
2/2009 Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou Nepredajné

Noviny Krásňan nájdete:
* Knižnica – KD
* Mestský úrad
* obchod Jednota Coop pri kostole 
* obchod Jednota Coop pri cintoríne
* Školáčik
* Potraviny v Kalinove
* potraviny na stanici
* Potraviny U Blažkov
www.mestokrasno.sk

Pred kulúrnym domom
aj tento rok, ako tra-
dične sa vypína Máj.,

ktorý priniesli členovia
Folklórneho 

súboru Drevár. Celé
stavanie sprevádzali
spevom a neskôr aj

tancom. Súbor o pár
dní na to absolvoval

cestu do Chorvátsku,
kam išli šíriť ľudovú
kultúru.  Pri stavaní
Mája nechýbala ani

Ženská folklórna
skupina, ktorá Krásno
reprezentuje na mno-
hých kysuckých festi-

valoch. 

Máj, Máj, Máj 
zelený.... 



2 AKTUALITY Krásňan

Krásne jubileum

Ako každý rok, tak aj v tomto roku, nezabudol
mestský úrad na Deň matiek. Pri príležitosti tohto
sviatku sme pre všetky mamičky v našom meste
pripravili program, v ktorom sa predstaví a piesňou
poteší srdcia umelec z ČR JIŘÍ ZMOŽEK so svojím
hudobným sprievodom. Tento program je naším
darčekom pre VÁS, MILÉ MAMY! Program sa usku-
toční v nedeľu 17. 5. 2009 o 18.00 hodine 
v Kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou. Všetky
matky majú vstup voľný! Tešíme sa na Vašu účasť!

Dňa 27. apríla 2009 oslávi krásne 
50. narodeniny riaditeľ Základnej
školy Mládežnícka Mgr. Vladimír
Targoš. Nech mu zdravie slúži, šťastie
pri ňom stojí, nech má úspechy v jeho
zodpovednej práci s deťmi.

Riaditeľ ZŠ Mlá-
dežnícka oslávil
okrúhlych 50

Kalendárium 2009
Máj DDeeňň  mmaattiieekk 17. 5.2009 – posedenie

a kultúrny program pri príležitosti svi-
atku 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 pro-
gram, 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 medz-
inárodnou účasťou KKrráássňňaannsskkáá  ddeessii--
aattkkaa  – štart na štadióne Krásno 8.
11. 2009 o 10.00 hod.

December SSttrreettnnuuttiiee  ss  MMiikkuullááššoomm
(o ďalších pripravovaných podujatiach vás budeme
včas informovať)

Pozvánka na program 

ku Dňu matiek

Kysuce iba nedávno žili celo-
slovenským podujatím Dni det-
skej knihy 2009. Spoluorganizá-
tormi boli Žilinský samospráv-
ny kraj a Kysucká knižnica
Čadca.
Na projekte, ktorý sa každý rok
uskutočňuje v inom regióne
Slovenska, sa zúčastnila aj bib-
liografka a redaktorka Eva Hor-
nišová. Dlhé roky pracovala v
známom vydavateľstve Mladé
letá, ktoré pripravuje literatúru
pre deti a mládež. Tomuto
vydavateľstvu venovala aj

značnú časť svojej bibliografic-
kej práce. Ako pri našom stret-
nutí sama povedala, korene má
vlastne na Kysuciach – jej otec
pochádzal z Krásna nad Kysu-
cou, manžel z Kysuckého
Nového Mesta. Určitý rodinný
pomer vraj má aj s rodinou
Hornišovcov v našom meste.
Eva Hornišová sa počas svojho
pobytu na kultúrnom podujatí
stretla so žiakmi našich škôl,
aby im porozprávala o svojej
práci a vôbec literatúre, ktorá je
nesmierne dôležitá v živote
každého človeka, pretože roz-
víja jeho duchovný rozmer.

LH

Osobnou návštevou potešili zástupcovia MsÚ v
Krásne nad Kysucou pani Františku Šurinovú,
ktorá sa 2. apríla 2009 dožila 9900  rrookkoovv.
Stretnutie bolo milé, oslávenkyňu potešili kyti-
cou, drobnými darčekmi a oživili dni jej
zaslúženého odpočinku. K tomuto nádhernému
jubileu želáme našej spoluobčianke veľa zdravia
a duševnú pohodu.

Korene má Eva

Hornišová 

u nás

Mesto Krásno nad Kysucou Vás 
dňa 24. mája 2009 o 18.00 hodine 

pozýva do kultúrneho domu na 1. kolo súťaže Kysucké Repete.
Súťažné piesne interpretujú: Ján Stasinka, Patrícia Smoľáková,

Nikoleta Stasinková, Zuzana Gacíková, 
Viera Korhelíková, Ferdinand Blahuta.

Hosťom večera bude speváčka JADRANKA.

Pre divákov sú pripravené darčeky a autogramiáda Jadranky.
Vstupenky si môžete zakúpiť v knižnici, tel: 438 52 39.

Cena vstupenky 3,32 eur (100 Sk)
Tešíme sa na Vás!

Mediálni partneri: KYSUCE, Kysucké noviny, Krásňan
Reklamní partneri: MESTO Krásno nad Kysucou, MONTÁŽA Miroslav

Capek, MOLITAS, s.r.o., ILSTAV, s.r.o.

KYSUCKÉ REPETE
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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

– Aj tento rok, počas Veľkonočných sviat-
kov, pri hrobe strážili hasiči, miništranti 
a mládež. Veľkonočných obradov sa
zúčastňovalo mnoho veriacich a veľa
pristúpilo aj ku sviatostiam.

– Tento rok pribudnú ďalší dvaja kňazi 
– Martin Jarabica a Martin Chlebek,
študenti kňazského seminára v
Bratislave. Kňazskú vysviacku príjmu 
13. júna 2009. 

– 1. sv. prijímanie sa bude konať 
24. mája 2009.

