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Obchod Jednota pri kostole
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Opustil nás človek 
s veľkým srdcom 

kanonik PAVOL ŠADLÁK

Dňa 21. apríla 2010 po 17.00
zomrel po dlhodobej chorobe kňaz
Pavol Šadlák, duchovný správca
pútnického miesta Rajecká Lesná,
titulárny kanonik Nitrianskej kapit-
uly, honorárny dekan. Zomrel vo
veku 62 rokov a v 35. roku kňazst-
va. Pohrebné obrady so sv. omšou
sa konali v sobotu 24. apríla 2010
o 10.00 v bazilike v Rajeckej
Lesnej. Pochovaný bol v Rajeckej
Lesnej pri bazilike. 

Pavol Šadlák
sa narodil 15. januára 1949 v

Krásne nad Kysucou. Za kňaza bol
ordinovaný 8. júna 1975. Etapy
jeho kňazského pôsobenia:

1975 – 1976 kaplán Dubnica nad
Váhom

1976 – 1978 kaplán Konská
1978 – 1983 správca farnosti

Predmier
1983 správca farnosti Lefantovce
1983 – 1990 správca farnosti

Trenčianska Turná
1988 – 2010 honorárny dekan
1990 –2010 správca farnosti a pút-

nického miesta Rajecká Lesná
1999 – 2008 sídelný nitriansky

kanonik
2008 – 2010 titulárny nitriansky

kanonik, pôsobiaci v Žilinskej diecéze

Náš rodák sa do našich sŕdc zapísal
hlavne svojou ľudskosťou a veľko-
rysosťou. Bol skvelým kňazom, ktorý
svoje ovečky viedol zanietene a s veľkou
láskou. Tam, kde pôsobil, vybudol akési
centrum, kde ľudia radi chodia, aby
načerpali síl do života...Slovenský
Betlehem. Veľké veci dokážu len veľkí
ľudia, ktorí veria svojmu poslaniu. Bol to
človek, na ktorého sa nezabudne...

2/2010 Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou Nepredajné
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NOVÁ TRIBÚNA

19. marca 2010 oslavovali Jozefovia svoj sviatok. Týkalo
sa to aj primátora Ing. Jozefa Grapu, ktorého na úrade
navštívili aj futbalisti z Tatrana Krásno nad Kysucou.
Popriali mu veľa zdravia, pracovných úspechov a poďa-
kovali mu za to, čo pre mestský futbal robí.

-r-

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2010

Blažkov Krásno Kalinov
Máj 24. 25. 26.
Jún 28. 29. 30.

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

Ďakujeme 

Oslavovali Jozefovia

Mesto Krásno nad Kysucou vyzvalo svojich občanov
a organizácie v meste, aby sa zapojili do jarného upratova-
nia svojich priestranstiev.  Týždeň upratovania bol vyh-
lásený v  čase od 25. 3. 2010 – 1. 4. 2010 .Bol
zabezpečený odvoz zhromaždeného odpadu našimi mech-
anizmami. Do jarného upratovania sa zapojili aj pracovníci
mestského úradu s primátorom Ing. Jozefom Grapom. 

Počasie bolo priaznivé, takže skrášlenie nášho mesta sa
dalo realizovať. Ďakujeme všetkým, ktorý sa do tejto akcie
pripojili. Veď všetci chceme žiť v meste s pekným a čistým
okolím.
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Tradičné stavanie Májov
Ako každý rok, aj tento rok stojí vysoký Máj

pred mestským úradom, v časti Kalinov, pred
drevárskou školou či pred bývalým závodným
klubom. Stavanie Májov ľudovým spevom a
tancom doprevádzal súbor Drevár.

S t a v a n i e  M á j a

foto: Dominik Štrba

foto: M
iroslav C

apek

Dňa 14. mája 2010 sa prestrihovala páska na novovystavanej tribúne. Do
upršaného počasia prišiel podpredseda NR SR Miroslav Číž, spoločne s
primátorom mesta Jozefom Grapom a slovenským futbalovým reprezen-
tantom Zdenom Štrbom slávnostne prestrihli pásku. Následoval ešte
slávnostný výkop. Tribúna má kvalitné sedadlá a kapacitu 500 miest na
sedenie, 200 na státie. V budúcnosti pribudene v blízkosti aj viacúčelové
ihrisko. Stará tribúna zhorela pri požiari v roku 2006, spolu s vybavením
pre futbalistov. Slávnosť slovom sprevádzala Gabriela Bírová. V
poobedňajších hodinách sa ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Viera Tomanová stretla v kultúrnom dome v expozícii kysuckého múzea
s dôchodcami. 4 x foto: ĽP
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Uzn.č. 31/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v  zložení: B. Michal Koňuch, Mgr. Milan Jesenský, Ján
Kubala, overovateľov zápisnice – Pavol Targoš, Miroslav
Capek a program rokovania MZ.

Uzn.č. 32/2010 – MZ schvaľuje:
– predloženie žiadosti o  NFP v  rámci výzvy ROP-2.1c-

2010/02 ROP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie
nového zariadenia sociálnych služieb“, ktorého ciele sú
v  súlade s  platným územným plánom mesta s  platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,

– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP,

– financovanie projektu vo výške 5% z celkových opráv-
nených výdavkov na projekt t.j. vo výške 40.500 eur.

Uzn.č. 33/2010 – MZ schvaľuje dodatok č. 1 k  VZN
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a škol-
ských zariadení zriadených na území mesta Krásno nad
Kysucou na rok 2010.

