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Nielen deti 
si dosýta 
vychutnali zimu

Adamko Breziansky sa na svet vypý-
tal o dva týždne skôr a narodil
sa 2. januára 2010. Svojím
narodením získal trikrát
prvenstvo. Stal sa
prvým dieťaťom
Kataríny a Ivana
B r e z i a n s k y c h ,
prvým narodený
Kysučanom  a tiež
prvým občanom
Krásna v roku 2010.

Adamko meral 49 cm a vážil
2750 g. Mamička Katka pochádza z

Kalinova a otec Ivan z Lietavy. V piatok
8. januára ich doma navštívil

vtedy ešte zástupca primátora
mesta Ing. Jozef Grapa,

ktorý šťastným rodičom
poblahoželal.

Šťastnú mamičku sme
navštívili aj za našu
redakciu. Malý Adam-

ko skvele pózoval, asi
zvyknutý z minulých

fotení. Rodičom a prvému
Krásňanovi želáme veľa zdravia

a radosti. - r - 

Tohtoročná zima potešila 
svojou snehovou nádielkou 
nielen deti, ale aj všetkých milovníkov zimných športov.
Škôlkári sa tešili zo snehových kopcov, ktoré mali na škol-
skom dvore, v Kalinove sa
celý január korčuľovalo na
krásne upravenej ploche
ihriska a ľadová plocha
vznikla aj v Krásne 
za škvarovým ihriskom.

Adam Breziansky sa narodil ako prvý.. .
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Začiatok nového roku sa v našom
meste niesol v znamení volieb do
funkcie primátora. Išlo o riadne doplňu-
júce voľby po zosnulom primátorovi Ing.
Jozefovi Horníkovi. Zastupujúcim primá-
torom bol Ing. Jozef Grapa. Práve medzi
ním a dvoma ďalšími kandidátmi – Ing.
Danielou Plánkovou a Ing. Vladimírom
Kasajom – sa rozhodovalo o celkovom
víťazovi. 

Jednotlivé okrsky zbierali celý deň
hlasy občanov. Ich predsedovia nezaz-
namenali žiadne incidenty ani iné
narušenie priebehu volieb 16. január,
teda spomínaný deň volieb, sa vyznačo-
val pokojnou, príjemnou atmosférou.
Napokon najviac hlasov 1 402 získal
Ing. Jozef Grapa (koalícia

Smer–Sociálna demokracia, HZD 
a KDH), za ním s počtom hlasov 790
skončil Ing. Vladimír Kasaj (koalícia
SNS, SDKÚ-DS), na treťom mieste
skončila kandidátka Ing. Daniela
Plánková (koalícia ĽS-HZDS, SZS), ktorej
dali občania 287 hlasov.

Nový primátor mesta Ing. Jozef
Grapa sa poďakoval občanom za pre-
javenú dôveru. Chce pokračovať na
zveľaďovaní mesta. Medzi jeho priority
patrí nové námestie, verejné osvetlenie,
vybudovanie pešej zóny, ktorú bude
dotvárať fontána, zeleň, verejné osvetle-
nie a lavičky, vytvorenie turistického 
i cykloturistického chodníka a dokonče-
nie viacerých rozpracovaných projektov.

LH

Primátorom mesta Krásno Ing. Jozef Grapa

Blahoprajný list
poslal aj 

prezident SR

Výsledky volieb podľa okrskov

Ďakujem všetkým občanom
Krásna, ktorí sa zúčastnili na
voľbách, zvlášť chcem poďa-
kovať tým, ktorí podporili
moju kandidatúru. Vyjadrenú
podporu chápem nielen ako
podporu mojej osoby ale ako
podporu práce, ktorá sa 
v Krásne začala nielen počas
môjho zastupovania, ale
najmä počas pôsobenia Ing.
Jozefa Horníka. Chcem vyjad-
riť presvedčenie, že všetky
začaté i pripravované projekty
sa nám spoločne podarí zreali-
zovať a Krásno nad Kysucou
sa bude rozvíjať ako cetrum
Stredných Kysúc. Ešte raz
ďakujem za prejavenú podpo-
ru a pozývam Vás k spoločnej
práci.

Ing. Jozef Grapa

Nový primátorom mesta sa po
veľkom náskoku stal Ing. Jozef
Grapa, ktorý v meste bol už viac
volebných období poslancom 
a naposledy aj zástupcom primá-
tora. K zvoleniu za primátora mu
poslal blahoprajný list aj prezi-
dent Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič, podpredsedníčka NR
SR Anna Belousovová a predseda
Žilinského samosprávneho kraja
Juraj Blanár.

Dňa 15. februára 2010 na
mimoriadnom zastupiteľtve Ing.
Jozef Grapa zložil slávnostný sľub
a sľub zložil aj nový poslanec MZ
PhDr. Jozef Pauk. Zastupiteľtvo je
tak kompletné a pripravené
naplno pracovať na najbližších
skoro deväť mesiacov. V meste
vrcholia niektoré projekty a nové
boli schválené. Tak veríme, že
Krásno bude zas o niečo krás-
nejšie. -r-

POĎAKOVANIE
nového primátora 

Uznesenia z MZ zo dňa 14. decembra 2009
Uzn.č. 231/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení

Miroslav Capek, Pavol Targoš a Bc. Ľubomíra Bodorová,
overovateľov zápisnice Mgr. Milan Jesenský, Mgr. Gabriela
Bírová a program rokovania MZ.

Uzn.č. 232/2009 – prenájom STL plynovodu k bytovým
domom č. 3,4,5,6 časť Zákysučie spoločnosti SPP – distribúcia,
a.s. Žilina za cenu nájmu na základe predloženej faktúry so
súpisom skutočne vykonaných prác posúdenej cenárom SPP –
distribúcia, a.s. na základe výpočtu ekonomickej efektívnosti

Uzn.č. 233/2009 – MZ schvaľuje zmenu uznesení č. 94/2009 a
187/2009 s tým, že schvaľuje prenájom pozemku časti pozemku
p.č. 44/1 o výmere 21 m2 na postavenie prenosnej garáže v časti
mesta za zdravotným strediskom pre pani A. Šurabovu, bytom
Krásno č. 1176 za podmienok ako boli uvedené v predchádzajú-
cich uzneseniach. Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 – par.
9a, odst. 9. 

Uzn.č. 234/2009 – MZ schvaľuje stavebnú uzáveru v časti
mesta za bytovkami na ul. 1. mája na pozemkoch s výnimkou
výstavby garáže.

Uzn.č. 235/2009 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu tak, ako bol
predložený v písomnej forme.

Uzn.č. 236/2009 – MZ schvaľuje v príjmovej a výdavkovej časti
úpravu rozpočtu v prípade prísunu finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu, ktoré treba použiť do konca roku 2009.

Uzn.č. 237/2009 – MZ schvaľuje preplatenie nákladov na
vodovodnú hadicu v časti mesta Kalinov – Ul. Záhradná v dĺžke
podľa skutočnosti.

Uzn.č. 238/2009 –  MZ odročuje žiadosť p. Macáša s tým, že sa
vyjadrí p. riaditeľka ZŠ Kalinov a posúdi komisia v zložení: Ing.
M. Goreková, M. Capek, P. Targoš, J. Pagáč.