Voľný pondelok, kto by ho nechcel. Takúto ponuku dáva
Rádio Expres svojim poslucháčom. Ponuku využila pracovníč-
ka Kysuckého múzea v Čadci. Moderátor Ivan „Binďo“ Bindas
teda v pondelok 16. marca 2009 nastúpil na "zástup" do
múzea a pracoval na výrobe mamuta v depozite v Krásne.
Bola som sa pozrieť, ako mu nové zamestnanie ide a veľmi si
pochvaľoval. Vyskúšal už mnoho povolaní a toto bolo pre neho

niečo nové. Mamut v Krásne nie je náhoda, pretože sa tu 
v riečisku rieky Kysuca našiel jeho zub – stolička. Mláďa
mamuta sa už nachádza v Kaštieli Radoľa a mamutica sa
bude nachádzať v našom meste.„Na jeseň sa plánuje otvoriť
prírodovedná expozícia,“ prezradil riaditeľ múzea Miloš
Jesenský. Bude to jedinečná expozícia na Kysuciach a verím,
že obohatí naše mesto.

Z farských oznamov

V Žiline sa konalo stretnutie spisovateľov pri
príležitosti prezentácie novej tvorby. V Krajskej
knižnici predstavili svoje nové diela Ján Lenčo a
Milan Tuma. Lenčo napísal zbierku próz
Posledný anjel a Tuma prišiel s poetickou knihou
Čaša plná lásky. Delegáciu spisovateľov viedol
predseda Odbočky Spolku slovenských spiso-
vateľov v Žiline Anton Straka, ktorý sa zhro-
maždeným aj prihovoril. Osudy oboch spiso-
vateľov i Straku boli v mnohom podobné – všetci
boli po roku šesťdesiatosem v rámci normalizá-
cie vylúčení zo strany a perzekvovaní.
Najznámejší žilinský spisovateľ Ján Lenčo viack-
rát navštívil našu knižnicu a zúčastnil sa viac-
erých kultúrnych akcií. Milan Tuma určitý čas žil
v Krásne nad Kysucou, pretože tu pôsobil jeho
otec ako učiteľ.

LH

Jána Lenču 

a Milana Tumu 

poznajú 

aj v Krásne

„Binďo“ robil mamuta
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 9. marca 2009
Uzn.č. 46/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Jozef Grapa, Bc. Ľubomíra Bodorová, Milan Šuráb,
overovateľov zápisnice – Vojtech Buchta, Mgr. Gabriela Bírová
a program rokovania MZ.
Uzn.č. 47/2009 – MZ schvaľuje odpredaj trafostanice v časti
mesta Zákysučie pre SSE, a.s. Žilina s tým, že táto bude
rekonštruovaná na ich náklady a bude slúžiť pre potreby
budúcich užívateľov v novopostavených bytových a
rodinných domoch v časti mesta Zákysučie v sume 1
euro+DPH.
Uzn.č. 48/2009 – MZ schvaľuje záverečný účet obce a
celoročné hospodárenie za rok 2008 bez výhrad.
Uzn.č. 49/2009 – MZ schvaľuje vyrovnanie schodku rozpoč-
tového hospodárenia vo výške 14 254 308,45 Sk príjmovými
finančnými operáciami.
Uzn.č. 50/2009 – MZ schvaľuje zisk z hospodárskej činnosti vo
výške 31 284,67 použiť na zníženie straty z hospodárskej čin-
nosti z minulých období.
Uzn.č. 51/2009 – MZ schvaľuje Smernicu č. 1/2009 o jednot-
nom postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek.
Uzn.č. 52/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p. č.
6068/12 – zastavané plochy o výmere 87 m2, p.č. 12416/6 –
zastavané plochy o výmere 102 m2 za cenu 17 eur/m2 pre
Automotive interior world, s.r.o. Krásno nad Kysucou č. 293.
Uzn.č. 53/2009 – MZ ruší uznesenie č. 24/2008, 67/2008,
110/2008, 148/2008.

Uzn.č. 54/2009 – MZ schvaľuje odpredaj priestorov v zdravot-
nom stredisku MUDr. Štefanovi Masnicovi za cenu 200
eur/m2.
Uzn.č. 55/2009 – MZ schvaľuje dodatok k VZN o parkovacích
miestach tak, že bezplatné parkovanie je len pre držiteľov
ZTPS, prípadne rodinného príslušníka žijúceho v spoločnej
domácnosti.
Uzn.č. 56/2009 – MZ neschvaľuje pridelenie panelovej garáže
ani pozemku v danej lokalite p. Vladimírovi Rábikovi, Krásno
č. 1384.
Uzn.č. 57/2009 – MZ poveruje mestský úrad uzatvoriť zmluvu
s novým prevádzkovateľom na káblovú a MMDS televíziu.
Uzn.č. 58/2009 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uzne-
sení za február 2009 a rok 2008.
Uzn.č. 59/2009 – MZ berie na vedomie Správu kontrolórky k
záverečnému účtu.
Uzn.č. 60/2009 – MZ berie na vedomie opatrenia na odstráne-
nie zistených nedostatkov z kontroly výkonnosti hospodáre-
nia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska
dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov
vybraných činností pri výkone samosprávy vykonanej NKÚ.
Uzn.č. 61/2009 – MZ berie na vedomie odovzdanie
finančných prostriedkov SZZTP v Krásne nad Kysucou v
sume 332 eur ako výťažok z benefičného koncertu.
Uzn.č. 62/2009 – MZ berie na vedomie rozpočet na stavebné
úpravy v zdravotnom stredisku, ktorý zabezpečuje KRASBYT.

1. kolo 
21. marec  2009

Počet oprávnených voličov: 5.300
Počet vydaných obálok: 2.223
Počet platných hlasov: 2.207
Účasť voličov v %: 41,94
Počet okrskov: 5

2. kolo 
4. apríl 2009

Počet oprávnených voličov: 5.295
Počet vydaných obálok: 2.737
Počet platných hlasov: 2.720
Účasť voličov v %: 51,69

Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. 2.284 hlasov – 83.97 %
Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. 436 hlasov – 16,02 %

Voľby prezidenta SR 
v Krásne nad Kysucou

Z primátorovho zápisníka…

1188..  ffeebbrruuáárr Jednanie – projekt most v Kalinove

2266..  ffeebbrruuáárr Jednanie so ŽSR – podchod v Zákysučí

Jednanie – SWEDWOOD

22..  mmaarreecc Jednanie – zásobovanie vodou a odkanali-

zovanie Kysúc

1100..  mmaarreecc Jednanie – EUROTECH

1111..  mmaarreecc Jednanie – DATALAND

2233..  mmaarreecc VÚC Žilina

2255..  mmaarreecc Jednanie – projekt „Pešia zóna“

3311..  mmaarreecc CONECO Bratislava

22..  aapprrííll Snem ZMOKysúc v Čadci

66..  aapprrííll Jednanie s LIDL

88..  aapprrííll SEVAK – vodovod Vlčov

1166..  aapprrííll Jednanie – SEVAK

ŽSK

2200..  aapprrííll Mestské zastupiteľstvo
2222..  aapprrííll Jednanie s firmou Alpine Slovakia – most

cez rieku Bystrica v Krásne

Stretnutie s členmi HZZ (Hasičský záchranný

zbor)

