rodák kanonik Pavol Šadlák
oslávil svoje 60. narodeniny. Narodil
sa 15. januára 1949. V roku 1975 bol
vysvätený za kňaza. Medzi jeho prvé
pôsobiská patrila Dubnica nad
Váhom, Konská, Predmier, Lefantovce
a neskôr Trenčianska Turná. Od roku
1990 pôsobí v Rajeckej Lesnej, kde
sa postaral o sprístupnenie a otvore-
nie Slovenského Betlehemu, obnovil
baziliku Minor či kalváriu, Lurdskú

kaplnku a Kaplnku sv. Anny. V roku
1988 mu udelili titul čestný dekan 
a v roku 1990 titul kanonik.

Pri tejto príležitosti sa vo farskom
kostole konala slávnostná svätá
omša, ktorú celebroval Mons. Marián
Šuráb, dekan Bohosloveckej fakulty 
v Bratislave.

K životnému jubileu prajeme nášmu
rodákovi pevné zdravie, veľa sily a optimiz-
mu v ďalšej pastoračnej činnosti, vyprosu-
jeme veľa Božej milosti a všetko dobré.
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Titul Osobnosť Kysúc 2008 si odniesli dvaja Krásňania

V sobotu 10. januára 2008 sa 
v Dome kultúry v Čadci uskutočnil
Novoročný trojkráľový koncert, počas
ktorého sa už po jedenástykrát udeľovali
ocenenia Kysuckej kultúrnej nadácie –
Osobnosť Kysúc za rok 2008. Ocenenia
vytvoril akademický maliar Peter
Galvánek. Primátor Čadce Ing. Jozef
Vražel v úvode koncertu privítal hostí.
Cenu Osobnosť Kysúc 2008 za celoživot-
né dielo získal Mgr. Miroslav Golis, titul
Osobnosť Kysúc 2008 za humánnu čin-
nosť získal Ing. Pavol Gomola, ocenenie
za čin roka v hospodárstve 2008 získal
RNDr. Ján Kormanec DrSc a ocenenie za
športový čin roka získal Ladislav Pecko. 

Na Novoročnom trojkráľovom kon-
certe sa postupne vo vynikajúcom pro-
grame predstavili všetky súbory, ktoré
umelecky pôsobia v Dome kultúry 
v Čadci: Miešaný spevácky zbor Kysuca,
Kysucký komorný orchester, DFS
Kelčovan, FS Kysučan, DDS Eva, súbor
moderného tanca Joja, DS Jána
Palárika, DDS Eva, Kysuckí heligonkári
Čadca, skupina Šramot, skupina Crown
Band, Orchester ľudových nástrojov
mesta Čadca. Slávnostný večer
moderovala Vera Wisterová.

Na recepcii po koncetre sme sa
stretli s oceneným s Jánom Kormancom,
kde sme mu prišli aj za našu redakciu
zablahoželať. Ladislav Pecko sa žiaľ pre
pracovné povinnosti nemohol zúčastniť
udeľovania cien, preto cenu prišla za
neho prevziať dcéra Natália.

OOcceenneenniiee  zzaa  ččiinn  rrookkaa  vv  hhoossppooddáárrssttvvee
22000088  zzíísskkaall  RRNNDDrr..  JJáánn  KKoorrmmaanneecc  DDrrSScc

Narodil sa 19. decembra 1959.
Pochádza z Krásna nad Kysucou. 
Po absolvovaní Gymnázia v Kysuckom
Novom Meste začal študovať na
Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava.
Štúdium ukončil v roku 1984 s čer-
veným diplomom a prevzal Cenu minis-
tra školstva za vynikajúce študijné
výsledky. V roku 1991 sa stal vedúcim
vedeckým pracovníkom a v súčasnosti
pracuje v Ústave molekulárnej biológie
SAV ako vedúci oddelenia génovej expre-
sie. V roku 2004 získal aj titul Vedec
roka.

„Nesmierne si vážim toto ocenenie,
je to úplne iné ocenenie ako vedecké,
človek sa dostane aj do iného povedo-
mia. Už som 30 rokov preč z Kysúc, ale
za všetko, čo som dosiahol, vďačím
Kysuciam, lebo ma naučili pokore pred
tým úžasným zázrakom od Boha, ktorým
je život. Pomaličky odhaľujem tieto záku-
tia života a ďakujem svojim spolupra-
covníkom, lebo vedecká činnosť je
tímová robota, ďakujem rodine, ktorá
trpela, keď som často neprišiel domov 
a najmä ďakujem Bohu, ktorý stál pri
mne v ťažkých chvíľach, lebo vedecká
činnosť je 95 percent neúspechu 
a 5 percent úspechu,“ povedal vedec
Ján Kormanec.

RNDr. Ján Kormanec DrSc. prevzal
ocenenie z rúk primátora Krásna nad
Kysucou Ing. Jozefa Horníka a čestného
predsedu KKN Dr. Antona Blahu.

OOcceenneenniiee  zzaa  ššppoorrttoovvýý  ččiinn  rrookkaa  zzíísskkaall
LLaaddiissllaavv  PPeecckkoo

Narodil sa 27. júna 1968 v Krásne
nad Kysucou. Jeho futbalový život je
spätý so Slovanom Bratislava, za ktorý 
v rokoch 1988 – 2005 odohral 431
stretnutí a strelil 30 gólov. Rýchlonohý
futbalista v rokoch 1990 – 1992
jedenásťkrát reprezentoval Česko-
slovensko a v rokoch 1995 – 2001
šesťkrát Slovensko. V súčasnosti je
trénerom ŠK Slovan Bratislava 
a mužstvo pod jeho vedením skončilo 
v jesennej časti najvyššej futbalovej
súťaže na prvom mieste.

Foto: Alojz Stráňava

Foto: redakcia MY
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V Dome kultúry v Krásne nad
Kysucou sa v piatok dňa 12.
decembra 2008 uskutočnila po
prvýkrát charitatívna akcia,
Benefičný koncert pre telesne
postihnutých. Pre svojich hendi-
kepovaných občanov ju pripravili
predstavitelia mesta a Žilinský
samosprávny kraj. Prítomným sa
prihovoril primátor mesta Ing.
Jozef Horník a podpredseda
Žilinského samosprávneho kraja
Ing. Jozef Grapa. V prvej časti
koncertu dominovala vážna
hudba v podaní Martiny Hrobá-

rovej, Miroslavy Jurčovej, Ondre-
ja Veselého a sláčikového kvarte-
ta. Veľkého aplauzu sa dostalo
od obecenstva krásňanským
rodáčkam, operným speváčkam
Dagmar a Oľge Bezačinským.
V druhej časti koncertu vystúpil
Miro Jaroša a Martiny Šindlero-
vej, známi finalisti súťaže Sloven-
sko hľadá Superstar. Celý koncert
slovom sprevádzala moderátor-
ská dvojica Gabriela Bírová 
a Pavol Zátek. Po koncerte bola
pripravená bohatá recepca.

Benefičný koncert

Sestry Dagmar a Oľga Bezačinské
Martina Šindlerová

Miro Jaroš

Sláčikové kvarteto

Gabika Bírová a Pavol Zátek

Mestská polícia – informácie 
Mestská polícia

Mesta Krásno nad Kysucou
Ulica 1. mája 1255

023 02 Krásno nad Kysucou

Linka tiesňového volania: 
0800 100 159

Email: 
mestskapolicia@mestokrasno.sk

bola zriadená v zmysle zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov
na základe zákona č. 564/1990 Zb. o
obecnej polícii všeobecne záväzným
nariadením Mestského zastupiteľstva
v Krásne nad Kysucou, ako poriad-
kový útvar pôsobiaci pri zabezpečo-
vaní mestských vecí verejného poriad-
ku, ochrany životného prostredia 
v meste a plnení úloh vyplývajúcich
zo všeobecne záväzných nariadení, 
z uznesení mestského zastupiteľstva a
z rozhodnutí primátora.

