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Dňa 31. mája 2010 vojde do historických zápisov
o  našom meste udalosťou, ktorá zmení vzhľad nášho
mladého mesta. Práve v tento deň sa pred mestským úradom
zišli občania a mládež mesta, aby spolu s hosťami a primá-
torom mesta Ing. Jozefom Grapom slávnostne poklepali zák-
ladný kameň k výstavbe novej pešej zóny.

Slávnostnej udalosti sa zúčastnil aj Ing. Juraj Blanár –
predseda Žilinského samosprávneho kraja,  JUDr. PhDr. Ján
Podmanický – poslanec NR SR, starosta obce Stará Bystrica
a tiež Ing. Milan Ovseník.

O  program sa postarala Ženská folklórna skupina
z Krásna a spevácky zbor Krásňanka. Pre naše mesto je to
veľká prestavba. Námestie bude umiestnené pred kultúrnym
domom. Za kultúrnym domom bude rozšírené parkovisko,
fontána, lavičky, osvetlenie, zeleň. Počíta sa aj s prestavbou
a  prístavbou budovy mestského úradu. Primátor mesta
oboznámil prítomných s  postupom prác a  zdôraznil, aký 
význam bude mať pešia zóna pre obyvateľov najmladšieho
mesta. JĎ

Rekonštrukcia 
verejných 

priestranstiev

3/2010 Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou Nepredajné

30. mája 2010 prijalo z rúk dekana Pavla Špitu 85 detí
prvé sväté prijímanie. Chlapcov bolo 38 a dievčat 47.
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Výsledky volieb do NR SR 2010 
Krásno nad Kysucou

Mesiac máj uplynul ako voda a to znamená, že aj Máj,
ktorý sa v našom meste postavil pre všetky devy pocítil
koniec svojej majestátnosti. Pred kultúrnym domom sa
týčil celý mesiac a v piatok 28. mája prišiel deň, keď bol
zvalený. 

Počasie tomuto podujatiu prialo a pred Kultúrny dom
prišlo veľa záujemcov, ktorí majú radi folklór, zábavu,
tanec... Tento rok sa váľanie „Mája“ uskutočnilo aj za
účasti vzácnych hostí, ktorými boli Ing. Juraj Blanár,
predseda ŽSK a  poslanec NR SR JUDr. PhDr. Ján
Podmanický. Všetkých prítomných a  hostí privítal
primátor mesta Ing. Jozef Grapa. V  príhovore

pripomenul, že folklór a ľudové tradície v našom meste
ožili a podujatie Váľanie Mája je jednou z nich.

Po jeho slovách sa občanom mesta prihovorili aj hostia
a  potom nasledoval kultúrny program, o  ktorý sa
postarali Ženská folklórna skupina, spevácky zbor
Krásňanka a súbor Drevár, ktorý zabavil nielen piesňa-
mi a  tancom, ale jeho členovia za pomoci našich hostí
zvalili Máj.

Po takmer hodinovom programe nasledovala ľudová
veselica – Majáles, na ktorom sa občania bavili do nesko-
rých nočných hodín. Tešíme sa opäť o rok!

JĎ

Príbeh gotickej Madony...
Ako to všetko mohlo byť a kde to začalo?

Odpovede môžme hľadať len v minulosti a dopomáhať si
fantáziou. Krásno nad Kysucou sa prvý krát spomína 
v roku 1325, kedy ho získal žilinský dedičný richtár. Na
začiatku 15. storočia má Krásno veľkú rozlohu a pokrýva
veľkú časť Kysúc. Na začiatku 17. storočia sa spomína
prvý drevený kostolík blízko rieky Kysuce. a tu by som sa
zastavila... 