2244..  aapprrííll Stretnutie s prezidentom v Čadci

Odovzdanie finanč-
nej zbierky z bene-
fičného koncertu
pani Margite Ďuri-
šovej, predsedníč-
ke Zväzu invalidov
a Klubu dôchodcov 
v Krásne.
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 20. apríla 2009
Uzn.č. 63/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Božena Ďurčanová, Vojtech Buchta, Mgr. Gabriela Bírová,
overovateľov zápisnice Miroslav Capek, Pavol Targoš a pro-
gram rokovania MZ doplnený o VZN o vylepovaní plagátov.
Uzn.č. 64/2009 – MZ schvaľuje rekonštrukciu už vybudovanej
terasy pred kultúrnym domom z dreveného pódia na demon-
tovateľnú zámkovú dlažbu.
Uzn.č. 65/2009 – MZ odročuje žiadosť p. Hamziča E., bytom
Krásno  nad Kysucou 1710 ,do vysporiadania pohľadávok voči
mestu.
Uzn.č. 66/2009 – MZ neschvaľuje žiadosť p. Mikovej, bytom
Krásno nad Kysucou č. 1506 o odpredaj časti parcely p.č.
KNC 12492/1 na výstavbu garáže.
Uzn.č. 67/2009 – MZ súhlasí s oplotením časti parcely č.
3583/1 vo vlastníctve rodiny Štefana Kavalka, bytom Krásno
nad Kysucou 627, na parkovanie ťažkých strojov s tým, že ak
bude
realizovaná výstavba podľa UPD mesta, tak sa parkovanie
strojov zruší.
Uzn.č. 68/2009 – MZ odročuje žiadosť St. Pustaja, bytom
Krásno nad Kysucou č. 1983 do budúceho zastupiteľstva pre
vymeranie parkovacích plôch.
Uzn.č. 69/2009 – MZ schvaľuje príspevok p. Jánovi Suchárov,i
bytom Krásno nad Kysucou č. 692, vo výške 800 eur ako
finančnú výpomoc pri požiari.
Uzn.č. 70/2009 – MZ odročuje voľbu prísediacich okresného
súdu v Čadci na funkčné obdobie r. 2010-2013.
Uzn.č. 71/2009 – MZ schvaľuje zámenu pozemku č.p. KNC
6417/249 o výmere 21 m2 vo vlastníctve Igor Žigo, bytom
Krásno nad Kysucou, Zákysučie č. 800, za pozemok č.p. KNC
6417/270 o výmere 21 m2 vo vlastníctve Mesto Krásno nad
Kysucou.
Uzn.č. 72/2009 – MZ schvaľuje zámenu pozemku č.p. KNC
6417/248 o výmere 21 m2 vo vlastníctve Pavol Vojtuš, a
manželka Mária Vojtušová, obaja bytom Krásno nad Kysucou
č. 1434, za pozemok p.č. KNC 6417/262 o výmere 21 m2 vo
vlastníctve Mesto Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 73/2009 – MZ schvaľuje návrh finančnej komisie o
pridelení pozemkov na výstavbu garáži pri sútoku riek
Kysuca a Bystrica, a to:
Mgr. Miroslava Kršiaková, Krásno č. 1378
Miroslav Pištek, Krásno č. 1434
Ing. Róbert Pištek, Krásno č. 1434
Marcela Solišová, Krásno č. 1434
Milan Kuric, Krásno č. 1301
Milan Brňák, Krásno č. 1499
Ing. Peter Poláček, Krásno č. 108
Margita Ďurišová, Krásno č. 1303
Ladislav Hrubý, Krásno č. 1378
Ing. Emil Krško, Krásno č. 1119

Miroslav Kováč, Krásno č. 1301
Marián Broda, Krásno č. 815
Uzn.č. 74/2009 – MZ schvaľuje návrh finančnej komisie o
finančný príspevok z rozpočtu mesta jednotlivým žiadateľom:
ZO chov poštových holubov - 166 eur (5.000,92 Sk),
Ženská folklórna skupina - 498 eur (15.002,75 Sk),
Folklórny súbor Drevár – 664 eur (20.003,66 Sk),
Dychová hudba Krasňanka – 332 eur (10.001,83 Sk),
Spevácky súbor Krasňanka – 498 eur (15.002,75 Sk).
Uzn.č. 75/2009 – MZ berie na vedomie Návrh finančnej a
invetarizačnej komisie na vyradenie nepotrebného majetku
mesta.