Členovia Mestskej polície:
Fojtík Libor

Felszeghy Roman

Mestská polícia vykonáva tieto hlavné úlohy:
(1) Obecná polícia
a) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej oby-

vateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku

mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením,
zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich
signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),

c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných

priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenie obce, uznesenia mestského zas-

tupiteľstva a rozhodnutia primátora,
f) ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené oso-

bitým predpisom 
4) a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
5) spáchané neuposluchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej pre-

mávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami,
6) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí

pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
h) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto

zákonom.

(2) Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú
osobité zákony.

*4) Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR 
č. 524/1990 Zb.

*5) §22 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
*6) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na

pozemných komunikáciách.
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Uznesenia Mestského
zastupiteľstva zo dňa 8. decembra

2008
Uzn.č. 241/2008 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení

– Božena Ďurčanová, Ing. Mária Goreková, Vojtech Buchta,
overovateľov zápisnice – Ján Kubala, Bc. Michal Koňuch a pro-
gram rokovania MZ, doplnený o požiadavky Z. Mizerová,
Krásno 1002, Združenie stavebníkov RD v časti Svrkel.

Uzn.č. 242/2008 – MZ schvaľuje 34 tis. Sk ako finančnú
výpomoc na študijno–poznávaní zájazd do Londýna pre ZŠ
Mládežnícka Krásno nad Kysucou.

Uzn.č.243/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 1290/27
– trvalé trávnaté porasty o výmere 359 m2 za cenu 25,- Sk/m2

pre Štefan Kuljovský a manželku Emíliu, obaja bytom Krásno
nad Kysucou, Lazná 1309.

Uzn.č. 244/2008 – MZ schvaľuje prenájom pozemku p. č.
3747/2 na postavenie prenosnej garáže pre Z. Mizerovú, Krásno
1002 do doby postavenia novej garáže, pozemok bol pridelený
jej otcovi p. V. Poštekovi, Krásno 1002.

Uzn.č. 245/2008 – MZ schvaľuje prenájom pozemku na
postavenie prenosnej garáže p. Mizerovej Z. Krásno 1002 za
cenu 1.200,- Sk/rok.

Uzn.č. 246/2008 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.

Uzn.č. 247/2008 –  MZ berie na vedomie návrh rozpočtu s
tým, že bude rozšírený o požiadavku stavebníkov RD, lokalita
Svrkel a bude doriešený v budúcom zastupiteľstve.

Uzn.č. 248/2008 – MZ schvaľuje Správy o výchovno–vzdela-
vacích činnostiach základných škôl, materských škôl a ZUŠ
mesta Krásno nad Kysucou za šk. rok 2007 – 2008.

Uzn.č. 249/2008 – MZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a
poplatkoch na rok 2009 podľa predloženého návrhu.

Uzn.č. 250/2008 – MZ schvaľuje VZN o zápalnej pyrotechnike
s úpravou: v článku 5 – bod 1 – vypustenie 24. decembra.

Uzn.č. 251/2008 – MZ schvaľuje Plán práce MZ na I. polrok
2009.

Uzn.č. 252/2008 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kon-
trolórky na I. polrok 2009.

Uzn.č. 253/2008 – MZ berie na vedomie Správu o vymáhaní
nedoplatkov.

Uzn.č. 254/2008 –  MZ upravuje VZN o zásadách hospodáre-
nia s bytovým fondom určeným pre sociálne slabšie vrstvy
obyvateľov vo vlastníctve mesta, a to: Dopĺňa v článku I –
Všeobecné ustanovenie – bod a), ods. 1 o bod:

1a/fyzická osoba, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem
osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne
podľa osobitného predpisu, dosahuje životné minimum platné
k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

2a/mladá rodina, pričom za mladú rodinu sa považuje rodi-
na, v ktorej aspoň jeden z manželov ku dňu podpísania nájom-
nej zmluvy je mladší ako 35 rokov veku a spĺňa podmienku
príjmu podľa bodu 1a/.

Uzn.č. 255/2008 – MZ ruší uznesenie č. 5/2004 a 80/2004.
Uzn.č. 256/2008 – MZ berie na vedomie správu z kontroly

faktúr.
Uzn.č. 257/2008 –  MZ súhlasí s odpredajom spoločných

priestorov a čakární v zdravotnom stredisku v Krásne nad
Kysucou za cenu podľa znaleckého posudku s prednosťou
odpredaja  súčasným užívateľom  týchto priestorov.

Uzn.č. 258/2008 – MZ schvaľuje odmenu primátorovi mesta
vo výške 2 mesačných platov.

Uzn.č. 259/2008 – MZ schvaľuje odmenu 50.000,- Sk zástup-
covi primátora, z ktorej budú uhradené práce na kaplnke v
Zákysučí.

Uzn.č. 260/2008 – MZ schvaľuje odmenu mestskej kon-
trolórke vo výške 1 mesačného platu.

Uzn.č. 261/2008 – MZ schvaľuje preplatiť poslancom dve
mimoriadne zastupiteľstvá.

Uzn.č. 1/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení –
Bc. Ľubomíra Bodorová, Milan Šuráb, Miroslav Capek,
overovateľov zápisnice – Mgr. Gabriela Bírová, Vojtech Buchta a
program rokovania MZ.

Uzn.č. 2/2009 – MZ schvaľuje záväzný plán zimnej údržby
Mesta Krásno nad Kysucou.

Uzn.č. 3/2009 – MZ schvaľuje:
1. Zabezpečenie realizácie podprojektu Rekonštrukcia vere-

jného osvetlenia,
2. Spolufinancovanie podprojektu, pri nasledovnej výške v Sk:

Celkové výdavky 
na podprojekt 137.638,75 eur 4,146.505,02 Sk
z toho:
oprávnené výdavky 137.638,75 eur 4,146.505,02 Sk
NFP (90% z oprávn. výdavkov) 123.874,88 eur 3,371.854,50 Sk
Spolufinancovanie 13.763,87 eur 414.650,50 Sk.

Uzn.č. 4/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku KNC 7396/3
– trávnaté plochy o výmere 173 m2 za cenu 0,33 eur (10,- Sk)/m2

pre Viera Chylá bytom, Krásno nad Kysucou č. 957.
Uzn.č. 5/2009 – MZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov

v zdravotnom stredisku pre GYN, s.r.o. ObZS 1219, 023 01
Oščadnica, zastúpené konateľkou MUDr. Denisou Margušovou.
Cena nájomného ako ostatným lekárom v ZS.

Uzn.č. 6/2009 – MZ schvaľuje predaj pozemku KNC č. 278/2 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2 za cenu 0,83 eur
(25,-Sk)/m2 pre Vincenciu Tvrdú, bytom Krásno nad Kysucou č.
164.

Uzn.č. 7/2009 – MZ schvaľuje predaj pozemku KNC č. 278/4 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2 a parcela KNC
278/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2 za cenu
0,83 eura (25,-Sk)/m2 pre Ing. Pavol Tvrdý, bytom Krásno nad
Kysucou č. 163.

Uzn.č. 8/2009 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemku KNC
7420/69 – ostatné plochy o výmere 138 m2, KNC 7420/71 – ostat-
né plochy o výmere 154 m2 a 7420/72 o výmere 70 m2 za 0,03 eur
(1,-Sk)/m2 za účelom realizácie miestnej komunikácie.

Uzn.č. 9/2009 – MZ schvaľuje prenájom časti pozemku p. č.
98/20 pred vchodom do novinového stánku o výmere 10 m2 za
cenu 33,20 eur (1.000,-Sk) ročne pre Kováč Emil, bytom Krásno
nad Kysucou č. 250.