Uzn.č. 239/2009 – MZ odročuje žiadosti JM Tech, s.r.o. Krásno
č. 1314 a Ing. M. Sebechlebský – Herakles, Podvysoká č. 97 
a vyvolá sa s nimi jednanie ohľadom podmienok.

Uzn.č. 240/2009 – MZ schvaľuje prenájom bytu č. 46 na 4.
poschodí v bytovke č. 1499 pre p. Dorotu Zapletalovú.

Uzn.č. 241/2009 – MZ schvaľuje príspevok 1.000 eur pre ZŠ
Mládežnícka Krásno nad Kysucou na tematicko-poznávací
zájazd do Londýna.

Uzn.č. 242/2009 – MZ schvaľuje 1.000 eur pre oddiel vzpier-
ačov na rekonštrukciu soc. zariadení.

Uzn.č. 243/2009 – MZ schvaľuje predaj pozemkov a to parciel
KNC 6417/212, 6417/213, 6417/214, 6417/215, 6417/216,
6417/217- ostatné plochy každá o výmere 21 m2 spolu výmera
126 m2 za cenu 9,96 eur/m2 pre LRC & partner s.r.o., Družínska
816, 013 22 Rosina. Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par.
9a, odst. 9.

Uzn.č. 244/2009 – MZ schvaľuje prenájom nehnuteľnosti – ces-
tnej komunikácie, pozemok parcela č.47/48, druh pozemku zas-
tavané plochy a nádvoria, výmera 8373 m2 a  nehnuteľností – ces-
tnej komunikácie parcela č.12436/1, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, výmera 1039 m2 za cenu 1euro/ mesačne pre
spoločnosť LIDL, Nemšová počas výstavby predajne LIDL. 

Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 245/2009 – MZ ruší uzn. 45/2008, 210/2008, 244/2008,

245/2008, 52/2009, 98/2009, 111/2009, 139/2009.
Uzn.č. 246/2009 – MZ schvaľuje odmenu mestskej kontrolórke

a to 2/3 mesačného platu.
Uzn.č. 247/2009 – MZ schvaľuje preplatenie 2 mimoriadnych

zastupiteľstiev poslancom.
Uzn.č. 248/2009 – MZ schvaľuje za náčelníka mestskej polície

p. Romana Felszegyho.
Uzn.č. 249/2009 – MZ schvaľuje plán práce MZ na I. polrok

2010 s tým, že v mesiaci február sa doplní – schválenie rozpočtu
na rok 2010. 

Uzn.č. 250/2009 – MZ schvaľuje plán práce mestskej kon-
trolórky na I. polrok 2010.

Uzn.č. 251/2009 – MZ schvaľuje dodatok k VZN o výške
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školám a školským
zariadeniam zriadených Mestom Krásno nad Kysucou 
a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do zák-
ladných škôl zriadených Mestom Krásno nad Kysucou.

Uzn.č. 252/2009 – MZ schvaľuje VZN o spôsobe určenie
úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za pobyt 
v zariadení opatrovateľskej služby.

Uzn.č. 253/2009 – MZ schvaľuje VZN o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta

Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 254/2009 – MZ schvaľuje VZN o miestnych daniach 

a poplatkoch na rok 2010 s tým, že sa zmenia názvy ulíc a lokalít
a v § 50 – zmeniť prepočet Eur na 4 desatinné miesta – ods. a/ 
a c/.

Uzn.č. 255/2009 – MZ schvaľuje prijatie úveru vo výške
600.000 eur 

Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa
príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v platnom znení

s c h v a ľ u j e
prijatie úveru vo výške 600.000 eur poskytnutého zo strany

DEXIA banky Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11
Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len banka) za pod-
mienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,

s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane
možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely
zabezpečenia financovania investičného projektu:

„Skvalitnenie a rozšírenie služieb ZŠ Mládežnícka v Krásne
nad Kysucou prostredníctvom jej nadstavby, rekonštrukcie a
modernizácie“

S podporou projektu v zmysle zákona č. 503/2001 Z.z. o pod-
pore regionálneho rozvoja formou ROP.

Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od zači-
atku úverového vzťahu:

Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej
vista blanko zmenky na rad banky za účelom zabezpečenia
pohľadávky z prijatého úveru.

Alternatíva pre ostatné prípady:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na

základe prehodnotenia vykonaného bankou bude zistené, že
miera rizika mesta ako klienta bola v priebehu úverového
vzťahu zvýšená, mesto vystaví v súlade s podmienkami dojed-
nanými v príslušnej úverovej zmluve na výzvu banky vlastnú
vista blanko zmenku na rad banky za účelom zabezpečenia
pohľadávky banky z prijatého úveru.

Uzn.č. 256/2009 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.

Uzn.č. 257/2009 – MZ berie na vedomie návrh rozpočtu na rok
2010.

Uzn.č. 258/2009 – MZ berie na vedomie správu mestskej polí-
cie.

Uzn.č. 259/2009 – MZ schvaľuje:
– výstavbu nájomné bytového domu BD 8b.j. č. 7, BD 8.b.j. č.

8, BD 8 b.j. č. 9,
– spôsob financovania 70% úver zo ŠFRB a 30% dotácia v MV

RR SR a vlastné zdroje,
– vyčlenenie vlastných zdrojov mesta na predmetnú stavbu 

v potrebnej výške.
Uzn.č. 260/2009 – MZ schvaľuje:
– výstavbu technickej vybavenosti k bytovým domom,
– spôsob financovania 70% dotácia z MV RR SR a minimálne

30%  vlastné zdroje mesta,
– vyčlenenie vlastných zdrojov mesta na predmetnú stavbu 

v potrebnej výške.
Uzn.č. 261/2009 – MZ súhlasí
– s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB a s výškou

požadovaného úveru,
– s predložením žiadosti na MV RR SR o získanie dotácie,
– prerozdelenie rozpočtu roka s tým, že po pridelení

prostriedkov budú do príjmových a výdavkových položiek
zahrnuté dotačné a úverové čiastky súvisiace s financovaním
výstavby predmetných BD

– mesto sa zaväzuje zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru
vrátane úroku počas celej doby jeho splatnosti,

– súhlasí so spôsobom zabezpečenia záväzku bankovou
zárukou,

– súhlasí so schválením do rozpočtu na rok 2010 – 3-mesačnú
splátku úveru poskytnutú zo ŠFRB.

Uzn.č. 262/2009 – MZ poveruje primátora mesta:
– zabezpečením všetkých úkonov spojených s prípravou

predmetných stavieb bytových domov a technickej vybavenosti
k BD,

– predložením žiadosti na ŠFRB na získanie úveru a na MV
RR SR na získanie dotácie.
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Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2010

Blažkov Krásno Kalinov
Marec 29. 30. 31.
Apríl 24. 25. 26.

Uznesenia z MZ zo dňa 11. januára 2010

V mesiaci január 2010 bolo odslúžených v priamom výkone
služby 688 hodín, z toho 24 hodín na priechodoch pre chod-
cov v blízkosti škôl. Tak ako väčšinou bola činnosť zameraná
na prevenciu, boli vykonávané pravidelné kontroly zjazdnosti
mestských komunikácii.

Taktiež boli vykonávané preventívne kontroly osád, kde
trvale nežije väčší počet obyvateľov. Kontroly boli vykonávané
aby nedochádzalo k vlámaniu do rodinných domov a chát.