A možno vrátila pár krôčikov späť...možno práve
ma koniec 15. storočia, kedy pprekrásnej Madone vdý-
chol život sochár. Nebol to hocijaký sochár, ale riadne
školený, ktorý rozumel svojmu remeslu a Madone 
s mandľovými očami dal všetku majestátnosť kráľovnej
nebies. Gotické umenie je známe krásnymi katedrálami,
ktoré sa týčili vysoko do nebies. Prekrásne vitráže roz-
právali príbehy a sochy svätcov vynikali krásou a poko-
rou. Do strnulých sôch sa vkrádajú pocity a vnútorné
prežívanie. Presne tak je to aj s touto Madonou. Hlava
jemne naklonená na pravú stranu. V náručí zviera dieťa,
ktoré spasí svet. Jemnosť a precíznosť práce neznámeho
umelca je ohromujúca. Pretože aj pred touto sochou má
človek bázeň, je tak jemná a plná života, plná niečoho
nadpozemského. Gotika je umenie, ktoré si zaslúži prí-
vlastok krásne. A nie je teda náhoda, že práve Krásno nad
Kysucou dostolo krásnu sochu. 

A keďže dielo je od umelca, je pravdepodobne, že
ju zadovážil vtedajší majiteľ Krásna. Zaujímavé je, že sa
ocitla práve tu a nie v staršom Kysuckom Novom Meste.
Druhá gotická socha sa objavila na Koscelisku v Radoli.

Je možné, žemajiteľ usadlosti Krásno, mal isté plány 
a možno tu plánoval zriadiť svoje sídlo,možno veril
tomuto miestu a videl v ňom veľkú budúcnosť. Poklady
sa väčšinou ukladajú na bezpečné miesta. Príbeh gotckej
Madony je zahalený rúčkom tajomstva. Nech to už bolo
akokoľvek, je späť, vynovená, v plnej kráse ako pred 
6. storočiami. ĽP

Dňa 20. júna 2010 dekan našej farnosti Pavol
Špita posvätil počas svätej omše v Kostole sv. Ondreja
novú sochu – Madonu s  dieťaťom. Ide o  neskoro-
gotické rezbárske dielo z 15. storočia. Pôvodne bolo
súsošie súčasťou dreveného kostolíka, ktorý sa
v  listinách spomína v 17. storočí. Ľubica Podoláková
v knihe Krásno nad Kysucou – Prechádzky storočiami
napísala: „Sochy podobného typu sa nachádzajú
v južných Čechách. Mária je zobrazená ako kráľovná
so zlatou korunou na hlave a  v  zlatom plášti...“
Už vtedy zdôrazňovala, že socha si vyžaduje opravu,
lebo patrí k  skvostom na Kysuciach. Nakoniec sa to
podarilo aj vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB –
program „Poklady môjho srdca 2009“. Nová socha sa
v kostola nachádza na ľavej strane a už od začiatku sa
pri nej zastavujú veriaci s  modlitbami. Poďakovanie
patrí všetkým, ktorí pridali ruku k dielu, dekanovi
Pavlovi Špitovi, Ľuboslave Kormancovej, Ľubici
Podolákovej a reštaurátorovi Jozefovi Mundierovi. Pri
tejto príležitosti farnosť vydala aj pamätnú pohľadnicu
Madony s dieťaťom. LH

Váľanie Mája

Foto: F. Kvašňovský

pred reštaurovaním po reštaurovaní

Foto: Dominik Štrba



Uzn. č. 78/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v  zložení Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Mgr.
Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš,
MUDr. Milan Peteraj a program rokovania MZ.

Uzn. č. 79/2010 – MZ schvaľuje 
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b-

2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
v  súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvo-
ja mesta;

– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP;

– financovanie projektu vo výške 5% z  celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50
eur.

Uzn. č. 80/2010 – MZ schvaľuje zásady hospodárenia
s majetkom mesta s  tým, že v poslednej štrnástej hlave
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996

Uzn.č. 81/2010 – MZ schvaľuje odpredaj parcely číslo
3747/32 o  výmere 21 m2 p. Vladimírovi Poštekovi,
Kysucká cesta 1002 za 1 euro s  podmienkou, že bude
uskutočnená zámena za pozemok č. 371, ktorého je vlast-
níkom v podiele �z celkovej výmery 926 m2. Hlasovalo sa
podľa zákona č. 258/2009 – par. 9a, odst. 9.