Uzn.č. 10/2009 – MZ ruší uzn. č. 33, 64, 147/2006.
Uzn.č. 11/2009 – MZ ruší uzn. č. 54, 180, 214, 229/2007.
Uzn.č. 12/2009 – MZ schvaľuje VZN o výške príspevku na

čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
zriadených mestom a o zápise detí  na plnenie povinnej školskej
dochádzky do základných škôl zriadených mestom.

Uzn.č. 13/2009 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uzne-
sení.

Uzn.č. 14/2009 – MZ berie na vedomie správy kontrolórky.
Uzn.č. 15/2009 – MZ berie na vedomie inf. správu o vymáhaní

pohľadávok KRASBYT-u.
Uzn.č. 16/2009 – MZ odročuje žiadosti o pridelenie pozemkov

pod garáže na ďalšie rokovanie MZ s tým, že mestský úrad
zabezpečí vyjadrenie vlastníkov už postavených garážií vyjadre-
nie polície a vymeria priestor.

Uzn.č. 17/2009 – MZ odročuje žiadosť STASu do budúceho
zastupiteľstva s tým, že mesto prehodnotí cenu za pozemok ako
ja prístrešok.

Uzn.č. 18/2009 – MZ odročuje žiadosť občanov o príspevok na
zakúpenie ČOV po vzájomnej komunikácii so žiadateľmi.

Uzn.č. 19/2009 – MZ neschvaľuje zahrnúť do rozpočtu r. 2009
úpravu cesty k rod. domu p. Ondrušku.

Uzn.č. 20/2009 – MZ berie na vedomie žiadosť MULTITELU a
nesúhlasí s navýšením rozpočtu pre MULTITEL.

Uznesenia Mestského 
zastupiteľstva zo dňa 12. januára

2009
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 9. februára 2009
Uzn.č. 21/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:

M. Capek, P. Tagroš, MUDr. M. Peteraj, overovateľov zápisnice
– B. Ďurčanová, Bc. M. Koňuch a program rokovania MZ.

Uzn.č. 22/2009 – MZ schvaľuje stanovisko kontrolórky 
k rozpočtu mesta na rok 2009.

Uzn.č. 23/2009 – MZ schvaľuje rozpočet mesta na rok 2009.
Uzn.č. 24/2009 – MZ schvaľuje harmonogram organizačno-

technického zabezpečenia volieb prezidenta SR.
Uzn.č. 25/2009 – MZ schvaľuje:
a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2.OP

KaHR na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetle-
nia v Meste Krásno nad Kysucou, ktorý je realizovaný Mesto
Krásno nad Kysucou, 

b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti 
o NFP,

c) Financovanie projektu vo výške 5% z celkových opráv-
nených výdavkov na projekt t. j. vo výške 13.146,60 eur.

Uzn.č. 26/2009 – MZ schvaľuje VZN ktorým sa menia VZN 
v súvislosti s prechodom na euro.

Uzn.č. 27/2009 – MZ schvaľuje VZN o nakladaní s komunál-
nymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektro-
odpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Krásno.

Uzn.č. 28/2009 – MZ schvaľuje VZN o používaní miestnych
komunikácií a verejných priestranstiev.

Uzn.č. 29/2009 – MZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o príspevok na vybudovanie komu-

nikácie v časti mesta Svrkel,
b) výstavbu miestnej komunikácie v časti mesta Svrkel,
c) spôsob financovania – dotácia z MVa RR a vlastné zdroje

mesta v požadovanej výške.
Uzn.č. 30/2009 – MZ schvaľuje odpredaj parcely p.č. 6417/11

– zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m2 s prístreškom za
5000 eur pre STAS Krásno nad Kysucou s úhradou GO
žiadateľom.

Uzn.č. 31/2009 – MZ schvaľuje odpredaj časti pozemku p. č.
9411/1 – orná pôda o výmere 50 m2 za cenu 5 eur/m2 pre Jozef
Kopásek, bytom Krásno nad Kysucou č. 589 s úhradou GO
žiadateľom.

Uzn.č. 32/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č.
6417/225 zastavané plochy a nádvoria a budovy o výmere 16

m2 za 850 eur pre Ervín Hamzič, bytom Krásno nad Kysucou č.
1710. Odpočíta sa suma, ktorá bola uhradená podľa uznesenia
č. 77/2001.

Uzn.č. 33/2009 – MZ schvaľuje výstavbu predajne Lidl.
Uzn.č. 34/2009 – MZ schvaľuje predaj pozemkov p.č. KNC

98/23 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 236 m2, p.č.
KNC 98/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 539 m2,
p.č. KNC 47/48 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 100
m2, p.č. KNC 98/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca
200 m2, p.č. KNE 9447 o výmere 10 m2 za cenu 25 eur/m2 s vys-
poriadaním výmenníkovej stanice  pre spoločnosť Lidl
Slovenská republika, v.o.s. Púchovská 12, 914 41 Nemšová.

Uzn.č. 35/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. 71/1 –
ostatné plochy o výmere 198 m2 za cenu 2,5 eur/m2 pre Rudolf
Masarik, Makov č. 3.

Uzn.č. 36/2009 – MZ schvaľuje výstavbu 2 bytových domov
na odpredaj.

Uzn.č. 37/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku na
výstavbu 2 bytových domov investorovi za 0,033 eur s tým, že
investor ich odpredá budúcim vlastníkom za 0,033 eur.

Uzn.č. 38/2009 – MZ schvaľuje VZN o spôsobe určenia
úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatro-
vateľskú službu.

Uzn.č. 39/2009 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.

Uzn.č. 40/2009 – MZ berie na vedomie ročnú správu o čin-
nosti kontrolórky.

Uzn.č. 41/2009 – MZ neschvaľuje odpredaj pozemkov pod
stavbu garáže za zdravotným strediskom.

Uzn.č. 42/2009 – MZ neschvaľuje poskytnutie dotácie na
zakúpenie ČOV pre občanov pri štadióne.

Uzn.č. 43/2009 – MZ neschvaľuje odpustenie dane z
nehnuteľnosti pre Kysucké múzeum Čadca. Peniaze poskytnúť
na dobudovanie expozície.

Uzn.č. 44/2009 – MZ ukladá Mestskému úradu spracovať
rozpočet pre rekonštrukciu priestorov v ZS – za lekárňou pre
MUDr. Margušovú.

Uzn.č. 45/2009 – MZ ukladá Mestskému úradu nájsť investo-
ra na realizáciu výstavby 2 bytových domov podľa dohody.

Kalendár vývozu separovaného zberu 
pre rodinné domy:

Blažkov Krásno Kalinov
Marec 23. 3. 24. 3. 25. 3.
Apríl 27. 4. 28. 4. 29. 4.

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

KKaalliinnoovvsskkéé  iihhrriisskkoo  ssaa  cceellýý  jjaannuuáárr  zzmmeenniilloo  nnaa
ľľaaddoovvúú  pplloocchhuu,,  kkddee  ssaa  kkoonnaallii  hhookkeejjoovvéé  ttuurrnnaajjee,,  aallee
hhllaavvnnee  bboollaa  mmoožžnnoossťť  ssii  ddoobbrree  zzaakkoorrččuuľľoovvaaťť..

PPooďďaakkoovvaanniiee
ppaattrríí  oobbee--
ttaavvýýmm  kkaallii--
nnoovvččaannoomm,,
kkttoorríí
pprraavviiddeellnnee  ľľaadd
uupprraavvoovvaallii  aa
ssttaarraallii  ssaa  oo
bbeezzppeeččnnoossťť..  