Uzn.č. 76/2009 – MZ berie na vedomie Žiadosť o dar pre
Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre deti a dospelých
Čadca Horelica.
Uzn.č. 77/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. KNC
3754/19–23 – ostatné plochy o výmere á 17 m2 za 5 eur/m2 +
rozpočítaný GP pre majiteľov garáží v časti mesta Zákysučie
Uzn.č. 78/2009 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu z položky -
kapitálové výdavky – 06.3.0 – zásobovanie vodou –
rekonštrukcia vodovodov do položky – bežné výdavky 4.5.1
cestná doprava – rutinná a štandardná údržba ciest v sume 13
278 eur (400.000, – Sk).
Uzn.č. 79/2009 – MZ schvaľuje finančný príspevok na rozšíre-
nie separovaného zberu v rámci operačného cieľa 4.1. vo
výške 23.236 eur (700.000, – Sk).
Uzn.č. 80/2009 – MZ poveruje mestský úrad preskúmaním
možnosti napojenia bytových domov na blokové kotolne
(technicky aj ekonomicky).
Uzn.č. 81/2009 – MZ berie na vedomie inventarizačný zápis z
vykonania riadnej inventarizácie majetku k 31. 12. 2008 a stav
majetku mesta k 31. 12.2008.
Uzn.č. 82/2009 – MZ berie na vedomie kúpnu zmluvu so spol.
LIDL s tým, že bude upravená o vysporiadanie výmenníkovej
stanice.
Uzn.č. 83/2009 – MZ berie na vedomie správu DHZ.
Uzn.č. 84/2009 – MZ schvaľuje plán preventívnych
protipožiarnych prehliadok na rok 2009 v súkromných
budovách fyzických osôb v časti mesta horné Krásno od Ulice
lesníckej po Most sv. Jána a v osade Gavlasov. U podnikajúci-
ch fyzických a právnických osôb v týchto prevádzkach:
všetky objekty a prevádzky v Dome služieb (okrem pošty a
drogérie, kde vykonáva štátnych pož. dozor riaditeľstvo
HaZZ Čadca), potraviny Kyszdroj, Autoomega p.
Plánka, reštauácia Gazdovský šenk, pohostinstvo Zlatá
koruna, potraviny Zlatá koruna pred kostolom, reštauácia
Pod vežou, prevádzky v objekte p. Strapáča na Ul. 1. mája.
Uzn.č. 85/2009 – MZ schvaľuje vedúcich prehliadkových
skupín: Ploštica Š, Krásno č. 1233, M. Šustek, Krásno č. 247,
M. Buchta, Krásno č. 935, Fr. Smržo, Krásno 1378, J.
Kormanec, Krásno 1243, P. Jacek, Krásno č. 1243, M.
Kormanec, Krásno 193, J. Vojtík, Krásno č. 191, J. Kopásek,
Krásno č. 1433, M. Gábor, Krásno č. 1270, M. Čimbora,
Krásnso č. 12, , M. Tomčala, Krásno č. 457, A. Jantoš, Krásno č.
1434, J. Ševec, Krásno č. 1225.
Uzn.č. 86/2009 – MZ berie na vedomie Správu o činnosti
úseku soc. starostlivosti a opatrovateľskej služby mesta.
Uzn.č. 87/2009 – MZ berie na vedomie Správu o skutočných
nákladoch na výrobu tepla v r. 2008.
Uzn.č. 88/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č. KNC
3754/16 – ostatné plochy o výmere cca 136 m2 za cenu 5
eur/m2 pre Bc. Gregor Hudec, Nám. Ľ. Fullu 1665/8, Žilina.
Výmera bude upresnená GP.
Uzn.č. 89/2009 – MZ berie na vedomie správy kontrolórky.
Uzn.č. 90/2009 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uzne-
sení.
Uzn.č. 91/2009 – MZ ruší uzn. č. 178/2006 – VZN o vylepo-
vaní plagátov.
Uzn.č. 92/2009 – MZ schvaľuje VZN pre vylepovanie
volebných plagátov s úpravami:
V preambule VZN doplniť zákony týkajúce sa všetkých
volieb, v článku 2 odstavec 5 bude vypustená prvá veta a do
druhej vety bude doplnené „do 15 dní“.



Dňa 11. júna 2008  pricválali
koníky k deťom z materskej
školy, na ktorých sa mohli
povoziť. Túto aktivitu škola plní
každoročne v rámci projektu
"Škola podporujúca zdravie".
Tento rok sa jej zúčastnila aj člen-
ka redakčnej rady časopisu
Krásňan a pracovníčka MsÚ Jana
Ďuranová.
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ARZÉN

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
314/2001 Z.z, o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z.
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA 

VZNIKU POŽIARU,
na lesných pozemkoch

v územnom obvode okresov Čadca 
a Kysucké Nové Mesto

Od 17. 4. 2007 – do odvolania
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je

každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej
bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č.
314/2001 Z.z. v znení zákona  neskorších predpisov na
lesných pozemkoch ZAKAZUJE najmä:

– zakladať alebo udržiavať ohne,
– používať otvorený oheň
– fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
– vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.

Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných
pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú
podľa § 4 písm. p) zákona č. 314/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov a v náväznosti  na vyhlášku
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121//2002

Z.z. o požiarnej prevencii znení neskorších predpisov
POVINNÍ najmä:
– zastaviť spaľovanie horľavých látok na voľnom pries-

transtve
– zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby

vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový
harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením
konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia
služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej
vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

– zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva
protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti
od lesných porastov,

– udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje
vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd
hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,

– prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté
kalamitou, zamerané najmä na:

1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého
odpadu z blízkosti objektov,

2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie  šíre-
nia požiaru,

3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest 
a zvážnic pre hasičskú techniku

– vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stro-
je, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, trakto-
ry a iné vozidla, ktoré sa používajú na spracovanie
dreva a zvyškov po ťažbe.

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNĚHO ZBORU V ČADCI

v spolupráci s OBVODNÝM LESNÝM ÚRADOM v Čadci

A OBVODNÝM LESNÝM ÚRADOM v Kysuckom Novom Meste

pplk. Ing. Pavol Šarlák v.r. Ing. Milan Podsklan v.r. Ing. Jozef Šujanský v.r.
riaditeľ prednosta prednosta
Okresného riaditeľstva Obvodného lesného úradu Obvodného lesného úradu
HaZZ v Čadci v Čadci v Kysuckom Novom Meste

Po dlhej, na sneh bohatej zime, k nám
rýchlym skokom zavítala jar a s ňou aj
teplé slnečné dni. Tento čas nás láka a
aj núti vykonať nevyhnutnú údržbu
našich záhrad, lúk, lesných a trávnatých
porastov. Avšak nie všetci si uvedomu-
jeme skryté nástrahy nášho „zveľaďova-
nia“. Minuloročné zostatky biologického
materiálu – trávy, lístie a ihličie v spo-
jení s teplým  veterným počasím 
a nezodpovedné konanie, vytvárajú
veľké riziko vzniku a rozšírenia požiaru.
Z vykonanej analýzy požiarovosti
vyplýva, že najpočetnejšou skupinou
požiarov sú, tak ako aj v predchádzajú-
cich rokoch, požiare, ktoré vznikli 
v prírodnom prostredí. Zásluhou
jarného vypaľovania tráv patrí mesiac
apríl k mesiacom s najväčším počtom
požiarov. V okresoch Čadca a Kysucké
Nové Mesto vzniklo v roku 2008 celkom
57 požiarov so  škodou viac ako 46 000
eur. Najčastejšími príčinami vzniku
požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť

dospelých, nesprávna manipulácia 
s otvoreným ohňom, vypaľovanie trávy 
a suchých porastov.