V mesiaci január 2010 bol počet riešených priestupkov 36.
V doprave bolo vyriešených 21 priestupkov z toho 5 

v blokovom konaní a 16 pokarhaním. Proti verejnému poriad-
ku bolo vyriešených 15 priestupkov, z toho 2 v blokovom
konaní, a 13 pokarhaním.

NNááččeellnnííkk  MMPP  RRoommaann  FFeellsszzeegghhyy

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

Mestská polícia informuje

Na návšteve v novej ordinácii...

Kapela KOMA od konca roka 2009 pôsobí v novom
zložení. Súčasnú zostavu tvorí Eduard Koprna (basová
gitara), Janko Drahňák (akustická gitra a spev) z Krásna,
Patrik Halfar (gitara, spev) z Čadce a Stanislav Machovčák
(bicie) zo Staškova. Dňa 12. februára 2010 kapela pred-
stavila na Valentínskom koncerte v penzióne U Fuňáka
svoju súčasnú tvorbu. Spoločne s návštevníkmi, ktorí sa
dostavili vo veľmi hojnom počte, vytvorili vynikajúcu
atmosféru! Štýlovo sa kapela orientuje na melodický rock
– pop. Momentálne pracujú na ďalších nových skladbách,
pripravujú vystúpenia po celých Kysuciach a v jeseni tohto
roku plánujú vytvoriť nové cd! 

Viac info na: www.koma.muzikland.sk

Dňa 9. 1. 2010 sa krásneho životného jubilea 90. rokov
dožila občianka mesta Krásno nad Kysucou pani Justína
Švábiková. Osobne jej doma bol zablahoželať aj zástupca
primátora mesta Ing. Jozef Grapa, ktorý jej poprial veľa Božej
milosti, more zdravia, šťastia, radosti a spokojnosti v kruhu
svojej rodiny. Za mestský úrad jej odovzdal darčekový kôš 
a krásnu kyticu, ktorá ju potešila. Jubilantka sa podpísala aj
do Pamätnej knihy mesta. Srdečne blahoželáme! JĎ

Zima na začiatku roku bola ako vystrihnutá z roz-
právkovej knihy. Ľudia si užili mrazu i snehu a mohli
zažiť zimné radovánky. Samozrejme, nie každého
biela pani teší, pretože kvôli chladu a mrazu treba
viac kúriť. V období krízy je každé nadmerné míňanie
mínusom. Užiť si však zimu treba. Existujú rôzne
podoby trávenia voľného času. Niekto využíva upra-

vené zjazdovky so spektrom najrozličnejších služieb,
ale môže to byť tiež obyčajná sánkovačka či bobovač-
ka s deťmi, guľovačka, radosť z pohybu. Iní trávili
voľné chvíle uprostred hôr vo svojich chalupách!
Zimné chalupárenie na kopcoch má tiež svoje čaro.
Ticho, ktoré tu vládne, lieči. V sporáku pukoce oheň,
v izbách sa rozhostí teplo. Kto chce, môže sa vybrať
na prechádzku do blízkeho lesa. Možností je určite
viac. Zima sa blíži k svojmu koncu, no vieme, aká
dokáže byť nevyspytateľná. Niekedy sa je duch pre-
nesie až hlboko do jari. Určite si jej ešte užijeme viac
ako dosť! LH

Treba si užiť 
aj zimu

Životné jubileum 90 rokov

Uzn.č. 1/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení
Bc. Michal Koňuch, Ján Kubala, Mgr. Gabriela Bírová,
overovateľov zápisnice Pavol Targoš, Miroslav Capek a pro-
gram rokovania MZ.

Uzn.č. 2/2010 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č.
9074/2 – ostatné plochy o výmere cca 80 m2, ktorý sa ponúkne
cestou internetu s tým, že budúci vlastník si dá vypracovať
GP na vlastné náklady po súhlase mestského úradu. 

Uzn.č. 3/2010 – MZ súhlasí s umiestnením bezdrôtovej
technológie na televízny vysielač v osade Gavlasov za účelom
poskytovania internetových služieb pre občanov mesta pre
firmu JM Tech, s.r.o. Krásno č. 1314.

Uzn.č. 4/2010 – MZ berie na vedomie prednesený upravený
rozpočet na rok 2010.

Uzn.č. 5/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.

Uzn.č. 6/2010 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky z
poskytovania jednorázových sociálnych dávok.

Uzn.č. 7/2010 – MZ schvaľuje vyradenie autobusu KAROSA
CA 799 AK z inventáru majetku mesta a ponúkne sa za cenu
zberného železa.

Uzn.č. 8/2010 – MZ poveruje pridelením uvoľneného jed-
noizbového nájomného bytu v časti mesta Zákysučie mestský
úrad.

Uzn.č. 9/2010 – MZ berie na vedomie upozornenie prokurá-
tora podľa § 28 odsek 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre
v znení noviel na účel odstránenia porušovania zákonov.

Kapela KOMA koncertuje

Ku krásnemu životnému
jubileu bývalému farárovi
nášho mesta želáme a
vyprosujeme veľa Božieho
požehnania, zdravia,
optimizmu a spokojnosti.

Mons Ľudovít Baláži sa
narodil 5. februára 1920 
v Cabaj-Čápore. Za kňaza
bol ordinovaný 29. júna
1946. V roku 1958 nastúpil
za správcu farnosti do
Krásna a pôsobil u nás až
do roku 1990. V Krásne sa
zaslúžil o stavbu novej
fary, zmodernizovanie
interiéru kostola. V tom
bol filiálkou Krásna aj
Zborov, kde postavil
moderný kostol s vitráža-

mi
od akademického maliara
Vincenta Hložníka a telo
Krista od akademického
sochára Alexandra Trizul-
jaka. Po Krásne pôsobil vo
farnosti Ivanka pri Nitre.

NNaa  kkoonnccii  rrookkuu  22000099  vvtteeddaajjššíí  zzáássttuuppccaa
pprriimmááttoorraa  ssaa  rroozzhhooddooll  uuddeelliiťť  oocceenneenniiaa
OOssoobbnnoossťť  KKrráássnnaa..  AAkkoo  jjeeddiinnýý  ssaa  vvtteeddyy
nneezzúúččaassttnniill  MMUUDDrr..  ŠŠtteeffaann  MMaassnniiccaa,,  kkttoorrééhhoo
oodd  tteejjttoo  sslláávvnnoossttii  zzddrržžaallii  ppoovviinnnnoossttii..  AAkkoo  ttoo
uužž  uu  lleekkáárroocchh  bbýývvaa..  PPrráávvee  zz  ttoohhttoo  ddôôvvoodduu
ssmmee  ssaa  hhoo  rroozzhhooddllii  nnaavvššttíívviiťť  vv  jjeehhoo  nnoovveejj
oorrddiinnáácciiii..  OOdd  nnoovveemmbbrraa  22000099  jjee  oottvvoorreennáá
ooddbboorrnnáá  aammbbuullaanncciiaa  OORRLL  aa  ffoonniiaattrriiee  
vv  KKrráássnnee  nnaadd  KKyyssuuccoouu..  SSllúúžžii  pprree  cceellýý  rreeggiióónn
KKyyssúúcc  aa  vvššeettkkýýcchh  ppooiisstteennccoovv..  FFoonniiaattrriicckkéé
pprraaccoovviisskkoo  jjee  jjeeddiinnéé  nnaa  KKyyssuucciiaacchh  
aa  nnaavvšštteevvuujjúú  hhoo  aajj  ppaacciieennttii  zz  iinnýýcchh  rreeggiióónnoovv..