Kalendárium 2009
Marec Mestská knižnica – beseda „„MMaarreecc  mmeessiiaacc

kknniihhyy““
Apríl SSttaavvaanniiee  MMáájjaa – zvyky v meste 

s folklórnymi skupinami (30. 4. 2009)
Máj DDeeňň  mmaattiieekk 10. 5.2009 – posedenie a kultúrny

program pri príležitosti sviatku matiek
VVááľľaanniiee  MMáájjaa – 30. 5. 2009 – veselo pri piesni
s folklórnym súborom Drevár

Jún MMDDDD  – program pre deti
September GGoossppeelloovvéé  ddnnii  ––  KKyyssuuccee  22000099 – Kultúrny

prameň, Mesto Krásno
KKrráássňňaannsskkýý  jjaarrmmookk – jarmok spojený s ľudovými
remeslami, kultúrny program, jarmočné atrakcie

Október MMeessiiaacc  úúccttyy  kk  ssttaarrššíímm – spoločenské posedenie
s kultúrnym programom pre seniorov
SSvveett  mmoojjiimmii  ooččaammi – medzinárodná fotografická
súťaž pre mladých Kultúrny prameň

November 26. ročník cestného behu s medzinárodnou
účasťou KKrráássňňaannsskkáá  ddeessiiaattkkaa  – štart na
štadióne Krásno 8. 11. 2009 o 10.00 hod.

December SSttrreettnnuuttiiee  ss  MMiikkuullááššoomm
(o ďalších pripravovaných podujatiach vás budeme včas infor-
movať)
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Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko ďakuje v mene detí
z Afriky, ktorým ste pomohli k dôstojnejšiemu, krajšiemu

životu, za všetky vaše finančné príspevky pre Dobrú novinu. Povedz
im: SIA BONGA! – ĎAKUJEME!

Nech Boh žehná toto mesto i osobne každého, komu záleží na
živote biednych, nech mnohonásobne odmení všetky Vaše dary,
služby i modlitby.

V štrnástom ročníku Dobrej noviny sa v našom meste zapojilo do
koledovania 77 detí v sprievode 15 mladých a 14 dospelých.
Rozdelení do 8 skupín navštívili 201 domácností, pričom spolu pre
chudobné deti v Afrike vyzbierali 90 600,- Sk. V krátkom čase nato
pomohli ďalší darcovia z nášho mesta zvýšiť túto sumu na
požehnaných 100 000,- Sk. Peniaze boli komisionálne prepočítané a
hneď po skončení koledovania odoslané na účet Dobrej noviny, č.
4000713500/3100 v Ľudovej banke, Bratislava. Ďalšie peniaze, vyz-
bierané od individuálnych darcov po Novom roku v sume 3 000,- Sk
boli po prepočte na eurá, teda 100 eur , odoslané dňa 15. januára
2009. Na tento účet môžu individuálni darcovia prispievať po celý
rok. Dobrá novina je verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra
SR pod číslom SVS-233004-2008/08524 viac na www.dobranov-
ina.sk Výťažok štrnásteho ročníka Dobrej noviny je aj tento rok určený
ľuďom v Afrike, ktorí tpia krajnou núdzou a zároveň nemajú prístup k
vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pitnej vode a iným základným
potrebám. Dobrá novina podporuje projekty vedúce k integrálnemu
rozvoju človeka:
– Zabezpečenie starostlivosti o juniorov v St. Maryīs School v Nyeri

2007 – 2009
– Vodný projekt Turkana (VPT)
– Trojročný diecézny program podpory detí s postihom 2007 – 2009
– Program vzdelávania dospelých v diecéze Lodwar
– Centrum Jána Pavla II. pre fyzicky postihnuté deti v Lokichare

Dobrá novina
V Krásne nad Kysucou sa 6. februára

2009 pod záštitou primátora mesta Ing.
Jozefa Horníka konal 1. reprezentačný
ples mesta. Už pri vstupe do sály sa o
dobrú atmosféru starala ľudová hudba
Korýtka z Čadce. Každý návštevník
plesu dostal na privítanie sladký perník 
v tvare erbu mesta Krásno nad Kysucou.
Ples zahájil primátor mesta a po slávnos-
tnom gongu nasledovalo vystúpenie taneč-
ných párov z Tanečnej školy P. Ciekera zo Žili-
ny. Predviedli svoju „Plesovú choreografiu“ spo-
ločenských tancov. Úvodný tanec patril primátorovi mesta s manžel-
kou. Až do ranných hodín do tanca vyhrávala skupina Party Band. 

Spestrením plesu bolo pred polnocou vystúpenie vokálneho
dua Musica Italia, ktorí zaspievali známe talianske hity. Zaujíma-
vosťou bola  tombola, ceny sa nelosovali ako je tradíciou, ale boli
ukryté v lietajúcich balónikoch. Dobrá večera, polnočná kapustnica
a spontánna zábava prispeli k výbornej nálade. Dúfame, že hostia
odchádzali z 1. reprezentačného plesu mesta s pocitom, že ples sa
vydaril.

Ďakujeme všetkým sponzorom za ceny do tomboly: Elektro-
Komp Dušan Vaňovec, Molitas s. r. o, Ján Horniačik, Lapek, Potra-
viny Petra Ďuranu, Drogéria Emília Šutá, Kolkáreň, Da-Sy, Miros-
lav Potočár, Štefan Zborovančík, Agrožel, Hammer, Ľudmila Bože-
ková, František Capek.

JĎ – odd. kultúry

1. reprezentačný 
ples mesta

– Trvalé zabezpečenie rozvoja slumu Mukuru
– Rehabilitačné centrum Mwangaza
– Podporná kancelária DKA v Nairobi v období 7/08 – 6/09
– Rozvojový projekt slumov Mukuru (MSDP) na obdobie august 

2008 – júl 2010
– Podpora sociálneho programu diecézy Lodwar
– Podpora Projektu Uzima Wa Watoto pre roky 2008 – 2009
– Fyzioterapeutická podpora detí s postihnutím v slume Kibera 2009
– Podpora Centra pre ženy Euphrasia september 2008 – december

2010

DDoobbrráá  nnoovviinnaa  ppooddppoorríí  zz  vvýý--
ťťaažžkkuu  1144..  rrooččnnííkkaa  kkoolleeddnníícckkeejj
zzbbiieerrkkyy  aajj  pprroojjeekkttyy  vv  jjuužžnnoomm
SSuuddáánnee  aa  UUggaannddee..

– Klinika pre postihnuté deti 
v Mbale
– Vzdelávanie vo vrchoch
Nuba
– Program podpory znevýhod-
nených detí a žien vo Wobulen-
zi, Uganda

JJuurraajj  BBuucchhttaa
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Na celom území Slovenskej republiky sa podľa §14 ods. 1
zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej
republiky ddňňaa  2211..  mmaarrccaa  22000099  ((ssoobboottaa))  uusskkuuttooččnniiaa  vvooľľbbyy
pprreezziiddeennttaa  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy  vv  ččaassee  oodd  77..  0000  hhoodd..  ddoo  2222..
0000  hhoodd.. V Krásne nad Kysucou sa voľby prezidenta SR budú
konať vo volebných miestnostiach dolu uvedených budov
následovne:

BBUUDDOOVVAA  ZZÁÁKKLLAADDNNEEJJ  UUMMEELLEECCKKEEJJ  ŠŠKKOOLLYY
VVoolleebbnnýý  ookkrrssookk  čč..  11::  (Námestie mieru, Lazná ulica, Hôrky,

Gašov, Šurabov, Ulica SNP – od cintorína po Námestie mieru,
Žilinská ulica, Ulica 1. mája od Mestského úradu po bytovku
1336 vrátane, Lesnícka ulica, Ul. Jána Palárika, Ul. Obrancov
mieru, Kpt. Karola Pagáča, Kysucká cesta, Ul. Štefana Kováča,
Násypy, bytovky č.: 1160, 1163, 1433, 1434, 1354, 1499).