Uzn.č. 34/2010 – MZ dopĺňa uznesenia č. 73/2009,
118/2009, 140/2009 o  dodatok: Mestské zastupiteľstvo
schvaľovalo odpredaj pozemkov podľa zákona č.
258/2009, par. 9a, odst. 8 pre:

1. Mgr. Miroslava Kršiaková, Krásno č. 1378 
č.p.KNC 6417/318

2. Peter Jantoš, Krásno č. 1435 6417/317
3. Miroslav Kováč, Krásno č. 1301 6417/316
4. Margita Ďurišová, Krásno č. 1303 6417/315
5. Ing. Emil Krško, Krásno č. 1119 6417/314
6. Marcela Solišová, Krásno č. 1434 6417/313
7. Miroslav Pištek, Krásno č. 1434 6417/312
8. Ing. Róbert Pištek, Krásno č. 1434 6417/311
9. Ľuboš Ďurana, Krásno č. 1274 6417/310
10. Peter Kapitulčin, Krásno č. 1378 6417/309
11. Roman Kapitulčin, Krásno č. 1378 6417/308
12. Marián Broda, Krásno č. 815

6417/307
Uzn.č. 35/2010 – MZ dopĺňa uzn.č. 59/2008, 60/2008,

61/2008 o  dodatok: Mestské zastupiteľstvo schvaľovalo
odpredaj pozemkov podľa zákona č. 258/2009 par. 9a,
odst. 8 pre:

Peter Varmus a  manželka Alena, Krásno č. 1652, č.p.
KNC 6780/333, 

Pavol Čimbora a manželka Eva, Krásno č. 1652, č.p. KNC
6780/332,

Anton Paršo a  manželka Martina, Krásno č. 1652, č.p.
KNC 6780/334.

Uzn.č. 36/2010 – MZ schvaľuje: 
– predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie pro-

jektu – zdravotné stredisko,
– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti

o NFP,
– financovanie projektu vo výške 5% z celkových opráv-

nených nákladov 
Uzn.č. 37/2010 – MZ schvaľuje:

– predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie pro-
jektu – tribúna

– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP,

– financovanie projektu o výške 5% z celkových opráv-
nených nákladov 

Uzn.č. 38/2010 – MZ neschvaľuje zmenu uzn. č. 233/2009
pre Annu Šurabovú, Krásno č. 1176 na umiestnenie prenos-
nej garáže za garáž p. Sýkoru P.

Uzn.č. 39/2010 – MZ schvaľuje zabezpečenie výkopových
prác mechanizmami mestského úradu na opravu
vodovodného potrubia vo Vlčove pre rodiny p. Frolu,
Tabačka a Ďuranu.

Uzn.č. 40/2010 – MZ neschvaľuje odpustenie dane
z  nehnuteľnosti pre Kysucké múzeum Čadca. Peniaze
budú poskytnuté na realizáciu akcií pre mesto. 

Uzn.č. 41/2010 – MZ schvaľuje príspevok 100 euro na
odškodnenie povodňových škôd pre p. Fr. Gomolu, bytom
Krásno č. 225.

Uzn.č. 42/2010 – MZ poveruje Mestský úrad vypísaním
konkurzu na správcu cintorína za podmienok ako ma
firma LP Exposystém Krásno.

Uzn.č. 43/2010 – MZ schvaľuje zmenu uzn. č. 14/2010
s  tým, že v poslednej vete sa vypustí dohoda o výstavbe
plota.

Uzn.č. 44/2010 – MZ schvaľuje návrh na vysporiadanie
pohľadávok a  záväzkov medzi ILSTAV Žilina (kolkáreň)
a  Tatran Krásno bez záväzku Tatran v  sume 8.414,50 eur
s  tým, že tento záväzok bude predmetom rokovania
budúceho zastupiteľstva.

Uzn.č. 45/2010 – MZ ukladá mestskému úradu prepraco-
vať nájomnú zmluvu s ILSTAV Žilina v bode výška nájmu
tak, aby bola táto znížená o časť priestorov, ktoré využíva
Tatran Krásno. 

Uzn.č. 46/2010 – MZ schvaľuje:
– predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie pro-

jektu – Život s prírodou
– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti

o NFP,
– financovanie projektu vo výške 5% z celkových opráv-

nených nákladov. 
Uzn.č. 47/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia

uznesení.
Uzn.č. 48/2010 – MZ berie na vedomie správu kon-

trolórky z hospodárenia ZUŠ Krásno za rok 2009.
Uzn.č. 49/2010 – MZ odročuje žiadosť o povolenie prís-

tupovej cesty pre Zlata Hamzič.
Uzn.č. 50/2010 – MZ schvaľuje
– predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie pro-

jektu – Oslavy výročia mesta,
– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti

o NFP,
– financovanie projektu vo výške 5% z celkových opráv-

nených nákladov.

Uznesenia zo slávnostného MZ zo dňa 15. februára 2010
Uzn.č. 25/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu

v  zložení: Ing. Mária Goreková, Ján Kubala, Miroslav
Capek, overovateľov zápisnice Mgr. Milan Jesenský,
Vojtech Buchta.

Uzn.č. 26/2010 – MZ berie na vedomie program
slávnostného rokovania.

Uzn.č. 27/2010 – MZ berie na vedomie výsledky

volieb.
Uzn.č. 28/2010 – MZ konštatuje, že novozvolený

primátor zložil sľub primátora.
Uzn.č. 29/2010 – MZ konštatuje, že Ing. Jozef Grapa sa

vzdal poslaneckého mandátu.
Uzn.č. 30/2010 – MZ konštatuje, že novozvolený

poslanec zložil sľub.