Uzn. č. 82/2010 – MZ schvaľuje žiadosť o príspevok na
dopravu detí do letného detského tábora, ktoré orga-
nizuje farské pastoračné centrum prostredníctvom hnu-
tia kresťanských detí a  mládeže v  sume 498 eur.
Príspevok sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapi-
tole príspevky. 

Uzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje preloženie starého
mestského vodovodu nachádzajúceho sa pod zemským
povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, aby
stavebník p. Jozef Hájny mohol na tomto mieste realizo-
vať stavbu žumpy.

Uzn. č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku

parcelné č. 98/1 o  výmere 20 m2 na položenie novi-
nového stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 za
prenájom 100 eur ročne.

Uzn. č. 85/2010 – MZ schvaľuje odpredaj časti
pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému uchádza-
čovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
eur/m2.

Uzn. č. 86/2010 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov par. č.
12416/6 o  výmere 102 m2, 12415/2 o  výmere 1415 m2,
12415/7 o výmere 21 m2, 6068/1 o výmere 361 m2, 6068/12
o  výmere 87 m2, 6068/22 o  výmere 177 m2, 6068/23
o výmere 18 m2, 12611/2 o výmere 352 m2 pre ENZA s.r.o.,
Májová 1098, 022 01 Čadca za cenu 10 eur/m2.

Uzn. č. 87/2010 – MZ schvaľuje prenájom časti
pozemku p.č. 6780/1 o  rozlohe 82 m2, ktorý susedí
s parcelou KN č. 6780/174.

Uzn. č. 88/2010 – MZ schvaľuje zmluvu o  nájme
nehnuteľného majetku s obcou Stará Bystrica na realizá-
ciu projektu „Zariadenie soc. služieb Krásno nad Kysucou“.

Uzn. č. 89/2010 – MZ odročuje návrh na riešenie cin-
torínskych služieb na ďalšie zastupiteľstvo ( jún 2010).

Uzn. č. 90/2010 – MZ odročuje zásady odmeňovania
poslancov MZ s tým, že na ďalšom zastupiteľstve sa pre-
hodnotí i výška odmeňovania členov komisií a rokovací
poriadok.

Uzn. č. 91/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plne-
nia uznesení.

Uzn. č. 92/2010 – MZ berie na vedomie inf. rozbor
hospodárenia mesta a Krasbytu za prvý štvrťrok 2010. 

Uzn. č. 93/2010 – MZ ukladá riaditeľovi Krasbytu pri
ďalšej správe hospodárenia predloží okrem záväzkov
a pohľadávok i stav nevymožiteľných pohľadávok. 

Uzn. č. 94/2010 – MZ ukladá Krasbytu sledovať vývoj
pohľadávok s  tým, že pri zvyšovaní výšky pohľadávok
bude riaditeľ informovať o ich príčine. 

Uzn. č. 95/2010 – MZ ruší uznesenie č. 12/2010
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Uznesenia z MZ zo dňa 12. apríla 2010
Uzn.č. 51/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu

v zložení Mgr. Ľubomíra Bodorová, Milan Šuráb, PhDr.
Jozef Pauk, overovateľov zápisnice Ján Kubala,  Mgr.
Milan Jesenský a program rokovania MZ.

Uzn.č. 52/2010 – MZ schvaľuje:
I. Záverečný účet obce a  celoročné hospodárenie za

rok 2009 bez výhrad.
II. Vysporiadanie schodku rozpočtového hospodáre-

nia vo výške 1 296 481Ř takto:
– úverom zo ŠFRB vo výške 1 070 381 eur
– úverom vo výške 226 100 eur
III. Zostatok finančných operácií vo výške 1  636  718

eur a vysporiadanie zostatku finančných operácií takto:
– úhradu schodku vo výške 1 296 481 eur
– podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy sa z prebytku rozpočtu pre účely
tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo
určené prostriedky poskytnuté v  predchádzajúcom
rozpočtovom roku zo ŠR, z EU alebo na základe osobit-
ného predpisu, ktoré možno použiť v  nasledujúcom
rozpočtovom roku. Rozpočtové hospodárenie mesta
skončilo so schodkom, mesto tieto prostriedky usporia-
da zo zostatku finančných operácií takto:

bežné výdavky na školský úrad vo výške 40 eur
kapitálové výdavky na zariadenie opatrovateľskej

služby vo výške 6 301 eur
bežné výdavky na CO vo výške 320 eur
– zostatok finančných operácií po usporiadaní 

vo výške 333 576 eur do rezervného fondu
IV. Použitie rezervného fondu vo výške 333  576 eur 

v r. 2010 na kapitálové výdavky mesta
V. Stratu z hospodárskej činnosti vo výške – 132 eur
VI. Hospodárenie príspevkovej organizácie
VII. Hospodárenie KRASBYT, s.r.o. so 100 % účasťou

mesta.
Uzn.č. 53/2010 – MZ berie na vedomie správu

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu. 
Uzn.č. 54/2010 – MZ berie na vedomie správu nezávis-

lého audítora za rok 2009.
Uzn.č. 55/2010 – MZ schvaľuje vyplatenie jednorázovej

sociálnej výpomoci na pokrytie časti nákladov 
na dochádzku autistických detí do ŠZŠ v  Žiline –
Bánovej pre Renátu Droščínovú, Moniku Macurovú,
Moniku Jedinákovú.

Uzn.č. 56/2010 – MZ schvaľuje žiadosť Zlaty Hamzič,
ul. Hálka 1710 a súhlasí s prenájmom pozemku mesta na
vybudovanie prístupového chodníka k  budove 
p. Hamziča v  objekte zdravotného strediska za nájom
4eura/m2. Chodník vybuduje na vlastné náklady žia-
dateľka.

Uzn.č. 57/2010 – MZ mení a  dopĺňa uznesenie 
č. 233/2009 a  schvaľuje umiestnenie betónovej garáže
bez pevného základu na parcele č. 44/1 pre Annu
Šurabovú, Krásno č. 1176. Umiestnenie garáže za jestvu-
júcimi garážami súbežne s komunikáciou vytýči staveb-
ný úrad.

Uzn.č. 58/2010 – MZ odročuje žiadosť Ing. Martina
Kavaleka, Lazná č. 1989 o  náhradu pozemku. Ukladá

prednosti MsÚ preveriť možnosti pridelenia stavebného
pozemku porovnateľnej veľkosti pod garáž.

Uzn.č. 59/2010 – MZ súhlasí s prenájmom nebytových
priestorov v  zdravotnom stredisku vo vlastníctve
Gajdičiar, s.r.o., Ul. 1. mája 1367 na vybudovanie expoz-
itúry Slovenskej sporiteľne.

Uzn.č. 60/2010 – MZ neschvaľuje odpredaj nebytových
priestorov v  zdravotnom stredisku pani Andrei
Kučerovej, Blažkov 1486.

Uzn.č. 61/2010 – MZ súhlasí s  odpredajom preby-
točného majetku – pozemkov:

parcely č. KNC 12415/2- zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1.415 m2,

parcely č. KNC 12415/7 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 21 m2,

parcely KNC 6068/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 361 m2,
parcely č. KNC 6068/12, zastavané plochy a nádvoria

o výmere 87 m2,
parcela KNC 6068/22 – trvalé trávnaté porasty o výmere 177 m2,
parcela KNC 6068/23 – trvalé trávnaté porasty o výmere 18 m2, 
parcela KNC 12611/2 – zastavané plochy a  nádvoria

o  výmere 352, ktorá je totožná s  časťou parcely EKN
9291/1. Na ďalšie zastupiteľstvo predloží mestský úrad
zoznam záujemcov – žiadateľov o ich odkúpenie.

Uzn.č. 62/2010 – MZ schvaľuje príspevok pre p. Malíka
Stanislav, Uhliská 1204 (a 4 susedia) na nákup materiálu
na vybudovanie vodovodného potrubia.

Uzn.č. 63/2010 – MZ odročuje žiadosť Mgr. 
R. Rábikovej, Kalinov 338 s tým, že situáciu preskúma na
mieste komisia v  zložení poslanci: Mgr. G. Bírová, 
Ing. M. Goreková, Bc. M. Koňuch, P. Targoš, M. Capek
a Ing. Králik pracovník MsÚ.