BBUUDDOOVVAA  MMEESSTTSSKKÉÉHHOO  ÚÚRRAADDUU
Volebný okrsok č. 2: (Ul. SNP od cintorína po most v Hornom

Krásne, rod. dom č. 288, Ul. 1. mája od Domu dôchodcov po
Mestský úrad, Ul. Revolučná, Ul. 9. mája, Ul. MUDr. Hálka, 
Ul. Struhy, Ul. Mládežnícka, bytovky č.: 206, 207, 1019, 1020,
1270, 1274, 1275, 1301, 1303, 1331, 1378, 1384, 1538,
1617, 1652).

BBUUDDOOVVAA  ZZÁÁKKLLAADDNNEEJJ  ŠŠKKOOLLYY  MMIICCHHAALLKKOOVV
Volebný okrsok č. 3: (Blažkov, Poštkov, Michalkov,

Drozdov,Zbúnov, Vyšné Vane, Nižné Vane).

BBUUDDOOVVAA  ZZÁÁKKLLAADDNNEEJJ  ŠŠKKOOLLYY  KKAALLIINNOOVV
Volebný okrsok č. 4: (Jozefíkov, Radovka č. I a II, Bohovičov,

Škerenčákov, Jarabicov, Križovatka, Kopce, Šurinov, Gálov,
Capov, Hackov, Mahútov, Pod Budínom, Šustkov – Jedličník,
Kuljovských, Maslákov, Lastovicov).

BBUUDDOOVVAA  ZZÁÁKKLLAADDNNEEJJ  UUMMEELLEECCKKEEJJ  ŠŠKKOOLLYY
Volebný okrsok č. 5: (Dielničky, Stanica, Uhliská, Vlčov,

Sýkorov, Macurov, Jantov, Grapov, Šustkov, Gavlasov, 
Ul. L. Sojčáka, Gundašov, bytovky č.: 1984, 1985).

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej repub-
liky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov opráv-
nených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať 

vv  ssoobboottuu  44..  aapprrííllaa  22000099  oodd  77..  0000  hhoodd..  ddoo  2222..  0000  hhoodd..

Ing. Jozef Horník, primátor mesta

Prezidentské voľby 2009

Vážení spoluobčania,
Dostali sme sa do roku, ktorý môžeme smelo nazvať

volebným. V tomto roku pristúpime k volebným urnám mini-
málne 3–krát. Najskôr nás čakajú voľby prezidenta SR. Prvé
kolo sa uskutoční už čoskoro – 21. marca 2009. Následne
nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu a voľby do VÚC.

Ísť ku voľbám je právom každého nášho občana. Treba si
uvedomiť, že každý hlas vo voľbách je vyjadrením osobného
názoru. Iba tí, ktorí sa zúčastnia volieb a vyjadria svoj názor,
majú právo počas ďalšieho obdobia reagovať a hodnotiť prácu
zvolených politikov. Z tohto dôvodu je žiaduce a vhodné, aby
sa volieb zúčastnil každý z nás.

Tiež si treba uvedomiť, že ak chcú naši najvyšší volení
predstavitelia vykonávať svoju prácu zodpovedne, je potrebné,
aby fungovala spolupráca medzi prezidentom, vládou a parla-
mentom. Toto je veľmi dôležité hlavne pri prijímaní nových
zákonov a nariadení, ktoré by mali byť vždy v prospech štátu a
jej občanov.

Prezident republiky by mal byť človek, ktorý je apoliticky a
ktorý zasahuje do práce parlamentu a vlády minimálne. Mal
by mať bohaté skúsenosti, mal by byť nekonfliktný, pretože
jeho úlohou je stabilizovať politickú situáciu. V neposlednom
rade by mal podporovať rozvoj vzdelanosti, vedy a výskumu,
byť sociálne cítiaci, národne mysliaci a aktívne komunikovať s
občanmi. Mal by rešpektovať postavenie cirkví na Slovensku a
ctiť si kresťanské korene slovenského národa.

Je teda na Vašom zvážení, ako posúdite jednotlivých kan-
didátov, ako budete hodnotiť ich doterajšiu činnosť a všetko
to, čo doteraz v prospech Slovenska vykonali.

IInngg..  JJoozzeeff  HHoorrnnííkk
pprriimmááttoorr

Z primátorovho zápisníka…
11..  jjaannuuáárr Príhovor občanom v mestskom rozhlase
55..  jjaannuuáárr MsÚ Čadca -fondy
77..  jjaannuuáárr Verejná súťaž pre ZŠ – Čadca
1100..  jjaannuuáárr Novoročný koncert v Čadci – odovzdanie

cien rodákom mesta „Osobnosť Kysúc“

1111..  jjaannuuáárr Životné jubileum kanonika Pavla Šadlá-
ka, správcu farnosti Rajecká Lesná –
gratulácia

1122..  jjaannuuáárr Mestské zastupiteľstvo
1199..  jjaannuuáárr Fondy – Bratislava
2211..  jjaannuuáárr Žilina – Slovenský pozemkový fond
2266..  jjaannuuáárr Obvodný úrad – odbor životného prostre-

dia Čadca 
Jednanie CHKO – výsadba zelene

2277..  jjaannuuáárr Územný plán
2288..  jjaannuuáárr Jednanie – odkanalizovanie Kysúc
66..  ffeebbrruuáárr 1. reprezentačný ples mesta
99..  ffeebbrruuáárr Mestské zastupiteľstvo
1122..  ffeebbrruuáárr ZMOK
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Súťaž „VRŤ SA, KRÚŤ SA!“
Dňa 3. februára 2009 sa konala v ŠKD súťaž pod

názvom: Vrť sa, krúž sa, žiačka – žiak, HULA – HOP je
kamarát. Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov z roč. 1. – 4.
Cieľom bolo motivovať deti k rodosti z pohybu a snahe
naučiť sa ovládať HULA – HOP (koleso).

Prednes poézie a prózy – súťaž
Dňa 16. februára 2009 sa uskutočnila

školské kolo v súťaži Prednes poézie a
prózy. Do obvodného kola v Krásne
nad Kysucou postupujú Kladia
Čechová a Sahrah Bratinová.Výher-
com srdečne blahoželáme 

Poézia – (1. a 2. ročník) 
1. miesto: Sarah Bratinová 

2. miesto: Natália Minarčíková
3. miesto: Žaneta Brňáková

Poézia – (3. a 4. ročník)
1. miesto: Andrej Kučerík
2. miesto: Tamara Bírová

3. miesto: Monika Masláková
Próza – (1. – 4.ročník)

1. miesto: Klaudia Čechová
2. miesto: Aneta Koňuchová

3. miesto: Valentína Kováčová

Stredná odborná škola drevárska v
Krásne nad Kysucou sa zapojila do

II. ročníka stredoškolskej súťaž pre žia-
kov stredných škôl v zriaďovacej
pôsobnosti Žilinského samosprávne-
ho kraja o najlepšiu power-pointovú
prezentáciu na ľubovoľnú tému o
ŽSK. V súťaži s názvom „Dobré sprá-
vy samosprávy…“ s podtitulom
„…ktorá pre vás mnohé spraví.“
Zástupcovia školy sa dňa 10. februára
2009 zúčastnili vyhlásenia výsledkov
súťaže, kde sa umiestnili na 5. mieste a
získali cenu za originalitu vďaka žia-
kovi Mariánovi Zborovančíkovi, ktorý
spracoval prezentáciu na tému Srd-

com v rodnom kraji. Vytvoril obrazo-
vé a textové informácie o Kysuciach,
Liptove, Orave, Turci a Hornom Pova-
ží. O každom regióne priniesol najmä
také poznatky, ktoré ho reprezentujú
navonok. Sústredil sa na kultúrne, his-
torické, sakrálne pamiatky. V obrazo-
vej prílohe nezabudol ani na prírodné
krásy pohorí, vodstva, fauny a flóry. 
Dokázal, že Žilinský samosprávny
kraj je miestom nielen kultúrnym, his-
torickým, kúpeľným, rekreačným, cir-
kevným, turistickým, ale i miestom
pokoja, radosti a oddychu. 