Uznesenia z MZ zo dňa 8. marca 2010

POKLAD 
môjho srdca

Gotická Madona sa 
čoskoro vráti do Krásna

Reštaurátorské práce na našej najvzácnejšej pamiatke
vrcholia. Gotická Madona s dieťaťom od neznámeho auto-
ra sa nachádzala v starom drevenom kostole. Odkiaľ
pochádza a kto je autorom tohto prekrásneho diela, ostane
pravdepodobne pre nás záhadou. Ide však o prácu
vyškoleného umelca, ktorý sa vyznal svojmu remeslu.
Drevenej soche vdýchol život presne podľa gotických
tradícii. 

Reštaurátorské práce sledujeme od prevezenia až do
dnešného dňa. Všetko je zdokumentované vo fotografiách.
Vrcholia všetky práce a už onedlho bude socha opäť pre-
vezená a vrátená farskému úradu. 

„Už teraz premýšľame, kam sochu v kostole umiest-
níme, aby ju mohli obdivovať všetci prítomní na sv. omši.
Som rád, že táto prekrásna socha bude opravená,že sa to
podarilo,” povedal v rozhovore správca farnosti Pavol Špita. 

Najviac času so sochou trávi reštaurátor akademický
sochár Jozef Mundier, ktorý sa o soche vyjadril: „Socha je
vyrobená pravdepodobne v čase vrcholnej gotiky, je jedi-
nou na Kysuciach. Zaujala má hlavne tá jemná práca, je
zaujímavá aj z anatomického hľadiska. Madona má krásny
jemný výraz v tvári.”

Socha bude opravená vďaka finančnej podpore
Nadácie VÚB, v programe Poklady môjho srdca. Na projek-
te pracovali Mgr. Pavol Špita, Mgr. Ľubica Podoláková a Ing.
Ľuboslava Kormancová. Pri príležitosti vrátenia sochy a inš-
talovania do kostola sv. Onreja sa bude konať slávnostná
sv. omša.

foto: ĽP

Uznesenia z MZ zo dňa 8. februára 2010
Uzn.č 11/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení

MUDr. Milan Peteraj, Pavol Targoš, Miroslav Capek,
overovateľov zápisnice, Mgr. Milan Jesenský, Ján Kubala
a program rokovania MZ.

Uzn.č. 12/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č.
203/1 o výmere 20 m2 na postavenie stánku PNS pre Kováč
Emil, Krásno č. 250 za 166 eur ročne.

Uzn.č. 13/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č.
3755/28, 3755/29 každá o výmere 865 m2 za 1 eur na 2 roky
pre Eraclea, s.r.o. Krásno č. 1027 na výstavbu bytových
domov s tým, že musia byť postavené do 2 rokov, ináč bude
nájomná zmluva zrušená.

Uzn.č. 14/2010 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 9074/2
o výmere 80 m2 p. Miroslavovi Macášovi, bytom Krásno 1612
za 15 eur/m2 s  tým, že sa zmluvne dohodne vybudovanie
nového oplotenia do výšky 4 m.

Uzn.č. 15/2010 – MZ schvaľuje stanovisko kontrolórky
k rozpočtu mesta na rok 2010

Uzn.č. 16/2010 – MZ navrhuje úhradu škody p. M.
Mečárovi, Krásno č. 65 prostredníctvom poistovne.

Uzn.č. 17/2010 – MZ schvaľuje rozpočet mesta Krásno nad
Kysucou s úpravami:

v príjmovej časti – finančné operácie príjmové: 
– bankové úvery dlhodobé +49.921 eur
vo výdavkovej časti - bežné výdavky
– v položke ochrana pred požiarmi +1.000 eur

– v položke opatrovateľká služba, staroba – 1.000 eur
kapitálové výdavky:
– v položke rozvoj bývania inž. siete byt. domy Zákysučie

III +20.000 eur
– v položke výstavba domova dôchodcov +15.600 eur
– v položke projekt „navštívme sa cez monitor“ +6.821 eur
výdavkové finančné operácie:
– v položke splácanie úveru ŠFRB + 7.500 eur
Uzn.č. 18/2010 – MZ schvaľuje
– predloženie žiadosti na realizáciu cyklotrasy
– financovanie projektu vo výške 5% z celkových nákladov.
Uzn.č. 19/2010 – MZ schvaľuje v  kapitole šport financie

s podmienkou vysporiadania vzájomného zápočtu Kolkáreň
a Tatran za minulé roky.

Uzn.č. 20/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.

Uzn.č. 21/2010 – MZ berie na vedomie smernicu pre
prenájom objektov škôl a škol. zariadení v pôsobnosti Mesta
Krásno nad Kysucou. Sadzobník si upraví riaditeľ školy.

Uzn.č. 22/2010 – MZ berie na vedomie ročnú správu o kon-
trolnej činnosti mestskej kontrolórky.

Uzn.č. 23/2010 – MZ berie správu kontrolórky z hospodáre-
nia v ZŠ Kalinov

Uzn.č. 24/2010 – MZ neschvaľuje požiadavku p. Mikoláša,
Krásno č. 1918 na vybudovanie asfaltovej cesty v  Krásne –
Kalinove.
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Už
v poradí

4. kolo
spevác-

kej
súťaže

Kysucké
repete

malo
pred

zaplnenou
sálou opäť

úspech.
V  súťaži sa predstavilo šesť

súťažiacich. Postupujúci z  tretieho
kola boli Ján Mitka (pieseň Tereza),
Valentín Čech (Elena) a víťazka
Margita Drozdeková (Poď bielou
alejou). Ako noví súťažiaci sa pred-
stavili Viliam Cabuk s  piesňou
Júlia, Ivona Greňová pieseň Čer-
venám a  Jarmila Ondreášová
zaspievala pieseň Babičkin úsmev.