MMUUDDrr..  ŠŠtteeffaann  MMaassnniiccaa sa narodil 26. júla
1952 v Makove. Po skončení SVŠ v Turzovke
pokračoval na Lekárskej fakulte Univerzity
Komenského v Martine. Od roku 1976 do
roku 2009 pracoval na ORL (ušno-nosovo-
krčnom) oddelení v nemocnici v Čadci. 
V rokoch 1990 – 1993 pôsobil ako riaditeľ
Nemocnice s poliklinikou v Čadci a rokoch
1995 – 2005 ako primár ORL oddelenia
spomínanej nemocnice. Okrem lekárskej
práce sa venuje aj odbornej, prednáškovej a
publikačnej činnosti. Do knihy Tracheostomie

v intenzívni péči poskytol fotodokumentáciu
vlastných operačných postupov (Grada
Praha 2005). Napísal odborné práce:
Analógové verzus digitálne naslúchadlá
(2002). Liečba chronickej sinusitídy
dlhodobou drenážou (1986). V medzinárod-
nom časopise publikoval prácu: Punkčno
dilatačné tracheotómie. Prednášal na
mnohých otolaryngologických a foniatrických
kongresoch, aj medzinárodných – v Miku-
love, Pardubiciach, Ostrave, Brne, Prahe,
Bratislave, Piešťanoch, Bojniciach... Do
lekárskej praxe na Slovensku zaviedol liečbu
chronickej sinusitídy pomocou dlhodobej
drenáže, zabezpečil zavedenie liečby „gle-
jového ucha“ pomocou Otoventu. Je priekop-
níkom na Slovensku v počitačovom pro-
gramovaní naslúchadiel pomocou programu
NOAH cez HI-PRO. Zúčastnil sa odborných
stáži vo Švajčiarsku, Dánsku, Nemecku so
zameraním na počítačové programovanie
naslúchadiel. Na odbornej úrovni spo-
lupracuje s významnými zahraničnými audio-
protetickými firmami, ktoré mu poskytujú
najnovšie poznatky z programovania
naslúchadiel. Je zakladateľom foniatrie na
Kysuciach.

Ambulancia ORL a foniatrie sa zameriava
na diagnostiku a liečbu chorôb hlavy a krku.
Poruchami hlasu, reči a sluchu a nápravou.
Vynovená modrá ordinácia je rozdelená do
troch vyšetrovacích miestností. Prvá, vstupná
je vybavená ultrazvukom na vyšetrenie pri-
nosových dutín a krku, špeciálnym prístrojom
otoakustických emisií, ktorý vie odhaliť
poruchu sluchu už u novorodencov – dvo-

jdňových detičiek. V druhej – audiologickej
miestnosti sa vyšetruje sluch, rozumenie reči
a robia špeciálne testy v tichej komore. Vyše-
trenia robí zdravotná sestra a audiometristka
Bc. Martina Birošová. Posledná najväčšia je
určená na diagnostické a operačné výkony,
ktoré nevyžadujú hospitalizáciu. Celé vyšetre-
nie alebo výkon sa pomocou kamery nahrá-
va a archivuje do počítača. Pacient si ho
môže pozrieť a lepšie tak pochopí svoj
zdravotný problém. Na pracovisku sa do
12.00 hod. robí bežná ambulancia, popolud-
nie je určené na uvedené špecializované
výkony (počítačové programovanie naslú-
chadiel, vyšetrenia pomocou kamery, podá-
vanie infúznej liečby, operačné výkony,
špeciálne audiometrické testy, hlasové cviče-
nia, vyšetrenia detí s poruchami hlasu,
sluchu a reči). Práca na ambulancii 
s použitím najmodernejších prístrojov a tech-
ník si vyžaduje okrem vedomostí personálu
aj trpezlivosť a pochopenie od pacientov. 

ĽP

Ambulancia ORL 
a foniatrie v Krásne

Mons. Ľudovít Baláži
oslávil 90 rokov
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Pod záštitou primátora mesta Krásno nad Kysucou Ing.
Jozefa Grapu sa v sobotu 30. januára 2010 uskutočnil
2.reprezentačný ples mesta Krásno nad Kysucou.

Krásne dámy a pánov pri vstupe do sály zahriali tóny 
v podaní kvarteta Kysuckého komorného orchestra. Každého
osobne privítal primátor s manželkou, ktorý sa potom v sále
hosťom plesu prihovoril. Po jeho úvodných slovách 
a rozozvučaním slávnostného gongu, nasledoval  prípitok.

Po otvorení sa predviedol s ľudovými tancami folklórny
súbor Drevár. Ako je už na plese mesta v Krásne zvykom,
úvodný valčík patril primátorovi mesta s manželkou. Tento
rok ich vyzvali do tanca mládenec a deva v kroji zo súboru
Drevár.

Zábava sa rozpútala po slávnostnej večeri. Počas celej
noci do tanca, ako aj na počúvanie hrala hudobná skupina
Party Band.O skvelú náladu pred polnocou sa postaral
spevák Otto Weiter. Svojimi známymi piesňami roztancoval,
ba aj rozospieval všetkých plesajúcich.

Ako spomienku na tento ples dostal každý účastník plesu
medovníkový zvonček, na ktorom sa ukrývalo tombolové
číslo. Tieto medovníčky vytvorila Ľudmila Božeková z Krásna
nad Kysucou. Tombola nasledovala o polnoci a losovalo sa 
o ceny, ktoré do súťaže venovali sponzori. Hlavná cena, vysá-
vač s osobnou váhou, bola cena primátora mesta, ktorý ju
víťazovi aj osobne odovzdal. Bohato prestreté stoly, chutná
večera a po polnoci kapusnica, to všetko si užili zasa chuťové
poháriky hostí. No a po tombole a kapusnici sa niesla do sko-
rého rána vynikajúca nálada a zábava aj vďaka ľudovej
hudbe Ľadonhora, ktorá pri každom stole hrala na želanie
piesne, ktoré si spolu s hosťami zaspievala. Aj tento rok bol
na plese prítomný fotograf Peter Michnáč, ktorý každému na
želanie vyhotovil fotografie. Budú pripomínať 2. reprezen-
tačný ples mesta. Dúfame, že zostali len tie najkrajšie zážitky
z tohto plesu.

Ďakujeme všetkým sponzorom za ceny do tomboly: Elektro
-komp, Dušan Vaňovec, H5SMS, Lapek, Ján Zátek, Molitas,
Bal Slovakia – Vladimír Zelenka, Drogéria – Emília Šutá,
ILSTAV, ČEJS, SOŠdrevárska Krásno nad Kysucou, Jozef
Dráb, Peter Šátek, Jaroslav Kadák JĎ

2. reprezentačný
ples mesta

Fotosúťaž: Svadby v histórii Krásna

TTéémmoouu  nnaaššeejj  ddrruuhheejj  ffoottoossúúťťaažžee  bboollaa  ssvvaaddbbaa  nnaa  ssttaarrýýcchh
ffoottooggrraaffiiáácchh..  DDoo  rreeddaakkcciiee  ssttee  nnáámm  zzaappoožžiiččaallii  nnaaoozzaajj
kkrráássnnee  zzáábbeerryy,,  kkttoorréé  ssaa  ssppáájjaallii  ss  nnaaššíímm  mmeessttoomm..  ČČii
uužž  ssaa  kkoonnaallaa  ssvvaaddbbaa  ttuu,,  aalleebboo  žžeenníícchh  ččii  nneevveessttaa
bboollii  rrooddáákkmmii  KKrráássnnaa..  VVyybbrraallii  ssmmee  nnaajjkkrraajjššiiee
zzáábbeerryy,,  ttrraaddiiččnnéé  ffootteenniiee  vv  aatteelliiéérrii,,  ssvvaaddoobbnnýý
sspprriieevvoodd......