Mária Gavenčiaková

CENA 
ZA ORIGINALITU 

Základná škola Kalinov

Vyučovanie trochu inak
V piatok 20. februára 2009 sa usku-
točnilo netradičné karnevalové
vyučovanie žiakov 1. – 3. ročníka.
Interiér pavilónu C sa premenil na
rozprávkovú krajinu s princeznami,
rytiermi, čertami či veselými zvierat-
kami. Nielen žiaci, ale aj pani učiteľ-
ky sa obliekli do krásnych masiek.
Dve dobré víly pričarovali začiatok

vyučovania plného zábavy, zaujíma-
vých matematických úloh a súťaží.
Miesto vo vyučovaní dostali hlavne
tvorivosť, fantázia a hravosť. Deti
prežívali obrovský pocit úspechu pri
prezentácii seba cez karnevalovú
masku. Prostredníctvom prezlečenia
za niekoho alebo niečo iné sa preja-
vili aj inokedy uzavreté, mlčanlivé

deti. Nechýbala ani promenáda
masiek v telocvični s tradičnou
fašiangovou diskotékou. Najkrajšiu
masku sa ani nepodarilo nájsť preto-
že všetky mali svoje čaro. Všetky
deti boli odmenené sladkosťami. Že
sa rozprávkový deň vydaril, o tom
rozprávali žiariace detské oči napl-
nené radosťou.

24. februára 2009 
sa v škole konal 
karneval. Zábava
sa striedala s kul-
túrnym progra-
mom a súťažami.



Krásňan 9ŠKOLSTVO

Fašiangový karneval v MŠ Prvosienka
Dňa 17. februára 2009 sa v materskej

škole konal tradičný fašiangový karneval.
Ženská folklórna skupina priblížila deťom
tradíciu Moreny a príchod jari, zaspievala
tradičné piesne a s deťmi si aj zatancovali.
Škôlkári mali nádherné kostýmy víl,
rytierov, mušketiérov, indiánov, nechýbali
aj princezné a zvieratká. Atmosféru
fašiangov pripomenuli aj pečené šišky s
lekvárom, ktoré sa podávajú na „ostatky“.
Vďaka ŽFS deti z Prvosienky vedia čo sú to
kroje a spoznávajú tradície našich pred-
kov. Možno práve medzi nimi rastú noví
patrioti Krásna, pretože v očkách im bolo
vidmo, že ich  folklór zaujal a že je to niečo
s čím sa nestretávajú každý deň.

Zápis detí 
do 1. ročníka

V dňoch 19. a 20. januára 2009 sa konal zápis do
1. ročníka základnej školy. Pani učiteľky z I. stupňa
pre deti pripravili úlohy, ktoré mali ukázať ich
šikovnosť, talent a hlavne pripravenosť na školu.
Budúci prváci kreslili postavy, hľadali a rozoznávali
geometrické tvary, spievali, recitovali básničky, viaza-
li šnúrky na topánkach... Po úspešnom zápise boli
obdarovaní diplomom za šikovnosť, vybrali si darčeky,
ktoré pre ne pripravili ich budúci starší spolužiaci.

Zápisu sa zúčastnilo 55 detí, z toho do 1. ročníka
bolo zapísaných 51 predškolákov. O odloženie
školskej dochádzky požiadali rodičia štyroch detí.
Odklad školskej dochádzky konzultovali aj s
odborníčkami z Centra pedagogicko–psychologi-
ckého poradentstva a prevencie, a to s p. Žabkovoou
z Kysuckého Nového Mesta a p. Byrtusovou z Čadce.
Za ich odbornú pomoc na zápise im patrí poďako-
vanie. 

Po úspešnej prvej fotosúťaži, vyhla-
sujeme druhú, ktorá potrvá do konca
mája 2009. Dali sme jej názov SSvvaaddbbyy
nnaa  ssttaarrýýcchh  ffoottooggrraaffiiáácchh. Podmienkou je, aby

svadba mala niečo spoločné s našim mestom
či už miestom konania, alebo osobami.

Každá fotografia v sebe nesie príbeh
a budeme radi, keď nám ich vyrozprá-

vate prostredníctvom fotografií. Výher-
covia dostanú vecné ceny.    

RReeddaakkcciiaa

Fotosúťaž



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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MATRIKAJUBILANTI
január – február 2009

Narodení
Rok 2008: Dominik Šamaj, Mário Kučák, Matej
Ondrúšek, Gréta Cyprichová
Rok 2009: Patrik Podmanický, Matej Jozefík
Sobáše
Štefan Jakubec a Martina Hofferová, 
Mário Šimášek a Michaela Gavlasová,
Jozef Šurina a Mária Chlastáková
Úmrtia
Rok 2008: Michal Kopera 77 r., Pavel Jarabica 53
r., Juliana Minkošová 91 r., Gabriel Kormanec 73
r., Justín Duraj 71 r., Milan Jakubík 51 r., Terezia
Pecková 67 r.
Rok 2009: Jozef Kopásek 69 r., Rudolf Miko 74
r., Justín Gavlas 58 r., František Pagáč 64 r. Ján
Šurin 47 r., Pavol Sýkora 57 r.

Štatistika z evidencie obyvateľov
Počet obyvateľov k 31. 12. 2007: 6951
Počet obyvateľov k 31. 12. 2008: 6904

Rok 2008
narodených: 58 detí 
(25 chlapcov, 33 dievčat)
zomrelo: 75 občanov 
(47 mužov, 28 žien)
Prihlásení na trvalý pobyt:
69 občanov (31 mužov, 38 žien)
Odhlásení z trvalého pobytu:
99 občanov (36 mužov, 63 žien)
Počet sobášov v meste: 38

Dňa 17. marca
2009 o 16.30 hodine
sa uskutoční vernisáž  autorskej výstavy výtvarných prác
kalinovského rodáka Justína Haceka v priestoroch
Makovického domu v Žiline. Výstava s názvom Archa bude
sprístupnená verejnosti od 18. marca do 3. apríla 2009,
pondelok – piatok od 8.00 – 16.00 hodiny.

Justín Hacek sa narodil v roku 1946 a študoval na
Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave, odbor
kamenosochárstvo. Maľovaniu sa venuje od detstva. V jeho
tvorbe cítiť sochárske základy, hlavne v monumentálnom for-
movaní objemov. Viackrát vystavoval s insitnými výtvarníkmi 
v Kysucej galérii v Oščadnici a v roku 2000 sa konala jeho
samostatná výstava s názvom Maľby a premaľby. Za svoje
dielo získal 1. miesto v kategórii maľba.

SSpprráávvnnee  ppooppllaattkkyy  nnaa  mmaattrriikkee  
(najčastejšie vybavované)
VVyyddaanniiee  pprrvvooppiissuu  mmaattrriiččnnééhhoo  ddookkllaadduu (RL,SL,ÚL) 
0 euro/0 Sk
VVyyddaanniiee  ddrruuhhooppiissuu  mmaattrriiččnnééhhoo  ddookkllaadduu (RL, SL, ÚL) 
1,50 eura/45,19 Sk
OOssvveeddččeenniiee  ppooddppiissuu  0,50 eura/15,06 Sk
OOssvveeddččeenniiee  ffoottookkóóppiiee
1.strana slovenského textu 1,50 eura/45,19 Sk
1.strana českého textu 3 eura/90,38 Sk
ŽŽiiaaddoossťť  oo  vvýýppiiss  aa  ooddppiiss  zz  rreeggiissttrraa  ttrreessttoovv 1,50 eura/45,19 Sk