S  veľkým náskokom vyhrala
Jarmila Ondreášová z  Krásna nad
Kysucou s piesňou Babičkin úsmev

a postupuje do ďalšieho kola. Ďalší-
mi postupujúcimi sú Valentín Čech
s  Elenou a  Margita Drozdeková
s  piesňou Pod bielou alejou.
Hudobný sprievod robila interpre-
tom skupina BONA FIDE pod tak-
tovkou Ferdinanda Blahutu.
Hosťom 4. kola bola speváčka
Helena Vrtichová, ktorá v  sále
vytvorila super náladu. V  závere
svojho vystúpenia si spolu s divák-
mi zaspievala pieseň Kysuca,
Kysuca, čo malo veľký úspech.
Počas súťaže sa diváci zapojili aj do
tomboly, ktoré do súťaže venovalo
Mesto Krásno nad Kysucou,
Montaža – Miroslav Capek a  BAL
SLOVAKIA. Hlavnú cenu víťazovi
venovalo Mesto Krásno nad
Kysucou a  víťazke Jarmile
Ondreášovej ju odovzdal primátor
mesta Ing. Jozef Grapa.

5. kolo sa uskutoční 13. júna 2010
a ako hosť sa predstaví Robo Kazík.
Srdečne Vás pozývame!

text a foto JĎ

Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
a Mesto Krásno nad Kysucou pripravilo regionálnu súťažnú prehliadku
detskej dramatickej tvorivosti „DETI DEŤOM“. Ide o postupovú prehli-
adku, konfrontuje a prezentuje rôzne štýly práce dramatických súborov
a sólistov, vytvára priestor pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúsenos-
tí. Prehliadka zabezpečuje objektívny postup súborov a sólistov do kra-
jskej súťaže. Podujatie sa konalo 30. marca 2010 v sále kultúrneho
domu v  Krásne. V  úvode privítal všetkých zúčastnených primátor
mesta Ing. Jozef Grapa. Predstavili sa detské divadelné súbory Kysúc: 

DDS KALINOVČEK pri ZŠ s  MŠ Krásno nad Kysucou, Kalinov –
O repke (réžia a vedúca súboru Ľubica Šusteková)

DDS KURIATKA pri ZŠ Dolinský potok Kysucké Nové Mesto – Únos
starkých (réžia a ved. súboru Mária Bírošíková)

DDS MONZUN pri ZŠ Raková, Trstená – Mesačný príbeh (réžia a ved.
súboru Monika Kyzeková, Zuzana Polláková)

Kolektív žiakov pri ZUŠ Jozefa Potočára Čadca – Medovníkový

domček (réžia kolektív učiteľov literárno-dramatického odbou, ved.
Súboru Alena Gavlasová)

DDS DRIAČIK pri ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou – S deťmi sa dá
dohodnúť (réžia a ved. Súboru Božena Starečková)

V hľadisku boli žiaci 1. – 4. ročníka a 5. – 7. ročníka z Krásna. Víťazi
postúpili na krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti
Detský divadelný medveď v Žiline. Výsledky:

Okres Kysucké Nové Mesto 
1. miesto DDS Kuriatka – postup 
Okres Čadca:
1.miesto Žiaci hudobného odboru ZUŠ J. Potočára Čadca – postup 
2.DDS Driačik Zborov nad Bystricou
3.DDS Kalinovček Krásno nad Kysucou, Kalinov
DDS Monzun Raková – Trstená
Súčasťou prehliadky bol hodnotiaci seminár inscenácií uvedených

na prehliadke formou diskusie tvorcov s členmi odbornej poroty. JĎ

DETI DEŤOM 2010

DDS Kalinovček – predstavenie 
O repke,  3. miesto

4. kolo REPETE KRÁSA SLOVA
Kysucké kultúrne stredisko 

v Čadci pripravilo obvodné kolá v ume-
leckom prednese poézie a prózy pod
názvom KRÁSA SLOVA, ktoré sa konali 
4. marca 2010. Na Mestskom úrade 
v Krásne nad Kysucou sa stretli recitáto-
ri z  bystrickej doliny, Krásna
a Oščadnice. Krása slova je postupo-
vá súťaž, pri ktorej do obvodných kôl
postupujú recitátori zo školských kôl
(žiaci I.-III. kategórie ZŠ okresu Čadca).
Za obvod Krásno nad Kysucou postúpi-
li do okresnej súťaže aj žiaci z  Krásna
nad Kysucou: 

Ema Krkošková
Daniela Kováčová

Júlia Čechová
Martin Gajdoš
Anna Melišová

Víťazi obvodného kola postúpili do
okresnej súťaže, ktorá sa uskutočnila 17.
marca 2010 v  KIC – Dome kultúry
Čadca. Blahoželáme!

Majáles
Srdečne pozývame všetkých priateľov dobrého tanca
a hudby na MAJÁLES, ktorý je už VI. Premiérovým
dňom súborov Žubrienky, Magicgirls zo ZUŠ Krásno
nad Kysucou v scénicko – moderných tancoch.
Podujatie sa uskutoční dňa 7. mája 2010 o 17:00 hod. 
v KOLKÁRNI – Krásno nad Kysucou. O skvelú zába-
vu sa postarajú žiaci, učitelia, DJ a hostia zo Žiliny 
a zo Zborova nad Bystricou – súbor Dračice. Nebude
chýbať ani tombola pripravená žiakmi výtvarného
odboru. Tešíme sa na Vás!