Aby sme v maximálnej miere
obmedzili vznik požiarov, dôrazne upo-
zorňujem všetkých občanov na zákaz
fajčiť alebo používať otvorený plameň
na miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru, zákaz vypaľovať
porasty bylín, kríkov a stromov i zákaz
zakladať oheň v priestoroch alebo mies-
tach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Ďalej je občan povinný dodržiavať vyz-
načené zákazy a plniť príkazy aj pokyny
týkajúce sa ochrany pred požiarmi 
a dodržiavať zásady protipožiarnej
bezpečnosti pri činnostiach spojených
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru alebo v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Čadci upozorňu-
je právnicke osoby a podnikajúce osoby
na prísny zákaz:

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stro-
mov

– zakladať oheň v priestoroch alebo
miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho
rozšíreniu

– spaľovať horľavé látky na voľnom
priestranstve bez predchádzajúceho
písomného súhlasu.
Na základe skúsenosti a požiarno-

bezpečnostnej situácie v okresoch
Čadca a Kysucké Nové Mesto v jarnom
období, najmä nešťastnému vypaľova-
niu suchej trávy, budú zo strany kompe-
tentných pracovníkov úradov vykoná-
vané kontroly dodržiavania platných
právnych predpisov ochrany pred
požiarmi, v prípade zistenia ich
porušenia budú vyvodzované prísne
postihy.

pplk. Ing. Peter Plevko,
Oddelenie požiarnej prevencie

OR HaZZ Čadca

Pozor na vypaľovanie tráv



Krásňan 7KULTÚRA

„Výtvarník z Kysúc nemôže zostať
chrbtom k námetom z rodného kraja.
Obrazy – ako spomienky na dedinu, det-
stvo – to je farebná poézia, to sú
namaľované balady, lyrické príbehy
nanesené štetcom.“ Aj takéto myšlienky
povedal na vernisáži výstavy kurátor
Stano Lajda. V utorok, 17. marca 2009,
sa v Krajskom kultúrnom stredisku v
Žiline konala vernisáž obrazov Justína
Haceka pod názvom Archa. Otvorila ju
PhDr. Soňa Řeháková, riaditeľka KKS,
ktorá vo svojom príhovore okrem
iného povedala, že odkedy má inštitú-
cia štatút krajského zariadenia, je
táto výstava prvou „lastovičkou“
samostatných autorských prezentácií.
Akademický maliar Stano Lajda prí-
tomným predstavil umelca Justína
Haceka, rodáka z Krásna nad
Kysucou, ale dlhé roky žije v Čadci. 

„...Autor výstavu nazval podľa jed-
ného z najčerstvejších, hoci rozmermi
určite nie najväčších, vystavených
diel. Pri výbere prác na túto výstavu v
ateliéri Justína Haceka (63 r.) v Čadci,
som si opäť uvedomil, aká krehká a
nekonkrétna je niekedy hranica medzi
tvorbou neškoleného a profesionálneho
umelca. I keď je treba povedať, že
J.Hacek v mladosti odborné základy
dostal v kamenosochárskom ateliéri
(prof. Šichman, prof. Belohradský) na
„ŠUPKE“ v Bratislave (1961 – 1965), v
štúdiu ďalej nepokračoval a svoj talent
uplatňuje viac v maľbe než v plastike.
Napriek tomu v jeho obrazoch  výrazne
cítiť sochárske základy.

Prvý dojem, ktorý som mal, bola mon-
umentálna sila výrazu i v menších for-

mátoch, ale i dokonale premyslená, plná
a vyvážená kompozícia, vyzretá fareb-
nosť, ktorú podriaďuje obsahu námetu.
Plné formy, štylizácia, oprosťovanie od
nepodstatných detailov, často s úmy-
selným posunom k naivnému výrazu, sa
stalo typickým výtvarným prejavom 
J. Haceka. Skôr myšlienka, kompozícia,
pevné tvary, kontrast a to všetko
podopreté úžasným citom pre farbu,
robí z malieb Justína Haceka silné diela.

V diele J. Haceka cítiť vplyv  velikánov
slovenskej moderny – Galandu,
Bazovského, Studeného či Mudrocha,
ale i Picassa, alebo mexického monu-
mentalistu Diega Riveru. Vplyv, ale
rozhodne nie bezduché napodobňo-
vanie. Človek nežije vo vzduchoprázdne,
ani sa nerodí ako Enistein, či Miche-
langelo. Berie na seba vplyvy rodičov,
učiteľov, priateľov, prostredia, v ktorom
sa pohybuje, všetkého, čo ho obklopuje.
Tými zhlukmi vplyvov a poznatkov sa
stáva jedinečný a originálny. Rovnako 

i umelec musí niesť odkaz svojich
vzorov, mať k nim úctu a rozvíjať ich
ďalej. Nájsť si pomocou nich vlastnú
cestu a byť raz vzorom podobne, ako
boli jeho predchodcovia. A to vidím, že
Justín Hacek v sebe má. Divák nazrie
trošku viac do umelcovej tvorčej
„kuchyne“ výborného kresliara ak si
pozrie výber škíc, štúdií, kresieb,
akvarelov, tempier a grafických listov
vystavených v ambite Makovického

domu. Už tu si musí človek, čo i len
trošku znalý umenia,  uvedomiť, že
má do činenia s vyzretým výtvar-
níkom. Sochárstvu sa venuje už len
sporadicky, ale i tie nemnohé vys-
tavené diela určite stoja za
pozornosť.

Pri plodnosti tvorby, vyzretosti a
kvalite jeho prác mi napadá úvaha,
kde a do akej kvality by sa posunula
tvorba J. Haceka, keby pokračoval 
v štúdiu na vysokej škole. Napriek
svojmu talentu je J. Hacek
nesmierne skromný človek, ktorý
len sporadicky prezentuje svoju

tvorbu. Preto sa veľmi teším z tejto
peknej výstavy a som rád, že v Žiline
môžeme v priestoroch Makovického
domu predstaviť v poradí len druhú
autorskú výstavu Justína Haceka...“

Kysuckého rodáka prišla spevom pod-
poriť aj speváčka Helena Záhradníková.
Vernisáž výstavy vzhliadlo veľa divákov,
takže, ak si človek chcel pozornejšie 
a v pokoji pozrieť vystavené diela, musel
počkať, kým sa výstavná sieň aspoň
trochu uvoľní. Výstava sa stretla s mimo-
riadne priaznivým ohlasom divákov. 