Fotografie pani JJoollaannyy  BBrraattoovveejj patrili medzi
najstaršie. Prvá fotografia (hore) je odfotená 
v roku 1923 a je na nej Jozef Horniš 
s manželkou. On mal vtedy 26 rokov a nevesta
16 rokov. Dolná fotografia je z roku 1944 a je
na nej rodina Buková. 

TTeerréézziiaa  TTaarrggooššoovváá nám zapožila svadobnú
fotografiu rodičov, ktorý pred nedávnom oslávili
zlatú svadbu. Konala sa 31. októbra 1952.
Manželia Alfonz a Františka majú spolu šesť detí.
Fotografie sú robené v ateliéri, nechýbala ani tradičná
kytica umelých kvetov a závoj s vencom kvetov.

Posledné dve fotografie nám zapožičala pani AAlleennaa
GGaavvllaassoovváá. Horná fotagrafia je zo svadby sesternice

otca p. Gavlasovej, pána Kováča. Nevesta mala 21
rokov. O druhej svadbe vieme, že ženích mal 23

rokov a bol bratrancom mamy p. Gavlaovej. Obe
svadby sú približne z obdobia 1950 – 1960.

Téma svadby nás zaujala, a preto sme sa
rozhodli v nej pokračovať. Budeme radi, ak
nám k nim pridáte aj popisky. Z tradícii našich
svadieb je isté, že nevesty mali dlhé závoje, kyt-
ice umelých kvetov, neskôr karafiáty. Šaty boli
ušité z drahšej bielej látky, neskôr z krajky 

a všetci hostia boli označení kystkou. Tradičné
boli hromadné fotografie pred kostolom alebo 

v ateliéri... Tešíme sa už teraz na vaše fotografie.
Ceny do súťaže venovala Lekáreň Krásno v zdravot-

nom stredisku, za čo ďakujeme. ĽP

fotoarchív: Jolana Bratová fotoarchív: Terézia Targošová fotoarchív: Alena Gavlasová

fotoarchív: Jolana Bratová

fo
to

ar
ch

ív
: A

le
na

 G
av

la
so

vá

foto: T. Targošová

Dňa 12. februára 2010 vo
večerných hodinách sa usku-
točnil tradičný Drevársky ples.
Tento rok to bol neuveriteľný 27.
ročník. Úvod plesu, ako tradične,
patril folklórnemu súboru
Drevár, kde dievčatá a chlapci
zatancovali divákom a zároveň
plesajúcim Kysucký čardáš,
Cepíkový a temperamentný
Cigánsky tanec. A keďže to bol
ples folklórneho súboru, nesmeli

chýbať melódie z repertoáru
ľudovej muziky pod vedením
Mareka Murína. Ples skončil 
v raňajších hodinách odchodom
posledných vytrvalcov.

O pár dní neskôr sa súbor
predstavil v uliciach mesta vo
Fašiangovom sprievode. Ako
každý rok ani tento nemohol
chýbať gazda, turoň, čerti, strigy
na metlách, cigánky a cigán. 

V sprievode vyhrávala muzika,
ktorá svoje tóny rozniesla do
všetkých domovov obyvateľov
mesta. Z okien zvedavo vykúkali
hlavy detí, ktoré keď zbadali čer-
tov, hneď sa schovali a nená-
padne z rožku okna sledovali, či
ich čerti náhodou nezoberú so
sebou. Gazdiné domov, ktoré
súbor navštívil, ponúkli chutnými
šiškami a za odmenu ich masky
vytancovali a zaspievali im.

FOLKLÓRNY
SÚBOR DREVÁR 
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V  k a r n e v a l o m  š a t e . . .

Neodmysliteľnou súčasťou zimných aktivít na našej
materskej škole je Fašiangový karneval, ktorý sa konal 11.
februára 2010. Deti už dopredu rozprávali o tom, ako sa pre-
zlečú za princezné, víly, popolušky, kráľov, čertíkov a iné masky,
ktoré si pripravia spolu s rodičmi. No a keď nastal ten vytúžený
deň, očká im žiarili radosťou, šťastím, ale i zvedavosťou, čo
všetko ich čaká. Fašiangový karneval nám prišli aj tento rok
spestriť ženy zo ženskej speváckej skupiny. Pripravili si pre deti
kultúrne pásmo s ľudovými piesňami a zvykmi na Kysuciach.
Materskou školou sa s vôňou šišiek, ktoré deťom upiekli pani
kuchárky, rozliehali nielen ľudové piesne, ale i tanečná hudba,
ktorá hrala deťom to tanca. Na spoločnej promenáde v
maskách sa deti mohli ukázať v plnej kráse. Odmenou pre ne
bolo sladké pohostenie a malý darček na pamiatku.

Fašiangy tradičným
karnevalom oslávili aj
žiaci zo Základnej školy
Mládežníckej, nechýbali
zábavné hry a obľúbená
detská diskotéka.

Štatistika farnosti Krásno nad Kysucou 2009
1. Krstov bolo v tomto roku 69, z toho 40 chlapcov, o 13 viac

ako vlani a 29 dievčat, o 2 viac ako vlani. To je o 15 krstov viac
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 33. To je o 3 sobášov viac ako
vlani. Hláste sobáš včas, aspoň minimálne tri mesiace vopred.
Sobášných náuk je 5 – vieroučná, mravoučná, liturgická, lekárs-
ka a psychologická a plus zápis zápisnice o prijatí manželstvá. 

3. Pohrebov za uplynulý rok bolo v našej farnosti 69. To je 
o 8 menej ako vlani. Mužov – 40, o 8 menej žien – 29. Z toho
bolo 15 zomrelých nezaopatrených, vlani ich bolo 14. Ostatní
zomierajúci boli pripravení, teda vyspovedaní a prijali
Eucharistiu. Volajte nás včas k zaopatreniu ťažko chorého.
Buďme stále pripravení, že kedykoľvek sa môže náš život
skončiť.

Mesto opravilo starý dom smútku. Na doterajšom spôsobe
pochovávania sa vôbec nič nemení. Budeme pochovávať tak
ako doteraz, lebo nás k tomu viaže Kódex cirkevného práva –
Kán. 1177 – § 1. Pohrebné obrady za každého zomrelého veri-
aceho sa spravidla musia sláviť v kostole vlastnej farnosti. Dom
smútku je veľmi pekne opravený, len a to všetci dobre vieme, je
problém s priestormi, ktoré sú malé... Dom smútku môže slúžiť
a používať sa tak ako doteraz na stretnutie rodiny a blízkych pri
modlení pred pohrebom a na uchovanie zosnulého.