Tanečné súbory zo ZUŠ Krásno nad
Kysucou boli úspešné

Dňa 16. apríla 2010 sa súbory Žubrienky a Magicgirls
zúčastnili tanečnej súťaže pre ZUŠ súbory –
SCÉNICKÝ TANEC 2010 a v detskej tanečnej kategó-
rii – malé choreografie obsadil súbor Žubrienky krás-
ne 1. miesto a cenu detskej poroty s choreografiou –
Roztomilé a súbor Magicgirls 3.miesto s choreogra-
fiou – Rozlietané motýle a cenu poroty za choreogra-
fiu – Love me. Choreografkou súborov je Silvia
Strýčková. Srdečne celá ZUŠ blahoželá.
V Bojniciach na celoslovenskej súťaži dievčatá získali
so svojimi choreografiami krásne čestné uznania.
Ďalej sa pripravujú na tanečné súťaže – Tanečný
Kubín 2010, rôzne koncerty, vystúpenia – deň mami-
čiek.

Základná umelecká
škola

V  marci sa v  Bratislave
vždy koná stretnutie čle-
nov Spolku slovenských
spisovateľov. Tentoraz to
bolo v  spoločenskej mies-
tnosti hotela Kyjev na hlav-
nom námestí. Akcie sa
zúčastnila aj delegácia z
našej Žilinskej odbočky
SSS, ktorej predsedom je
Anton Straka. Do funkcie
ho zvolili iba nedávno na
martinskom stretnutí spi-
sovateľov v priestoroch his-
torickej budovy Matice slo-
venskej.
V Bratislave v tomto obdo-
bí už vládla jar. Vyrazili
sme zo zasnežených Kysúc,
ale v hlavnom meste sme si
už museli zhadzovať kabá-
ty. Svietilo slnko. Na stret-

nutí vládla príjemná
atmosféra. Sála bola plná,
zišli sa v  nej dve stovky
autorov z celého Slovenska.
Po voľbách do hlavných
orgánov vystúpili jednotli-
ví predstavitelia odbočiek.
Anton Straka zhodnotil
prácu žilinskej organizácie
a predstavil aj práce jej čle-
nov. Boli medzi nimi aj tí,
ktorí už navštívili naše
mesto, ako Michal
Horecký, Milan Lechan,
Milan Gonda, Peter Mišák,
Igor Válek a  ďalší. Chýbal
nám tu člen z  Krásna, ria-
diteľ Kysuckého múzea
Miloš Jesenský. Podujatie
zaznamenávala Slovenská
televízia.

LH

Na spisovateľskom
stretnutí v Bratislave

Vedenie mesta Krásno nad Kysucou by týmto
chcelo požiadať občanov, ktorí vlastnia historic-
ké fotografie Krásna nad Kysucou o ich zaslanie
v elektronickej podobe na email, alebo osobné

poskytnutie k preskenovaniu na Mestskom
úrade. Všetkým vopred ďakujeme. 
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14. marec 2010
Spevácka hviezda školy 

S  touto myšlienkou prišla hŕstka
pedagógov, preto ju neváhali presadiť
na zasadnutí školského parlamentu,
ktorý celý nápad odsúhlasil. Táto
spevácka súťaž bola vyhlásená pre
žiakov 1. – 9. ročníka. I keď naši naj-
menší vstupovali do súťaže s veľkými
obavami, na jednotlivých kastingoch
sa už stihli ostrieľať. Úvod súťaže
otvorila talentovaná Adrianka
Cvengrošová z  1.C triedy, dievčatko,
síce maličkého vzrastu, ale zato s moc-
ným a zvonivým hlasom. Na súťaži sa
predviedli rovnako sólisti ako aj
skupiny. Z  jednotlivých interpretov
možno spomenúť – Elán, Beatu
Dubasovú, Zuzana Smatanovú,
Katarínu Knechtovú, Barbaru
Haščákovú, Lady Gaga i tohtoročnú
víťazku Eurovízie – Kristínu.
Aparatúru a jednotlivé hudobné pod-
klady piesní zabezpečil pán František
Blahuta zo Základnej umeleckej školy
v  Krásne nad Kysucou, ktorý sa
žiakom počas jednotlivých nácvikov
vždy ochotne venoval. Celú akciu
moderovali úžasní moderátori Sarah
Labáková a  Dominik Ondreáš zo 7.
A  triedy. Do poroty zasadla pani
Dagmar Labáková, Mgr. Martina
Hrobárová, Mgr. Irina Školníková,
Mgr. Erika Mičicová, Mgr. Gabriela
Bírová a Mgr. Miroslava Kršiaková.
Jednotlivých súťažiacich prišlo pod-
poriť burácajúce publikum
v  zastúpení rodičov a  známych.
Spomedzi talentovaných spevákov
v  kategórií 1. – 4 ročník jednoznačne
presvedčila porotu víťazka Miriam
Jurčíková zo 4. B triedy. V  kategórii
starší žiaci obsadila stupeň víťazov
Barborka Ondreášová z  9. A  triedy,
ktorá bola nielen pre porotu, ale aj pre

publikum od začiatku veľkou
favoritkou. Za najlepšiu choreografiu
bola odmenená pochvalným diplo-
mom Majka Poláčková zo 4. B triedy
za prevedenie pesničky Horehronie
od interpretky Kristíny. Deniska
Tvrdá zo 6. B triedy vyrazila všadeprí-
tomným „dych“ s  anglickou verziou
piesne od Lady Gaga, začo bola
odmenená pochvalným listom. Víťazi
boli odmenení zaujímavými vecnými
cenami a  majú možnosť prihlásiť sa
do regionálnej súťaže KYSUCKÁ
SUPERSTAR, ktorá sa bude konať
v Čadci. Držme im preto palce!