Uzn.č. 64/2010 – MZ ukladá správcovi cintorína, aby
v prípade nových hrobov pochovával zosnulých na cin-
toríne iba v prehĺbených jedno hroboch bez výnimky.

Uzn.č. 65/2010 – MZ odročuje žiadosť občanov časti
Násypy do preskúmania možnej realizácie a  výšky
príspevku. 

Uzn.č. 66/2010 – MZ schvaľuje zámer prenajať preby-
točný majetok časť parcely č. 98/1 o rozlohe cca 20 m2

za účelom postavenia predajného novinového stánku.
Uzn.č. 67/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plne-

nia uznesení z minulého rokovania zastupiteľstva.
Uzn.č. 68/2010 – MZ berie na vedomie správu o inven-

tarizácií mesta k 31. 12. 2009.
Uzn.č. 69/2010 – MZ berie na vedomie správu o  čin-

nosti Dobrovoľného hasičského zboru v  Krásne nad
Kysucou.

Uzn.č. 70/2010 – MZ schvaľuje vedúcich prehliad-
kových skupín pre rok 2010 v  tomto zložení: Štefan
Ploštica, Krásno 1233, Marián Šustek, Krásno 247, Milan
Buchta, Krásno 935, František Smržo, Krásno 1378, Jozef
Kormanec, Krásno 1243, Pavol Jacek, Krásno 1243,
Marián Kormanec, Krásno 193, Ján Vojtík Krásno 191, Ján
Kopásek st. Krásno 1433, Michal Gábor Krásno 1270,
Miroslav Tomčala, Krásno 457, Anton Jantoš Krásno
1434, Ján Ševec Krásno 1255, Ladislav Bakala Krásno
1088.

Uzn.č. 71/2010 – MZ schvaľuje Plán preventívnych 
protipožiarnych prehliadok na rok 2010 v  súkromných
budovách fyzických osôb v  časti mesta Kalinov
a  priľahlých osád (Hackov, Capov, Lastovicov,
u  Kuljovských, Šustkov-Jedličník). U  podnikateľských
právnických a  fyzických osôb v  týchto prevádzkach:
Všetky objekty v  časti mesta Kalinov, v  ktorých
nevykonáva kontrolu OR HaZZ Čadca a objekty v Dome
služieb (okrem pošty).

Uzn.č. 72/2010 – MZ berie na vedomie správu o sku-
točných nákladoch na výrobu tepla v  roku 2009 
za KRASBYT, s.r.o. Krásno.

Uzn.č. 73/2010 – MZ schvaľuje Komunitný plán sociál-
nych služieb a  Koncepciu rozvoja sociálnych služieb
mesta Krásno nad Kysucou.Uzn.č. 74/2010 – MZ schvaľu-

je spolufinancovanie výstavby viacúčelového ihriska 
vo výške 17.000 eur presunom z kapitoly financovania škol-
stva do kapitoly financovanie ihrísk.

Uzn.č. 75/2010 – MZ berie na vedomie správu 
kontrolórky mesta o  výsledkoch kontroly pokladne
mesta za rok 2009.

Uzn.č. 76/2010 – MZ súhlasí s  výstavbou umelého
ihriska 105x60 na ploche pomocného ihriska 
a  s prijatím finančného záväzku v objeme 100.000 eur
pre rok 2011.

Uzn.č. 77/2010 – MZ súhlasí s pridelením uvoľneného
bytu Jane Gavlasovej s manželom, bytom Krásno č. 637,
náhradníkmi v prípade uvoľnenia ďalších bytov sú Ing.
Peter Ladňák s manželkou, Krásno č. 985 a Ján Macura
s rodinou, Krásno č. 1313.

Uznesenia z MZ zo dňa 10. mája 2010
Uzn. č. 78/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu

v  zložení Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, 
Mgr. Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol
Targoš, MUDr. Milan Peteraj a program rokovania MZ.