4. Svätých prijímaní sa rozdalo v našej farnosti v tomto roku
asi 110.000. To je o 1000 viac ako vlani. Krásno – 92.000 
a Kalinov – 18.000. Okrem toho sme počas roka navštívili asi
700 krát starých a chorých, ktorým sme tak isto podali sväté
prijímanie. Rodičia, prosím Vás, nebojte sa skontrolovať svoje
deti, či sú na sv. omši v kostole alebo stoja pred kostolom alebo
sú cez sv. omšu v krčme či reštaurácii – to je stále problém! 

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. 

6. PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – bude v tomto roku 30. mája
2010.

BIRMOVKA – termín bude 10. októbra 2010.

7. Tento rok v novembri bude v našej farnosti renovácia –
duchovná obnova po misiách. Znova zavítajú do našej farnos-
ti rehoľníci redemtoristi a budú s nami prežívať 5 dní
spoločného farského života.

8. Tento rok sa uskutočnila oprava farskej budovy, ktorá bola
plánovaná už pred vyše 10 rokmi. Na fare sa urobila úplne nová
strecha, vymenili sa všetky okná vrátane všetkých vchodových
dverí, nové prístrešky, urobilo sa zateplenie budovy, nové
blezkozvody, opravy elektrickej inštalácie, podlahy, fara je celá
vymaľovaná a mnohé opravy vo vnútri budovy. Chcem
vyjadriť vďačnosť mnohým, ktorí ste pomáhali pri prácach na
fare od prakticky od Veľkej noci, kedy začali prípravné práce na
dokumentácii až po ukončenie opráv. Niektorým chcem sa
poďakovať zvlášť – Ing. Stanislavovi Mikovčákovi za projek-
tovú dokumentáciu, Ing. Vladimírovi Kasajovi za technicky a
stavebný dozor a za mnohé cenné stavbárske rady, pán Šadlák,
Kormanec a Chilý z firmy STAS, veľké Pán Boh zaplať vedeniu
firmy ALUMETAL, p. Zdenko Sedlák so synom Patrikom,
ktorý boli najväčšími dobrodincami pri oprave farskej budovy.
Pán Boh zaplať vedeniu firmy BASF, ktorá nám dodávala
materiál na zateplenie budovy a tak isto sa stali našimi veľkými
dobrodincami a veľmi nám pomohli – osobne Pán Boh zaplať
Petrovi a Mirovi Gašincovi. Veľké Pán Boh zaplať veselej partii
maliarov a to p. Ďurana, Ondrušek, Tatarčiak, Potočiar a jed-
ného maliara viem iba krstné meno – Palo, ktorí sú naozaj
veľmi šikovní a hlavne veselá partia a všetky práce urobili ako
dar pre farnosť – pre Cirkev. Pán Boh zaplať p.Vladimírovi
Zátekovi za vodoinštalatérske práce. Musím spomenúť ženy,
ktoré niekoľko dní upratovali faru a boli naozaj veľmi obetavé.
Pán Boh zaplať Vám za všetky milodary, musel by som asi
každého osobne spomenúť, lebo bez Vašich milodarov by sme
sa do opravy fary nemohli pustiť. Na jar nám ešte ostali

dokončovacie práce, na novú omietku natiahnuť farbu a
dokončiť práce v okolí fary. Za materiál a prevedené práce sme
zaplatili 1.721.632 Sk, teda 57.147.74 Eur. Vďaka dobrodincom 
a sponzorom sme ušetrili na opravách skoro 900.000 Sk. Za vás
všetkých, ktorí ste akokoľvek pomohli prácami alebo finančne
odslúžim ďakovnú svätú omšu – oznámim v ktorú nedeľu. 

Tento rok sme zaplatili za elektrickú energiu aj s doplatkami
5.030 Eur – 151.540 SK a plus za plyn v kostole v Kalinove 1.309
Eur – 39.434 Sk. Na bežnom účte v Slovenskej sporiteľni máme
7.837 Eur – 236.123. Sk. 

Celkovo za prevádzku kostolov, pastoračného centra,
údržbu, investície, poistné, opravy a nákupy, voda, kancelárske
náklady a rôzne iné náklady sme tento rok zaplatili 448.515 SK.
Všetky faktúry sú ku koncu roka uhradené. To len v skratke,
výdavkov bolo ešte viac, ale kvôli krátkosti času ich všetky
nespomínam.

Nech to všetkým dobrodincom dobrotivý Boh mnohonásob-
ne odmení. Chcem zároveň poďakovať za všetky milodary na
opravu kostola a farskej budovy, bez nich by sme nedokázali
práce uskutočniť a samozrejme aj bez Vašej akejkoľvek pomoci
by sa to nedalo. Pán Boh zaplať za všetky potraviny pre robot-
níkov. 

9. POĎAKOVANIA – Chcem poďakovať kostolníkom pánu
Jakubcovi a pánu Masarykovi, ktorí si zaslúžia našu pozornosť
a rešpektovanie. Patrí im veľká VĎAKA a ÚCTA za ich obe-
tavosť. Obetujú pre náš kostol hodiny a hodiny zo svojho času.
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. Ďakujem Márianovi Podolákovi, ktorí sa už dlhé
roky obetavo stará o svetlá vo farskom kostole a tento rok začal
rekoštrukciu svetiel, lebo osvetlenie v kostole je naozaj nevy-
hovujúce. A samozrejme VĎAKA patrí všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom obetavo pomáhate pri rôznych prácach
a akciách a konáte rôzne služby vo farnosti, či upratujete v kos-
tole alebo sa obetujete pri rôzných akciách. Štefanovi Štrbovi
ďakujem za obetavú prácu hlavného organizátora festivalu
Gospelových Kysúc – či si vyžaduje naozaj veľa času a trpe-
zlivosti.

ĎAKUJEM naším katechétkam Gabike, Majke a Janke  za
obetavosť pri školskej katechéze. Chcem zároveň poprosiť ani-
mátorov, aby sa zasa ochotne, ako vždy, zapojili do prípravy
birmovancov. Je to náročné na čas a výsledky tejto obety sú
často viditeľné až po rokoch. Buďme im za to vďační.

Musím poďakovať Ľubici Podolákovej, vďaka ktorej sa
reštauruje drevená plastika Madony, na ktorú sa jej podarilo
získať grant z VUB – Všeobecná úverová banka- v hodnote 6600
Eur – teda 198.831 Sk. Plastika sa už opravuje a tento rok bude
aj dokončená oprava. Zo 112 projektov, ktoré boli v konkurze,
náš projekt, ktorý pripravovala Ľubica skončil druhý.

Máme jedného bohoslovca Petra Nečedu, ktorý študuje 
v treťom ročníku v seminári v Nitre. 

Nesmiem zabudnúť poďakovať sa zosnulému pánu primá-
torovi Ing. Jozefovi Horníkovi za jeho prácu pre nás, pre mesto
a farnosť. Pamätám na neho pri sv. omšiach a modlitbách. 

10. NA ZÁVER tohto stručného hodnotenia života v našej
farnosti chcem POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom pomohli, či už finančne alebo naturáliami a potravina-
mi 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 nespomínam a bolo by to aj veľmi ťažké Vás tu
všetkých spomínať. ĎAKUJEM všetkým, ktorí nehľadáte pre
seba chvály a uznania. Nech Vám to všetkým dobrotivý Pán
Boh mnohonásobné odmení.