Adopcia na diaľku
ZŠ si adoptovala dievčatko Xhenifer

Deda z Albánska! Projekt „adopcia na
diaľku“ sa realizuje prostredníctvom
SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ CHARI-
TY. V  Albánsku, v  rodisku dieťaťa,
pôsobia slovenské rehoľníčky, ktoré sa
venujú uvedenému projektu
a  umožňujú vzájomný kontakt osôb.
Xhenifer Deda je žiačkou 2. triedy ZŠ
v meste Tale-Bregdati (Albánsko). Žije
v úplnej rodine, ale v dôsledku veľkej
finančnej núdze by mala sťažený
prístup k vzdelaniu, nakoľko do školy
musí dochádzať niekoľko kilometrov
a  situácia rodiny by jej vzdelanie
mohla zabezpečiť len s veľkými prob-
lémami (pracuje len otec). Projekt
„adopcie na diaľku“ je ďalším plodom
misijného jarmoku, ktorého organizá-
torom je naša škola. Len vďaka štedrej
podpore všetkých zúčastnených sa
mohla zrodiť myšlienka na adopciu
dieťaťa. Ročne škola prispieva sumou
220 eur.

Veríme, že tento čin bude povzbu-
dením, že aj vďaka nezištnej pomoci
sa môže v  Albánsku jedno malé
dievčatko učiť čítať, písať, počítať

a  možno, niekedy v  budúc-
nosti,  navštíviť základnú školu 
v Krásne.

Červený Kameň,
jaskyňa Driny, Trnava

Školské stredisko záujmovej činnos-
ti pod vedením Mgr. Martina
Ondrušku zorganizovalo výlet pre
deti, ktoré navštevujú záujmové
útvary. 17. apríl bol deň, kedy konečne
vykuklo slniečko a  svojimi lúčmi
prinieslo dobrú náladu. Kroky žiakov
smerovali na juhozápad krajiny do
Malých Karpát, kde navštívili gotický
hrad Červený Kameň. Očaril ich svo-
jou históriou, priestrannými expoz-
ičnými miestnosťami a  chvíľami sa
cítili ako potomkovia rodu Pálfiovcov,
ktorým hrad patril. Posledný člen pál-
fiovského rodu opustil hrad v  roku
1945 a zámok bol o 4 roky neskôr vyh-
lásený za štátny kultúrny majetok.
Krásnym miestom na oddych, ktoré
využili, bolo nádvorie hradu s  fontá-
nou, ktorú zdobí erb tohto rodu. 

Z hradu sa presunuli k jedinej sprís-
tupnenej jaskyni na západnom
Slovensku – Driny. Nachádza sa
v  Smolenickom krase v  Malých
Karpatoch. Jej čaro objavili, keď
z  parkoviska prešli približne pol
hodiny pešo a  zdolali 100 strmých
schodov. Cestu sa oplatilo absolvovať.
Pani sprievodkyňa im poodhalila
všetky zákutia jaskyne – puklinové
chodby s bohatou sintrovou náplňou,
stalaktity, stalagmity, jazierka.
Pozornosti detí neunikli ani netopiere,
ktoré si už na prítomnosť malých
návštevníkov zvykli.

Po nádherných zážitkoch v  jaskyni
navštívili historické centrum Trnavy,
kde si prezreli historické pamiatky,
ktoré „ slovenský Rím“ ponúka.

Základná škola Mládežnícka
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STAVANIE MÁJA
Mesiac máj deti z MŠ vítali

stavaním Mája, ktorý vyrástol
aj v ich záhrade. Máj ozdobili
farebnými stužkami a zaspie-
vať deťom prišla naša ženská
folklórna skupina. Deti tak-
tiež každoročne chodia na
návštevu k hasičom, kde si
môžu prehliadnúť hasičské
autá a vybavenie. Navštívili
aj Kysuckú knižnicu v Čadci,
kde sa nachádza krásny det-
ský kútik a veľké množstvo
detských kníh. Nachádza sa
tam aj rozprávková izba, kde
si deti môžu pozrieť rozpráv-
ky a do ktorej vstúpia maľo-
vanými dverami od akademického maliara Ondreja Zimku.

DEŇ MATIEK
V piatok 7. mája 2010 sa v MŠ Prvosienka rozliehali tóny a piesne,

v ktorých sa skloňovalo hlavne slovo MAMA. Deti sa na tento
slávnostný deň usilovne pripravovali už od zimy a cvičili tančeky 
a básničky, rozprávky, vytvárali kulisy, učili sa nové piesne. Každá
trieda predviedla krásne pásmo. S nacvičeným programom vys-
tupovali aj na Deň matiek v kultúrnom dome 9. mája 2010. Zaspie-
vať prišli aj do Domu opatrovateľskej služby, kde spievali starým
mamám.

POZNÁMKA REDAKCIE:
V budúcom čísle prinesieme informácie aj z ostatných škôl, pre nedostatok miesta sme tu nemohli zaradiť všetky články 

a fotografie. Tešíme sa, že v našom meste sa koná veľa podujatí a stále sa niečo deje, pripravujeme pre vás aj seriál o lekároch
a skúmať budeme aj históriu, ktorá nám prináša stále nové tajomstvá a odkrýva kus nepoznaného. Pátrame po významných
rodákoch a Krásňanoch v zahraničí. Budeme sa tešiť aj na Vaše postrehy, pripomienky, nové nápady.