Básnik Brezány 
podporoval aj 
našich poetov
V týchto dňoch sme si pri-
pomenuli 100. výročie
narodenia básnika a kul-
túrneho pracovníka Štefa-
na Atilu Brezányho (1909 –
1992). Nepochádzal síce z
Kysúc, ale s Kysucami bol
bezprostredne spojený,
dokonca istým spôsobom
aj s naším mestom. Sved-
čia o tom niektoré jeho
knihy, napríklad Moje
Kysuce či Dejatelia Kysúc
v kultúre, umení a vede,
kde sú zaradené aj osob-
nosti z Krásna nad Kysu-
cou. Okrem toho sa veno-
val organizátorskej práci
na poli kultúry. Viedol

literárny krúžok, ktorý v
šesťdesiatych rokoch mi-
nulého storočia vydal via-
cero zborníkov, napríklad
Divoké víno a Svitanie
slova. Na básnika Brezá-
nyho si spomenul aj náš
rodák a predseda Odboč-
ky Spolku slovenských
spisovateľov Anton Straka,
kedysi člen spomínanej
literárnej skupiny, na kul-
túrnej akcii pri príležitosti
básnikovej storočnice.
Zorganizovali ju Žilinský
samosprávny kraj a Kraj-
ská knižnica v Žiline. Svo-
jou básňou sa tu predsta-
vila tiež kysucká poetka
Jana Štefánia Kuzmová,
ktorú tiež kedysi Brezány
viedol, a ďalší hostia.

LH

85 roční Mária Bírová
Helena Červená
Anna Šarláková

80 roční Pavlína Novotná
Marta Noskovičová

75 roční Anna Kopásková
Veronika Baroťáková
Ernestína Pavčíková
Jozef Macura
Marta Kasajová
Anna Šusteková

70 roční Ján Ďurana
Anna Rončáková
Miroslav Kormanec
Helena Šumská
Zdena Kučerová
Milan Šuráb – poslanec MZ
Irena Jesenská

NNoovvéé  ppooppllaattkkyy  ––  zzááppiissnnéé  vv  kknniižžnniiccii
Deti a dôchodcovia: 0,50 eura/15,06 Sk, Mládež od 15
rokov: 1 eura/30,13 Sk, Dospelí: 1,50 eura/45,19 Sk

Justín Hacek 
vystavuje
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Štatistika farnosti 
Krásno nad Kysucou
za rok 2008
1 Krstov bolo v tomto roku 54, z toho 27 chlapcov, o 16 menej

a 27 dievčat, o 11 menej ako vlani. To je o 27 krstov menej
ako vlani. Krstiť budeme tak ako je zvykom, v každú druhú a
štvrtú sobotu v mesiaci pri rannej svätej omši. Krstné náuky
bývajú v stredu pred krstom po sv. omši na fare. Podmienky
pre krstných rodičov sú vek 16 rokov, sviatosť birmovania a u
manželov sviatosť manželstva.

2 Sobášov bolo v tomto roku 30. To je o 1 sobáš menej ako
vlani. Hláste sobáš včas, aspoň minimálne tri mesiace vopred.
Sobášných náuk je 5 – vieroučná, mravoučná, liturgická,
lekárska a psychologická a plus zápis zápisnice o prijatí
manželstvá.

3 Pohrebov Za uplynulý rok bolo v našej farnosti 77. To je o 5
menej ako vlani. Mužov – 48, o 8 viac žien – 29, o 13 menej .
Z toho bolo 14 zomrelých nezaopatrených, vlani ich bolo 8. 

4 Svätých prijímaní sa rozdalo v našej farnosti v tomto roku asi
109.700. To je o 5200 viac ako vlani. Krásno – 92.000, to je
o 5500 viac ako pred rokom. Kalinov – 17.000, to je o 1000
menej ako pred rokom. 

5 Farská kancelária – prosím Vás, pokiaľ sa dá, tak si vybavujte
svoje záležitosti a úradné veci v kancelárii po sv. omšiach. Cez
deň máme iné rôzne povinnosti a nemusíme byť vždy na fare.
Môžete prísť aj cez deň, len nás nemusíte zastihnúť. Máme
všetky povinnosti prakticky mimo fary. 

6 Prosím Vás rodičov prvoprijímajúcich detí, zúčastňujte sa 
s nimi na sv. omšiach, modlite sa s nimi, buďte im vzorom 
a príkladom v náboženskom živote. 
BIRMOVKA – birmovancov chcem povzbudiť, aby sa zúčastňo-
vali ďalej na sv. omšiach, pristupovali k sviatostiam a zapájali
sa do farského života.

7 Do našej farnosti som pozval otcov misionárov, ktorí prijali
moje pozvanie a od 22. novembra do 30. novembra 2008 boli
v našej farnosti ĽUDOVÉ MISIE. Misie konali misionári
redemptoristi zo Starých Hôr pod vedením pátra otca Ivana
Flimela, ktorý Vám je už známy z predchádzajúcich misií 
v našej farnosti. Misie hodnotím veľmi pozitívne, bol to mimo-
riadny čas pre pôsobenie Božej milosti a mimoriadny čas
Božej amnestie – odpustenia. Ovocím misií bude naše
spoločné dozrievanie v kresťanských čnostiach a hlbší vzťah
k Eucharistii – sv. omši, čo základ a jadro našej nábožnosti.

8 ŽILINSKÁ DIECÉZA - Sv. Otec Benedikt XVI. dňa 14. februára
2008 rozhodol o reorganizácii diecéz latinského obradu na
Slovensku. Zriadil novú Bratislavskú arcidiecézu a Žilinskú
diecézu. Do Západnej provincie patria: Bratislavská arci-
diecéza, Trnavská arcidiecéza, Banskobystrická diecéza,
Nitrianska diecéza a Žilinská diecéza. Za nového
bratislavského arcibiskupa vymenoval Mons. Stanislava
Zvolenského, doterajšieho pomocného biskupa Bratislavsko-
trnavskej arcidiecézy. Za prvého žilinského biskupa vymeno-
val Mons. Tomáša Galisa, doterajšieho pomocného biskupa
Banskobystrickej diecézy. Katedrálnym kostolom sa stal
doterajší farský kostol Najsvätejšej Trojice.

9 S príchodom novej meny KBS stanovila štipendium – milodar
za svätú omšu na 3,32 eura – teda výška milodaru za sv. omšu
ostáva tak ako doteraz.

10 Tento rok sme dokončili terénne úpravy okolo kostola 
a výsadbu zelene. Na farskej budove som dal urobiť novú
strechu nad garážami, lebo stará už úplne doslúžila. Tento rok
nás čaká oprava vstupných schodov v Kalinovskom kostole –
sú značne poškodené. Tak isto aj oprava fary – potrebná je
nová strecha na farskej budove, lebo na mnohých miestach je
problematická a zateká do farskej budovy a k tomu treba
spomenúť aj problém okien na farskej budove. Tento rok sme
zaplatili za elektrickú energiu aj s doplatkami 140.000 Sk 
a plus za plyn v kostole v Kalinove 45.000 Sk. Na bežnom účte
v Slovenskej sporiteľni máme 197.591 Sk. 

Celkovo za prevádzku kostolov, pastoračného centra, údržbu,
investície, poistné, opravy a nákupy sme tento rok zaplatili
540.000 SK. Všetky faktúry sú ku koncu roka uhradené.
Nech to všetkým dobrodincom dobrotivý Boh mnohonásobne
odmení. 
Chcem zároveň poďakovať za všetky milodary na opravu kos-
tola, bez nich by sme nedokázali práce uskutočniť a samozre-
jme aj bez Vašej akejkoľvek pomoci by sa to nedalo. Pán Boh
zaplať za všetky potraviny pre robotníkov, veľmi ste pomohli,
to neviem ani vyčísliť. 