Správca farnosti dekan Pavol Špita

Dňa 12. februára 2010 sa
na našej škole uskutočnil
fašiangový karneval. Žiaci
ročníkov 1. – 4. si pripravili
rôzne masky. Súťažili vo
viacerých disciplínach:
„Kto ako prvý zje sušienku
bez pomoci rúk“, potom
tancovali „Metlový tanec“
(tancujú vo dvojiciach 
a jeden s metlou a keď je
výmena partnerov, tak ten
kto ostane musí tancovať 
s metlou), „Podliezanie
popod tyč“ – čo bolo 

v karnevalových maskách
veľmi náročné. Karneval sa
ukončil žrebovaním tombol
(15 cien), ktoré darovala
rodina Lendóciová, za čo sa
jej chceme veľmi pekne
poďakovať. 

Žiadna maska neodišla 
s prázdnymi rukami,
pretože pre ostatných boli
prichystané maličkosti 
v podobe pier, balónov...
Na záver karnevalu mali
karnevalovú diskotéku.

Základná škola Mládežnícka

Materská škola Prvosienka

Základná škola Kalinov

Chceme sa poďakovať v mene eRka – hnutia
kresťanských spoločenstiev detí, že ste podporili
myšlienku Dobrej noviny. Ďakujeme za ochotu prijať koled-
níkov a za finančné dary na podporu núdznych v krajinách
Afriky. V našej farnosti sa vyzbieralo spolu 3.197 EUR, čo
je 96.313,- Sk. Tieto peniaze boli odoslané na projekty
Dobrej noviny. Zároveň ďakujeme všetkým koledníkom,
sprevádzajúcim osobám a všetkým, ktorí pomohli pri kole-
dovaní, za ich veľkú vytrvalosť, obetavosť a nadšenie.

Dobrá novina
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Základná

škola

Michálkov

16. februára
2010 Fašian-

gový sprievod
navštívil aj

mestský úrad
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Matrika
Narodení

Marek Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
Tomáš Krupa, Peter Škereň, Samuel Brňák, Denisa
Jančigová, Teresa Fojtíková 

Úmrtie

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

Sobáše

Marián Krupa a Júlia Jakubíková, Peter Pavlík a
Zuzana Blahutová, Ján Gavlas a Jana Vaňovcová,
Martin Cech a Miroslava Pošteková, Jozef Šadlák a
Lenka Macurová
JĎ
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Narodení
Rok 2009
Alexandra Capková, Táňa Lastovicová, 
Martin Murín
Rok 2010
Adam Brezianský, Eliáš Motošický, 
Damián Pištek, Tobiáš Droppa

Sobáše
Ing. Zuzana Kolenová a Ing. Martin Marko,
Jana Sýkorová a Halim Rusi

Úmrtia
Rok 2009
Anna Pecková 83 r., Pavel Poláček 59 r., 
Štefan Gašperák 59 r., Mária Buchtová 64 r.
Rok 2010
Jozef Jarabica 82 r., Milan Kučerík 52 r.,
Leopold Čimbora 79 r., Helena Rábiková 73 r.,
Rudolf Padyšak 62 r., Ivan Mičica 66 r.,
Miroslav Kučera 36 r., Emil Šustek 88 r., 
Justína Andrisiková 67 r., Anna Gavlasová 80 r.

JUBILANTI
Január – február 2010

9 0  r o č n á Justína Švábiková
8 5  r o č n á Jolana Brathová
8 0  r o č n í Anna Lahutová

Anna Byráková
Pavlína Lastovicová
Oľga Zátková
Karol  Šuráb

7 5  r o č n í Anna Kormancová
Štefan Ďurana
Emília Švábiková
Štefánia Jakubcová
Oľga Sýkorová
Anna Buchtová
Jolana Sýkorová
Anna Macurová
František Zátek
Štefánia Trubanová
Ján Čimbora
Jozef  Kasaj

7 0  r o č n í Pavol Maďar
Arnold Švábik
Jozef ína Chylá
Pavlína Straková
Ján Stehel
Vincent Božek
Jozef  Kasaj
Ondrej  Galgánek
Mária Kováčová
Anna Murgašová
Valéria Švábiková
Emília Macurová

MATRIKA

Okrem volieb do funkcie primátora mesta sme v januári
zažili ešte jedno väčšie podujatie. V Kostole sv. Ondreja sa
uskutočnila kňazská rekolekcia dvoch najbližších dekaná-
tov, a to z Čadce a Kysuckého Nového Mesta. Pre
duchovnú obnovu Cirkvi významného podujatia sa zúčast-
nilo okolo päťdesiat kňazov. Svätú omšu, ktorej sa zúčast-
nili veriaci z nášho mesta i okolia, celebroval biskup
Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis. Vo svojej kázni sa
dotkol najmä dôležitosti šírenia Božieho slova a kultúry,
ktorá je v dnešnej dobe kvôli materiálnemu prospechu
zatláčaná do úzadia.

Aj náš pán dekan Pavol Špita vyzdvihol konanie
výnimočnej udalosti v priestoroch nášho kostola a dodal:
„Bola to pre nás vzácna chvíľa, lebo po prvýkrát v našej
farnosti a dekanáte bol s nami na rekolekcii prítomný aj
diecézny biskup.“ LH

V Kostole sv. Ondreja sa konala

rekolekcia kňazov

Štatistika z evidencie obyvateľstva 
za rok 2009

Počet obyvate-
ľov k 31. 12. 2009

– 6876
muži – 3416
ženy – 3460

Počet narode-
ných detí : 74

chlapci 41
dievčatá 33

Počet úmrtí: 
63

muži 36
ženy 27

Čo má Krásno spoločné s Andy Warholom, 
kráľom pop–artu?

Kto to bol Andy Warhol? A čo je to pop-art? A čo všetko s tým spoločné má Krásno nad
Kysucou? Veľa otázok na začiatok. Dlho som o tom ani ja netušila, ale raz... Náhodne, keď
som v televízii uvidela budovu múzea. Zdala sa mi nejaká povedomá, začala som pátrať po
súvislostiach. Na skoro každú otázku, musí byť aj odpoveď. A tak sa vyriešila jedna záhada...
Krásno nad Kysucou verzus Medzilaborce.

Ale pekne poporiadku. Na pohľad
rovnaké stavby, a predsa nie. Jedna 
sa nachádza na ďalekom východe 
v Medzilaborciach a druhá u nás, 
v Krásne. Medzilaborce ležia v
severovýchodnej časti východného
Slovenska, na sútoku riek Laborec 
a Vydraňka. Mesto sa nachádza 
v Prešovskom kraji. Pýtate sa ako je
to možné? Dve rovnaké stavby na
opačných koncoch republiky?
Odpoveď je jednoduchá. Staršia stav-
ba je v Medzilaborciach a je aj väčšia.
V Krásne, keď sa pomýšľalo o stavbe
kultúrneho domu, zvolila sa lacnejšia
verzia. Čiže použiť plán už existu-

júcej stavby. Začal sa stavať v roku
1985, s rozpočtom 16,7 miliónov Kčs.
Táto stavba získala aj titul „stavba
storočia“ a dostavaná bola v roku
1990. Budovu si rozdelil dnes už
mestský úrad a skoro polovicu vlast-
ní Kysucké múzeum v Čadci. V na-
šom kultúrnom dome sa nachádza
knižnica, kinosála a múzeum tu otvo-
rilo jedinečnú prírodovednú expozí-
ciu, kde dominuje šesťmetrová
mamutica. 