Materská škola
Prvosienka

Deň matiek v kultúrnom dome
„Na svet prichádzame tak krehkí a bezbranní, pre

matku väčšieho šťastia niet ako keď malý uzlíček
vložia jej do dlaní...“ tieto slová a plač narodeného
dieťatka zazneli v tme sály kultúrneho domu. Takto
symbolicky začalo kultúrne podujatie, ktoré zorganizo-
valo Mesto Krásno nad Kysucou v spolupráci s miest-
nym Klubom dôchodcov pri príležitosti Dňa matiek.
Deti materských škôl, žiaci základných škôl a ZUŠ pod
vedením svojich učiteľov svoje vystúpenia mamám.
Každý v sále si tak mohol zaspomínať na svoje detst-
vo, prvé kroky, láskavé i  poučné slová matky, ktorá
stojí pri svojom dieťati od jeho narodenia, počas
dôležitých medzníkov života v základnej škole, počas
úskalí puberty až do dospelosti... Nostalgiu a  citlivú
atmosféru umocnila aj interpretácia piesne od M.
Gombitovej v podaní speváčky a moderátorky Jarmily
Ondreášovej, pri ktorej nejedno oko zaslzilo... Príjemnú
náladu v  krásňanskom kultúrnom dome podporil aj
príhovor primátora Ing. Jozefa Grapu, ktorý by nazval
podujatie od Srdca k srdcu a vyjadril presvedčenie, že
matkám skutočne nestačí poďakovať a oceniť ich len
raz v  roku, ale treba im vďačiť omnoho viac a  stále.
Program ukončilo vystúpenie ľudových muzikantov
Capkovcov zo Skalitého. P. Jašurková
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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., Šte-
fan 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 KrásňanMATRIKA

Narodení
Juraj Babiar, Simona Šusteková, Marek Mahút,
Vanesa Stasinková, Adriana Gavlasová, Natália
Korhelíková, Natália Delinčáková, Nikolas Didek,
Adrián Šadlák, Damian Kapitulčin, Laura
Kanisová, Michal Smolka, Matúš Dráb, Klaudia
Kuljovská, Lukáš Labák, Matúš Kavalek, Laura
Kanisová, Sofia Jánošíková, Rebeka Jedináková,
Natália Buchtová, Matúš Gilani, Jakub Hajný

Sobáše
Peter Zuščák a Lenka Švancárová
Pavol Jarabica a Zuzana Čimborová
Ján Drahňák a Lenka Pilchová

Úmrtia
Mária Šadláková 79 r., Ľubomír Vojtík 54 r., Justin
Fábik 82 r., Milan Šumský 69 r., Stanislav Gašper
34 r., Františka Čimborová 81 r., Štefan Capek 87
r., Pavol Šadlák 61 r., Mária Jesenská 76 r., Mária
Chalupčíková 60 r., Milan Košár 63 r.

JUBILANTI
Marec – apríl 2010

8 5  r o č n á Pavlína Gašperáková
Prokop Bíro
Vincent Škereň
Karol Murgaš

8 0  r o č n í Jozef Šustek
Mária Čimborová
Jozef Kasaj
Margita Kopásková
Jozefína Kučeríková

7 5  r o č n í Vincencia Tvrdá
Agnesa Lehocká
Mária Kováčová
Štefánia Ďuranová

7 0  r o č n í Stanislav Jakubec
Irena Čimborová
Mária Brňáková
František Šamaj
Pavel Šustek
Anton Kuric

MATRIKA

MÁJ
– Váľanie Mája (28. 5. 2010) – vese-

lo pri piesni s folklórnym súborom
Drevár

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

5. kolo súťaže s Robom Kazíkom 
– 27. 6. 2010 o 14.00 – Ochotnícke

divadlo SKALA 10. rokov, vystúpe-
nie s pozvanými hosťami 

JÚL
– Prehliadka folklórnych súborov
– Rockový hudobný festival

SEPTEMBER
– Gospelové dni – Kysuce 2010 –

Kultúrny prameň, Mesto Krásno
– Krásňanský jarmok – jarmok

spojený s ľudovými remeslami,
kultúrny program, jarmočné atrak-
cie, 

– Týždeň kultúry a športu –
zmienka o meste, výročie – prehliad-
ka folklóru, futbalový turnaj za
účasti futbalových družstiev 
a zahraničných súborov

OKTÓBER
– Mesiac úcty k starším –

spoločenské posedenie s kultúrnym
progra-mom pre seniorov 

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

NOVEMBER
– 27. ročník cestného behu s medzi-

národnou účasťou Krásňanská desi-
atka štart na štadióne Krásno 14. 11.
2010 o 10.00 hod.

– Benefičný koncert pre telesne
postihnutých

– Osobnosti mesta Krásna
– Stretnutie bývalých zamestnan-

cov
– Ondrejovské hody

DECEMBER
– Stretnutie s Mikulášom
– Živý Betlehem
– Ohňostroj

(zmena programu možná, priebežne
budeme informovať)
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Veľkonočné tradície

Veľkonočné obdobie je príležitosťou zanechať za sebou
kus smútku a  melanchólie, spojených so zimným obdobím,
a snažiť sa o pozdvihnutie života, o jeho obnovu. Táto obnova
musí byť neustála. Podobne je to aj v  prírode. To, čo bolo
umŕtvené, ožíva. Človek sa tiež činil. Po zime ostalo všade
mnoho odpadkov, lebo ich prikryl milosrdný sneh. Očakávaný
návrat teplého slnka prírodu obnažil. V  meste, ale aj
v  okolitých osadách, ktoré využívajú najmä chalupári, sa
začali ukazovať ľudia. Zbierali odpadky, hrabali, čistili. Vo
vyššie položených miestach ešte odpratávali sneh z dvorov.
Vedenie nášho mesta zasa zorganizovalo upratávanie a čis-
tenie mestských priestorov a komunikácií. Utvorili sa pracov-
né čaty, ktoré mali svoj čistiaci týždeň. 