ĽP

ARCHA

Justína 

Haceka



8 ŠKOLSTVO Krásňan

Dva poháre putovali do SOŠ 

Deň narcisov, tradičné podujatie na škole

Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou si už tra-
dične 22. apríla pripomína Deň Zeme. Na túto okolnosť pamätajú
aj preto, aby si raz do roka pripomenuli svoju závislosť na cenných
daroch, ktoré sú prostredníctvom Zeme poskytované. Škola sa
zapojila do mnohých projektov. Zelená škola a Klimatická Aliancia
sú toho príkladom. Zameriavajú sa na pestovanie vzťahu k život-
nému prostrediu, šetreniu energie, vody, úprave areálu školy. 
V rámci Dňa Zeme si žiaci vzorne upravili školský pozemok 
a miniihrisko s umelým trávnikom. Aj im záleží na estetickom pro-
stredí, a preto si pripravili kvetinové nádoby, ktoré si sami zhoto-
vili odlievaním do foriem a do ktorých sadili rôzne kvety i okras-
né stromčeky. Škola sa stará aj o úpravu areálu pred budovou.
Podieľa sa na čistení mesta, preto sa žiaci zapojili do čistenia rieky
Bystrica. Naplnili štyridsať igelitových vriec komunálnym odpa-
dom. Vyčistili pravé rameno rieky Bystrica od sútoku Kysuce 
a Bystrice až po most. Zbierali odpad: papiere, plastové a sklenené
fľaše, drobný komunálny odpad z domácností a triedili podľa
druhu. Vďaka značnej aktivite mnohých žiakov školy, vedeniu ako
aj učiteľov v environmentálnej oblasti, možno povedať, že je na veľmi dobrej úrovni. Aj takýmito aktivitami si pri-
pomenuli Deň Zeme a snažili sa vypestovať v žiakoch vnímavý vzťah k spoločnému bohatstvu, k lesom, prírode
okolo, ale aj estetickému prostrediu školy.

DEŇ ZEME

V dňoch 16. – 18. apríla 2009 sa SOŠ zúčastnila
v areáli Výstaviska Agrokomplex – Výstavníctvo
Nitra, š. p. v Nitre na XVII. ročníku celoštátnej
predajnej výstavy Mladý tvorca 2009, ktoré orga-
nizovalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky. Expozícia bola sedemnástou výstavou
výrobkov žiakov stredných odborných učilíšť,
stredných odborných škôl a stredísk praktického
vyučovania. Škola mala na pridelenej ploche 
k dispozícii stánok, kde ponúkali na predaj
stolčeky vyrobené našimi žiakmi. Návštevníci
mali možnosť oboznámiť sa so školou, 
s učebnými a študijnými odbormi. Najviac ich
zaujali tzv. mlynárske schody, vchodové dvere 
a eurookno. Celý stánok bol aranžovaný vo far-
bách jari, k čomu prispeli pestré batikované
vankúše a obrusy, zhotovené našimi čalúnnička-
mi. Súčasťou výstavy boli súťaže TOP výrobok 
a Cena za inováciu a technickú tvorivosť,
ktorých sa zúčastnili len vystavujúce alebo
spoluvystavujúce stredné školy. Stredná
odborná škola drevárska bola spoluorganizá-
torom súťaže zručnosti v učebnom odbore stolár
za spolupráce firmy Lindner Mobilier
Madunice. Súťaže sa zúčastnilo deväť súťažia-
cich, ktorí mali rovnaké podmienky pri zhotovo-
vaní zásuvkovej skrinky. Žiaci boli zastúpení z
týchto škôl: Spojená škola Žilina, SOŠ Liptovský
Hrádok, SOŠ Topoľčany, SOŠ Krásno Nad
Kysucou, SOŠ Považská Bystrica, SOŠ Žarnovica,
SPŠN Bystřice pod Hostýnem. SOŠ z Krásna
získala dve ocenenia. Jedným bolo Cena predse-
du Žilinského samosprávneho kraja za najlepšiu
expozíciu strednej školy Žilinského kraja.
Druhou bolo prvé miesto žiaka Mareka Murína
v súťaži zručnosti. Drevárska škola v Krásne nad
Kysucou sa zapája do viacerých akcií a podujatí,
ktoré reprezentujú región Kysuce, na čom má
veľkú zásluhu riaditeľ školy PaedDr. Ján Palko.
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Aktivity 
v jarnom období

V mesiaci marec sa deti 
z materskej školy zapojili
do súťaže a zaslali výtvar-
né práce do Kysuckej kniž-
nice v Čadci. Spolu to bolo
11 prác a dve z nich získali
ocenenie – Klárka Brheľo-
vá a Svetlanka Podoláko-
vá.

Prípravou na veľkonočné
sviatky bolo pečenie veľ-
konočných baránkov, kto-
ré si mohli vyskúšať
upiecť detí zo Slniečkovej
triedy.

V mesiaci apríl sa venovali
maľovaniu veľkonočných
kraslíc, kde im pomáhala
pani Šefárová. A nezabud-
li ani výzdobiť mestskú
knižnicu svojimi prácami.
Materská škola dbá na to,
aby detí získali vzťah 
k tradíciam a zvykom
našich predkov, preto 
30. apríla v spolupráci so
Ženskou folklórnou sku-
pinou stavali v priestoroch
školskej záhrady Máj. Deti
tu vystúpili s kultúrnym
programom. 

Kalinovček 

za bránami 

školy

Materská škola Prvosienka

Už druhý rok pracuje na ZŠ s MŠ v Krásne nad Kysucou–Kalinov
detský divadelný súbor Kalinovček pod vedením vychovávateľky
Ľubice Šustekovej.Doteraz sa prezentovali len na pôde školy.
V tomto školskom roku sa prihlásili na regionálnu prehliadku
detskej dramatickej tvorivosti pod názvom Deti
deťom v Oščadnici.Na veľké prekvapenie,
porota vybrala ich scénickú miniatúru pod
názvom Família na krajskú prehliadku
Detský divadelný medveď do Žiliny.
Ich cieľom bolo poukázať na problé-
my súčasnej rodiny očami detí.
Súbor získali aj finančný dar. Hoci v
Žiline neobsadili popredné priečky,
získali pekný diplom medvedíka
Miša a veľa cenných skúseností pre
ďalšiu činnosť. Vzniklo tam samo-
zrejme aj veľa nových priateľstiev
medzi deťmi aj medzi vedúcimi
súborov. Poďakovanie patrí Kysuc-
kému kultúrnemu stredisku v Čadci,
pani Slaninákovej za to, že usporiada-
vajú takéto pekné akcie a dávajú 
šancu kysuckým deťom ukázať, čo 
všetkodokážu.