V Medzilaborciach bola postavená
skôr, no súčasné Múzeum moder-
ného umenia Andy Warhola otvorili
až 1. septembra 1991. Najväčšia čať je

venovaná maliarovi Andy Warholovi,
kde sú vystavené jeho originály.
Najviac sa preslávil portrétom
Marilyn Monroe či autoportrétom.
Na rozdiel od našej budovy, fasáda
múzea je farebne pomaľovaná, čo na
týchto fotkách neuvidíte a okolie je
upravené na malé námestie s parko-
viskom, v strede s fontánou so
sochou Andy Warhola. Okolie nášho
kultúrneho domu už onedlho sa 
premení na pešiu zónu s fontánou 
a oddychvou časťou. Pomoc pri tomto
článku mi poskytol rodák z Medzi-
laboriec Vladimír Pira, ktorý nafotil
pre naše noviny múzeum. ĽP

KKrráássnnoo  nnaadd  KKyyssuuccoouu MMeeddzziillaabboorrccee

Pop-art
Po druhej svetovej vojne v 60. rokoch 20.

storočia na výtvarnú scénu vystupujú umelci,
ktorí sú zameraní proti abstrakci (zobrazovanie
nefiguratívne a nepredmetných vecí). Vracajú sa k
realizmu a snažia sa do tvorivého procesu zapojiť
aj diváka. Pop-art je názov zložený z anglických
slov popular art čiže v preklade populárne. Tento
výtvarný smer je ovplyvnený populárnou
kultúrou a komer-čným umením, inšpirujúci sa
veľkomestskou kultúrou a jej vizuálnymi prejav-
mi. Čiže v tom období to bola fotografia, film,
reklama, masmédia a populárne komiksy.

Andy Warhol 
(1928 – 1987)
Narodil sa v Pennsylvánii,

USA. Jeho rodičia Andrej a Júlia
boli emigranti z Mikovej, dedinka
neďaleko Medzilaboriec, okres
Stropkov. Debutoval ako
reklamný grafik, realizoval ilus-

trácie pre časopisy a aranžoval výklady
obchodov. Medzi jeho najznámejšie obrazy patrí:
Plechovka Campbellovej polievky (1962),
Marilyn Monroe (1964), Autoportrét (1967),
Botticelliho Venuša (1984)...

MMeeddzziillaabboorrccee
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foto: Vladimír Pira
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Interiér Warholovho múzea.
Farebné schody - naše vedú

ku knižnici a výstavné miest-
nosti. Foto použité z
www.andywarhol.sk
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Minulý rok sme sa zúčasnili na 20 turnajoch od
žiakov až po mužov. Bol to pre nás asi najlepší rok na umiest-
nenia. Naše výsledky 6 zlatých, 2 bronzové, 1 strieborná,
medaila 2 štvrté a 1 piate. Tieto medaily sme získali na M SR.
Zúčastnili sme sa na Šimoničovom pohári v Trenčíne 
a Fraštácke hrozno v Hlohovci. Na týchto oboch turnajoch sme
skončili na druhých miestach. Traja pretekári reprezentovali 
v Košiciach na medzinárodnom turnaji, kde sa zúčastnilo až 
8 štátov. Slovensko skončilo na 2. mieste. Maťo Poláček ako
jednotlivec, skončil tiež na 2. mieste pred Poliakom, ktorý
zvíťazil. Peťo Poláček a Marek Murčo sú v širšom výbere SR. 

Krásno reprezentovali títo pretekári – Samuel Pavlus,
Patrik Murčo, Patrik Riečičiar, Matej Poláček, Peter Poláček

Marek Murčo, Jožko Kuljovsky, Dano Krkoška, Miroslav Rabik,
Lubomír Rábik, David Grajciar, Juraj Gavenčiak, Jakub
Nevedel, Miroslav Škrobian. Dorastenci v 1.lige
skončili z 12 družstiev na peknom 5. mieste a muži 1. liga na
peknom 2. mieste. Chlapcom patrí poďakovať za ich úspechy,
ktoré dosiahli. 

Poďakovanie patrí taktiež mestu Krásno, poslancom aj zos-
nulému primatorovi Ing. Jozefovi Horníkovi, aj jeho zástupcovi,
súčasnému primatorovi Ing. Jozefovi Grapovi a všetkým našim
sponzorom – Dušan Vanovec, Peter Šuraba, Vlado Gubala,
Miroslav Capek, Fero Capek a další. Ďakujeme.

Vzpierači s krásnymi výsledkami

FEBRUÁR
– Fašiangy s Turoňom - tradičný

sprievod masiek mestom s Turoňom,
pochovávanie basy

FS Drevár

MAREC
– 4. 3. 2010 – Krása slova – obvodné

kolo v umeleckom prednese poézie a
prózy

– 21. 3. 2010 – Kysucké repete – 4.
kolo súťaže s Helenou Vrtichovou

– 26. 3. 2010 – Deti deťom – regio-
nálna súťažná prehliadka detskej dra-
matickej tvorivosti

APRÍL
– Veľkonočný koncert
– Stavanie Mája – zvyky v meste s

folklórnymi skupinami (30. 4. 2010)

MÁJ
– Deň matiek (9. 5. 2010) – posedenie

a kultúrny program pri príležitosti
sviatku matiek

– Váľanie Mája (28. 4. 2010) – veselo
pri piesni s folklórnym súborom

Drevár
– 8. 5. – koncert skupiny KOMA a

The Renegades

JÚN
– MDD – program pre deti
– 13. 6. 2010 – Kysucké repete – 5.

kolo súťaže s Robom Kazíkom 
– 27. 6. 2010 – Ochotnícke divadlo

SKALA 10. rokov, vystúpenie s poz-
vanými hosťami 

JÚL
– prehliadka folklórnych súborov
– rockový hudobný festival

SEPTEMBER
– Gospelové dni – Kysuce 2010 –

Kultúrny prameň, Mesto Krásno
– Krásňanský jarmok – jarmok spo-

jený s ľudovými remeslami, kultúrny
program, jarmočné atrakcie, 

– Týždeň kultúry a športu – zmien-
ka o meste, výročie – prehliadka folk-
lóru, futbalový turnaj za účasti fut-
balových družstiev a zahraničných
súborov

OKTÓBER
– Mesiac úcty k starším – spoločen-

ské posedenie s kultúrnym progra-
mom pre seniorov 

– Svet mojimi očami – medzinárod-
ná fotografická súťaž pre mladých,
Kultúrny prameň, výstava fotografií v
mestskej knižnici

NOVEMBER
– 27. ročník cestného behu s medz-

inárodnou účasťou Krásňanská desiat-
ka štart na štadióne Krásno 14. 11. 2010
o 10.00 hod.

– Benefičný koncert pre telesne
postihnutých

– Osobnosti mesta Krásna
– Stretnutie bývalých zamestnancov
– Ondrejovské hody

DECEMBER
– Stretnutie s Mikulášom
– Živý Betlehem
– Ohňostroj

(zmena programu možná, priebežne
budeme informovať)

K A L E N D Á R I U M 2 010