11 POĎAKOVANIA – Chcem poďakovať kostolníkom pánu
Jakubcovi a pánu Masarykovi, ktorí si zaslúžia našu pozornosť
a rešpektovanie. Zvlášť pri opravách a prácach pri kostole im
patrí veľká VĎAKA a ÚCTA za ich obetavosť. Obetujú pre náš
kostol hodiny a hodiny zo svojho času – bez nich si práce pri
kostole viem veľmi ťažko predstaviť. To isté platí o Tonkovi
Škerenčákovi, kostolníkovi v Kalinove. VĎAKA patrí Štefke
Kubalovej s dcérou a Márii Haluskovej za pekné ozdobovanie
kostolov. Vďaka patrí aj pani Márii Macurovej a Vincencii
Tvrdej, ktoré sa starajú o čistotu bohoslužobných vecí vo
farskom kostole. VĎAKA patrí aj organistom Tonkovi
Hajnému, Máriovi Lastovicovi, Marienke Čimborovej a Patrícii
Kasajovej. ĎAKUJEM Gabike, Majke a Lenke za vedenie
speváckych zborov. ĎAKUJEM všetkým rozdávateľom svätého
prijímania za ich celoročnú obetavú pomoc. ĎAKUJEM
miništrantom za ich službu pri bohoslužbách. A samozrejme
VĎAKA patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom obetavo
pomáhate pri rôznych prácach a akciách a konáte rôzne
služby vo farnosti.
ĎAKUJEM naším katechétkam Gabike, Majke, Evke a Zuzke
za obetavosť pri školskej katechéze. Evka je na materskej
dovolenke, ale teší sa už na prácu vo farskej katechéze.
ĎAKUJEM všetkým animátorom a katechétkam pri príprave
birmovancov. Urobili ste veľký kus roboty a patrí Vám VEĽKÁ
VĎAKA.
Tento rok je naša farnosť bohatšia o dvoch diakonov – Martin
Jarabica a Martin Chlebek a zároveň v lete by mali prijať
kňazské svätenia. Máme jedného bohoslovca Petra Nečedu,
ktorý študuje v druhom ročníku v seminári v Nitre, ale patrí do
Žilinskej diecézy. Pamätajme na nich a pomáhajme im. 

12 NA ZÁVER tohto hodnotenia života v našej farnosti chcem
POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli,
či už finančne alebo naturáliami a potravinami pre robotníkov
alebo svojimi silami pri rôznych potrebách v našej farnosti 
a bolo Vás veľmi veľa. Chcem POĎAKOVAŤ Mestskému úradu,
základným školám a strednej drevárskej škole za dobrú
spoluprácu a všetkým firmám, ktoré mali ochotu nám pomôcť
a mnohé z nich to urobili naozaj nezištne. ĎAKUJEM mojím
susedom, ktorí mi veľa krát nezištne pomohli v mojej núdzi 
a ĎAKUJEM všetkým na ktorých si teraz možno ani nespomí-
nam a bolo by to aj veľmi ťažké Vás tu všetkých spomínať.
ĎAKUJEM všetkým, ktorí nehľadáte pre seba chvály a uzna-
nia. Nech Vám to všetkým dobrotivý Pán Boh mnohonásobné
odmení. Na záver ĎAKUJEM PÁNU BOHU aj Vám mojim
veriacim za dní, ktoré sme spolu prežili. Zároveň Vás prosím,
ja a pán kaplán, ešte o odpustenie, ak sme Vás počas roka
niečím pohoršili a dali Vám tým zlý príklad. Aj my sme len
krehkí a slabí ľudia, máme aj svoje prehry a zlyhania. Ale
určite Vám chceme byť príkladom, ako treba aj po každej
prehre vstať a radostne, ako veriaci ľudia ísť s nádejou ďalej.
A s týmto úmyslom o odpustenie a prosbou o ďalšie modlitby
za nás Vám udeľujem aj požehnanie.

dekan Pavol Špita, správca farnosti

Štatistika farnosti 
Krásno nad Kysucou
za rok 2008
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Počas futbalového stretnutia padlo veľa gólov a mladším miniš-
trantom sa podarilo skončiť na prvom mieste, zatiaľ čo starší sa
museli uspokojiť so siedmim miestom. 

Futbalový turnaj miništrantov v Beluši

Drevári na lyžiarskom výcviku

Žiaci prvého ročníka
Strednej odbornej školy
drevárskej v Krásne nad
Kysucou sa zúčastnili
lyžiarskeho výcviku v Lyžiarskom stredisku Veľká Rača, ktorý sa konal
prvý februárový týždeň. Hlavným cieľom kurzu bolo naučiť každého začia-
točníka základným pohybom na lyžiach a pokročilejších zdokonaliť v tom, čo
už vedeli. V pondelok boli všetci päťdesiati lyžiari roztriedení do piatich
skupín, podľa výkonnosti, kde sa im až do piatku venovali inštruktori.
Vedúcim kurzu bol Mgr. Marián Ondrúšek. Skúsení i začínajúci lyžiari 
a snoubordisti otestovali nielen svoje schopnosti, ale vyskúšali počas týždňa
aj vrtošivé počasie. Kurzu sa zúčastnil aj pán riaditeľ PaedDr. Ján Palko,
ktorému patrí srdečná vďaka, že podporuje športové aktivity na škole.

Ostatní žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili turistického výcviku. V ponde-
lok absolvovali túru do osady Šustkov. Na niektoré stromy v hore upevnili
kŕmidlá so slnečnicovými zrnami pre vtáky. V utorok roznášali letáky po
meste Krásno o užitočnosti separovaného zberu a zrealizovali túru do osady
Vlčov. Ďalšie dva dni absolvovali túry na Veľkej Rači, prešli až na poľskú
stranu, pozreli si z rozhľadne peknú panorámu krajiny a vyskúšali bobovú
dráhu. V piatok vyčistili priestor okolo budovy školy a pokračovali pravým
ramenom okolo rieky Bystrice. Žiaci zbierali odpad: papiere, plastové a skle-
nené fľaše, drobný komunálny odpad z domácností a triedili podľa druhu.
Všetok odpad vyviezli zamestnanci údržby mesta. Pri turistickom výcviku si
nacvičovali a upevňovali vedomostí z lekárskej prvej pomoci, uplatňovali eko-
logické zásady pri pobyte v prírode, orientácia v teréne a ďalšie topografické
vedomosti.

Vo štvrtok vedúci kurzu
zorganizoval grilovačku pre
všetkých účastníkov lyžiarske-
ho a turistického výcviku pred
chatou U medveďa s pod-
porou sponzorov Juraja
Michalíka a Petra Harvana s
manželkou, ktorí poskytli aj
priestor na grilovanie.
Poďakovanie patrí aj
lyžiarskemu stredisku
Snowparadise Oščadnica –
Veľká Rača, ktorý vyšiel max-
imálne v ústrety a vytvoril
podmienky na dobrý priebeh
lyžiarskeho výcviku.
Poďakovanie patrí aj všetkým
inštruktorom za dobre odve-
denú prácu a žiakom za disci-
plínu, vďaka ktorej sa predišlo
nepríjemným zraneniam a
udalostiam. Cieľom výcviku
bolo zvýšiť lyžiarsku úroveň
študentov, pohybovú výkon-
nosť prostredníctvom
zimných športov a vytvoriť
pozitívny vzťah k zimným
športom a k prírode.

Mgr. Mária Gavenčiaková

Turnaj politických strán
vyhralo mužstvo SNS

Dňa 17. januára 2009 sa v hale Strednej odbornej
školy drevárskej uskutočnil 2. ročník halového turnaja
vo futbale politických strán. Na turnaji sa zúčastnilo 
5 družstiev: Smer-SD, KDH, HZD, SNS, HZDS–ĽD.
Odohrali medzi sebou celkovo 10 zápasov.

Víťazom turnaja sa stalo družstvo SNS, druhú
priečku obsadil kolektív Smer–SD a tretí skončili fut-
balisti KDH.

Najlepším hráčom sa stal Michal Krištofík z družstva
HZD a za najlepšieho brankára vyhlásili Jaroslava
Buchtu z KDH.