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

10 KrásňanKULTÚRA/MATRIKA

MATRIKAJUBILANTI
marec – apríl 2009

Narodení
Karolína Kopásková, Patrik Chylý, Tobias
Jedinák, Tobias Belánik, Alexandra Gacíková,
Vanesa Capková, Peter Felcan, Monika
Jarabicová, Vivien Pavlovičová, Matej Brňák,
Daniela Amrichová, Alžbeta Cenigová, Vanesa
Kapitulčinová
Sobáše
Martin Krišica a Erika Fuňáková,
Juraj Kurka a Mgr. Miroslava Matejová,
Peter Rábik a Petra Hrbáčiková,
František Buchta a Miroslava Mikolášová,
Marek Hujo a Zuzana Jedináková,
Stanislav Fojtík a Tatiana Kuricová
Úmrtia
Peter Ďurana 43 r., Peter Bukový 62 r., Bronislav
Czarnecki 59 r., Anna Mičicová 85 r., Marta
Čaradová  88r., Justina Novotná 86 r., Peter
Vajdík 45 r., Imrich Bíro 79 r., Emil Pagáč 73 r.,
Justína Kormancová 78 r.

90 ročná Františka Šurinová
85 roční Vojtech Gavlas

Milan Ďurana
Irena Ďuranová

80 roční Aurélia Ševecová
František Jarabica
Augustín Kováč
Rudolf Šustek

75 roční Vincent Jakubec
Agnesa Targošová
Mária Jesenská
Milan Šadlák

Leopold Poništ
Alojz Gavlas

70 roční Karol Gavlas
Mária Šurábová
Vlasta Čimborová
Alžbeta Vaňovcová
Irena Gajdošová
Jolana Kormancová
Veronika Jantošová
Margita Kubaňová
Rudolf Bugáň

Len celkom nedávno mu vyšla kniha
a už je tu ďalšia. Spisovateľ Ladislav
Hrubý našiel svoju cestu v písaní próz.
V tieto dni už čerstvo odprezentovaná
kniha Hostia z hraničného mesta sa
vydala medzi čitateľov. Autor dlhé
roky žije v Krásne nad Kysucou 
a venuje sa učiteľskému povolaniu.
Svoj voľný čas trávi písaní stále nových
vecí, napokon život je jeden nevyčerpa-
teľný motív, o ktorom sa dá písať
neustále. Do Kysuckej knižnice v Čadci
prišli knihu podporiť kysuckí
a žilinskí spisovatelia. Kniha dostala
len kladné či dokonca výborné hod-
notenia.

Stretli sa na žilinskej železničnej stanici.
Jeden prichádzal z Bratislavy, druhý
odkiaľsi z väčších diaľok, hádam z Pardubíc
či Kolína, ba možno až z Kladna. Pracovali
na stavbách, ale dobre sa poznali, lebo
pochádzali z jedného mestečka. Dokonca
boli švagrovia, zobrali si za manželky dve
sestry. Niesli pevné taštiská s veľkými
ušami a popruhmi, aby si ich mohli, keď
ich budú bolieť ruky, prevesiť cez plecia.
Možno sa v húfe cestujúcich poznali aj
podľa tých tašiek. Podobných chlapov so
svetáckou batožinou bolo totiž na stanici

viac, zdravili sa a prehadzovali si tú
úschovu v taškách z ruky do ruky alebo si
ju pomykávali na pleciach, keď ich už omí-
nali, a všetci hľadali, kde by si zaliali smäd-
né hrdlá a spláchli prach z ciest.

Dvaja švagrovia Jožko Pazdera a Jano
Badžgoň sa zahovorili v staničnom bufete.
Aj tu bolo národa ako na hodoch. Niektorí
cestujúci si narýchlo kupovali kapustovú
polievku a zajedali ju rožkami, iní vyhľadá-
vali rýchle občerstvenie. Dobre švagrom
padlo, keď si dali po borovičke. Ani necítili,
že je pančovaná, vyrobená na okamžitú
spotrebu. Jednoducho ju hodili do seba,
takže sa skĺzla dolu hrdlami, celkom hlad-
ko, iba keď vydýchli a snažili sa polapiť
dúšok vzduchu, až vtedy zistili, že pálenka
odporne páchne umelinou. Aj chuť mala
podobnú. Aby prekryli sklamanie, chvatne
ju  zapili pivom. Vypili pivko, zahovorili sa
ešte viac, alkohol im prebehol žilami a tep-
nami a spôsobil chvenie, ako keď sa muž
opiera o ženu, trasie sa, rozochvieva sa tá
žena, tie telá sa mrvia, aby po chvíli zam-
reli. A vášeň nadobúda zrazu pocit istoty,
veď po tom všetkom, čo tí chlapi prežili,
nemožno sa čudovať, že túžia aspoň po
zlomku odmeny.

A veru to neboli kadejakí niktoši, čo
akože vedia, no nezastanú si robotu. Týchto

zrodili nekonečne
dlhé cesty, na ktorých
sa nezomiera, pretože sa musí človek
najskôr, napriek všetkej úcte a všetkým
ostatným úctam sveta, vykúpiť, vytvoriť si
základný predpoklad existencie. Dvaja
švagrovia, nenápadní ľudkovia, si zarobili
nejakí ten groš a teraz ho nesú, ukrývajú ho
v kešeniach, ba možno i v pudilároch,
čerthovie, len nech ho nestratia a zbytočne
neprepijú. Aj si tak povedali, donesieme
grošíky svojim polovičkám, obaja boli
ženatý a rodinky sa im pekne rozrástli,
donesieme grošíky, niečo si necháme na
horšie časy, ba vlastne akurát žijeme pre
prítomnú chvíľu, teraz je celý svet náš...

Spamätali sa, keď staničný rozhlas, tá
hlasná trúba všetkých železníc a ich uzlov,
ohlásil meno mestečka, kam sa mali
dostaviť. Tam žili ich rodinky, ich susedia a
spoluobčania, ba si to v danej chvíli neuve-
domovali, len taštiská, ktoré museli niesť
na pleciach, ich tlačili k zemi, mizerne sa
im veru kráčalo.