Potom už nastal tzv. Veľkonočný týždeň. Sviatok každého
kresťana. Kvetná nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela
sobota, Veľkonočná nedeľa a  Veľkonočný pondelok...
Príležitosti na stretanie sa. Na Veľký piatok prostredníctvom
procesie s  krížom po meste, na Veľkonočnú nedeľu so
Vzkriesením – víťazstvom života nad smrťou. A  ešte tu boli
stretnutia v rodinách, šibačky a oblievačky s priateľmi. Každý
si prišiel na svoje a s obnoveným srdcom môže kráčať ďalej.

LH

Bolo to vlani, čo v  našom kostole sv. Ondreja oslavoval
svoju šesťdesiatku kanonik Pavol Šadlák, správca farnosti
v  Rajeckej Lesnej. Na milú slávnosť pozval aj svoju matku
Máriu, kde sa jej poďakoval za výchovu a za všetko, čo pre
neho spravila. Ako sám uviedol, väčšinu svojho života praco-
vala na roli a starala sa o deti. Bolo ich päť súrodencov. Otec
Rudolf bol zamestnaný ako železničiar. Obom vtedy na
slávnosti zahrala a  zaspievala známa detská skupina
Melódia z Považskej Bystrice. Žiaľ, tohto roku sme sa s mat-
kou kanonika Pavla Šadláka Máriou Šadlákovou, rodenou
Mihálkovou, rozlúčili. Zomrela vo veku 79 rokov. Smútočnú
omšu celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Na
miesto odpočinku ju odprevádzali kňazi a stovky ľudí
z Krásna, ale aj z blízkeho a vzdialenejšieho okolia. To ešte
nikto netušil, že jej syn ju onedlho bude následovať...

text a foto: LH

Rozlúčka s matkou 
kanonika Pavla Šadláka

Spisovateľ z  nášho mesta Anton Straka vydal novú
knihu poézie, ktorú nazval Chvatom. Ide v  nej, ako
samotný názov hovorí, o zachytenie prchavých okami-
hov nášho života. Straka knižku ozvláštnil tým, že v nej
zobrazil iba jeden deň svojho života. Jeho deň sa začí-
na odchodom z domu do práce a končí sa večerom –
večernými správami a spánkom, pred ktorým sa autor
nezabudne poďakovať za ďalší prežitý deň. A  ten je
plný zážitkov. Autor zaznamenáva najmä tie chvíle,
ktoré nám mnohokrát v  zhone každodenných povin-
ností unikajú, neuvedomujeme si ich. Preto je aj jeho
poézia svieža, plná prekvapivých básnických obrazov,
ale aj spomienok na minulosť. text a foto: LH

Nová kniha 
Antona Straku

ZBER PAPIERA
Zberné suroviny v Krásne nad Kysucou 
vykupujú papier v cene 0,01 eur za 1 kg.

Okrem papiera vykupujú Zberné suroviny aj iné
komodity – farebné kovy, železo...

Otváracie hodiny: 
Po – pia   8.00 hod. do 16.00 hod.
So            8.00 hod. do 12.00 hod.
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Dňa 2. marca 2010 bol na návšteve 
vzpieračskej haly v Krásne primátor mesta
Ing. Jozef Grapa. Stretol sa s trénerom
vzpieračov Miroslavom Škrobianom, ktorý nás
previedol po hale a ukázal nám aj zrekonštruované.
Poďakoval primátorovi za spoluprácu a obaja sa zhodli na
tom, že v Krásne sú vzpieračské talenty, ktoré je treba pod-
porovať. Primátor prisľúbil aj finančnú podporu od mesta.

Primátor navštívil
vzpieračov

VÝSLEDKY ZÁPASOV:
Dolná Ždaňa – Krásno 6:1 (gól Jakubec z 11m kopu)
Krásno – Nová Baňa 1:2 (gól Jakubec)
Veľký Krtíš – Krásno 0:1

Foto: Pavol Špita

F u t b a l

Volejbalový turnaj sa uskutočnil dňa 5. a 6. marca 2010 v
telocvični ZŠ v Krásne. Začala sa sv. omšou vo farskom kos-
tole sv. Ondreja, a potom sa hráči spoločne presunuli do
telocvične. Piatkový večer sa niesol v duchu zoznamovačiek,
hier a informácii, ktoré im porozprávala vedúca oblastného
centra Mirka Hôrecká. 45 mladých eRkárov si potom v
sobotné dopoludňa zmeralo svoje sily vo volejbale. Popritom
si zatancovali aj eRko tance. Keďže heslom bolo: „Nie je
dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“, vyhral každý jeden z nich.
Popri súťaživosti si prehlbovali svoje priateľstvá a odovzdá-
vali si vzájomné skúsenosti a zážitky. Atmosféra bola vynika-
júca. Poďakovanie patrí riaditeľovi Mgr. Vladimírovi
Targošovi za poskytnutie priestorov telocvične.

eRko volejbal