(úryvok z knihy)

Ladislav Hrubý:
Hostia z hraničného mesta
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Krásňania na cestách.... 1. 
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HORY SEVERNEJ
EURÓPY

Cestovanie a spoznávanie
nových krajín a zemí patrí k obľú-
beným koníčkom a my sme sa
rozhodli začať nový seriál, v ktorom
budeme predstavovať krajiny 
a chodníky, po ktorých kráčali naši
rodáci. Tentokrát predstavujeme
severské krajiny, ktoré navštívil
Peter Šurin a Ľubomír Kuljovský,
obaja z Krásna. Poskytoval nám
reportáž z týchto ciest...

V čase od 20. júna do 7. júla 2008
sa konala zahraničná vysokohorská
cesta po najvyšších pohoriach severnej
Európy. Táto akcia bola realizovaná pod
záštitou Klubu vysokohorských turistov
Slovenska (KVTS), ktorý vedie pán
Marián Petrinec z Trenčína, aj touto ces-
tou mu chcem poďakovať, že som sa za
jeho účasti, spolu s ďalšími 34 účastník-
mi z celého Slovenska, mohol zúčastniť
tejto zaujímavej akcie.

Z Kysúc nás bolo 5 turistov 
a milovníkov hôr, manželia Iveta a Jaro
Taranovci z Čierneho, Katka Detková 
z Rudiny, Ľubomír Kuljovský a Peter
Šurin, obaja z Krásna nad Kysucou.
Všetko to začalo v Žiline na autobusovej

stanici kam po nás prišiel autobus 
z Trenčína. Po naložení batožiny –
potravín sme každý zasadli na svoje
miesto a plný očakávania vyrazili na
cestu dlhú 9300 km.

Najkurióznejšou a súčasne i najniž-
šou bola iba asi 25 m vysoká „Hora
Krížov“ v Litve. Táto hora je doslova
pokrytá niekoľko sto tisíckami krížov vo
veľkosti od 1cm do 8m, hora vznikla ako
protest Litovčanou proti politickému
režimu. Viackrát ju buldozéry zrovnali so
zemou, no ľudia vystavili ďalšiu a ďalšiu.
V človeku to zanechá hlboký vnútorný
dojem. Protipólom tejto hory bola druhá
najvyššia „hora“ Dánska  so zaujímavou
rozhľadňou umožňujúcou ďaleký rozhľad
úrodnou rovinatou dánskou krajinou.

Turisticky i technicky najhodnotnejší,
asi aj najťažší a zároveň najkrajší
výstup, bol na relatívne najnedostup-
nejšiu najvyššiu horu Švédska, 2117 m
vysoký Kebnekaise , nachádzajúcu sa
za polárnym kruhom v drsnej škand-
inávskej prírode. Táto krása bola
vykúpená náročným 20 km dlhým šlia-
paním k základni a po výstupe rovnako
aj späť, a to s batohmi, ktoré vážili cca
20 kg, už nebudem nikdy hundrať pri
šliapaní z Hrebienka do našich tatran-
ských hôr. Veľmi pekná a hodnotná túra
bola na dve najvyššie hory celej Škand-
inávie – Galdhopingen – 2525 m 
a Glietertind – 2521 m absolvované 
v rámci 14 hodín. Vyhľady na zasnežené
a slnkom zaliate vrcholy Jotunheimenu
sa iste každému hlboko vryli do pamäti.
Nevďačne sa voči nám zachovalo
počasie iba na najvyšší vrchol Fínska,
Haltiatunturi. Tam sme si našli aj
nového kamaráta, bol ním sob, ktorý
nás odprevádzal cestou späť až 
k nášmu autobusu. Snoheta – najse-
vernejšia nórska dvojtisícovka -nám
ukázala všetky tváre počasia Škan-
dinávie.

(pokračovanie nabudúce)
„„HHoorraa  KKrríížžoovv““,,  LLiittvvaa
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VVÝÝSSLLEEDDKKYY::
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1188..  kkoolloo  BByyttččaa  ––  KKrráássnnoo  44::44

1199..  kkoolloo  KKrráássnnoo  ––  VVaallččaa  22::11

P.S: Krásne zábery sa podarilo urobiť

dekanovi Pavlovi Špitovi, nášmu športovému

fotoredaktorovi, na futbalovom zápase Krásno

– Valča, a preto sme sa rozhodli s vami o ne

podeliť. Našim futbalistom želáme veľa

víťazných zápasov.

Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou
a Školské stredisko záujmovej činnosti podporujú šport a
zapájajú sa do rôznych súťaží, kde si môžu zmerať svoje
sily naši žiaci so súpermi. Minulý týždeň sme sa zúčas-
tnili štyroch podujatí. Prvou bolo krajské finále v pláva-
ní v Liptovskom Mikuláši, uskutočnilo sa 12. marca 2009.
Z dvesto účastníkov naša škola obsadila krásne 4. mies-
to. Vybojovala ho žiačka z 1. O triedy Marta Poliaková v
disciplíne 50 m v. sp. Druhou súťažiacou bola Petra Biel-

číková z 2. O., súťažila v 50 m a v 100 m v. sp.
Druhým podujatím, ktoré sa uskutočnilo 11. a 13.
marca, bolo okresné kolo vo volejbale chlapcov a
dievčat. Naše družstvá úspešne reprezentovali
školu, mali výborných súperov. Podali kvalitné
výkony, za ktoré sa nemusia hanbiť.  Posledným
podujatím bola súťaž vo futbale, ktorú zorgani-
zovalo CVČ v Starej Bystrici. Súťažných druž-
stiev bolo deväť, z toho osem chlapčenských.
Našu školu reprezentovali dievčatá, umiestnili sa
na 6. mieste. Toto dievčenské družstvo sa zlepšu-
je po stránke hernej, taktickej a pravidelne sa
zúčastňuje tréningového procesu i krúžkovej čin-
nosti.  Dvaja tréneri Mgr. P. Maďari a Mgr. M.
Ondrúšek pripravujú našich žiakov na rôzne
športové súťaže, im patrí srdečná vďaka za obe-
tavú prácu. Zúčastnení športovci dokázali, že
neprišli len súťažiť, ale aj stráviť príjemné chvíle
a povzbudzovať ostatných, pretože športový
duch spojil

vždy do jedného
kolektívu všetkých
súťažiacich.

Športové aktivity drevárov
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