Uzn. č. 79/2010 – MZ schvaľuje 
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b-

2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
v  súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvo-
ja mesta;

– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP;

– financovanie projektu vo výške 5% z  celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50
eur.

Uzn. č. 80/2010 – MZ schvaľuje zásady hospodárenia
s majetkom mesta s  tým, že v poslednej štrnástej hlave
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996

Uzn.č. 81/2010 – MZ schvaľuje odpredaj parcely číslo
3747/32 o  výmere 21 m2 p. Vladimírovi Poštekovi,
Kysucká cesta 1002 za 1 euro s  podmienkou, že bude
uskutočnená zámena za pozemok č. 371, ktorého je vlast-
níkom v podiele �z celkovej výmery 926 m2. Hlasovalo sa
podľa zákona č. 258/2009 – par. 9a, odst. 9.

Uzn. č. 82/2010 – MZ schvaľuje žiadosť o príspevok na
dopravu detí do letného detského tábora, ktoré orga-
nizuje farské pastoračné centrum prostredníctvom hnu-
tia kresťanských detí a  mládeže v  sume 498 eur.
Príspevok sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapi-
tole príspevky. 

Uzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje preloženie starého
mestského vodovodu nachádzajúceho sa pod zemským
povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, aby
stavebník p. Jozef Hájny mohol na tomto mieste realizo-
vať stavbu žumpy.

Uzn. č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku
parcelné č. 98/1 o  výmere 20 m2 na položenie novi-
nového stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 
za prenájom 100 eur ročne.

Uzn. č. 85/2010 – MZ schvaľuje odpredaj časti
pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému uchádza-
čovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 
15 eur/m2.

Uzn. č. 86/2010 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov par. č.
12416/6 o  výmere 102 m2, 12415/2 o  výmere 1415 m2,
12415/7 o výmere 21 m2, 6068/1 o výmere 361 m2, 6068/12
o  výmere 87 m2, 6068/22 o  výmere 177 m2, 6068/23
o výmere 18 m2, 12611/2 o výmere 352 m2 pre ENZA s.r.o.,
Májová 1098, 022 01 Čadca za cenu 10 eur/m2.

Uzn. č. 87/2010 – MZ schvaľuje prenájom časti
pozemku p.č. 6780/1 o  rozlohe 82 m2, ktorý susedí
s parcelou KN č. 6780/174.

Uzn. č. 88/2010 – MZ schvaľuje zmluvu o  nájme
nehnuteľného majetku s obcou Stará Bystrica na realizá-
ciu projektu „Zariadenie soc. služieb Krásno nad Kysucou“.

Uzn. č. 89/2010 – MZ odročuje návrh na riešenie cin-
torínskych služieb na ďalšie zastupiteľstvo ( jún 2010).

Uzn. č. 90/2010 – MZ odročuje zásady odmeňovania
poslancov MZ s tým, že na ďalšom zastupiteľstve sa pre-
hodnotí i výška odmeňovania členov komisií a rokovací
poriadok.

Uzn. č. 91/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plne-
nia uznesení.

Uzn. č. 92/2010 – MZ berie na vedomie inf. rozbor
hospodárenia mesta a Krasbytu za prvý štvrťrok 2010. 

Uzn. č. 93/2010 – MZ ukladá riaditeľovi Krasbytu pri
ďalšej správe hospodárenia predloží okrem záväzkov
a pohľadávok i stav nevymožiteľných pohľadávok. 

Uzn. č. 94/2010 – MZ ukladá Krasbytu sledovať vývoj
pohľadávok s  tým, že pri zvyšovaní výšky pohľadávok
bude riaditeľ informovať o ich príčine. 

Uzn. č. 95/2010 – MZ ruší uznesenie č. 12/2010
o prenájme pozemku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250. 

Uzn. č. 96/2010 – MZ neschvaľuje žiadosť p. Ľubomíra
Zelenku, Krásno č. 1270 o  predaji časti pozemku p.č.
6780/1 susediaceho s parcelou KN č. 6780/174. 

Uzn.č. 97/2010 – MZ schvaľuje kúpu pozemku p.č.
3955/7 za podmienok, ktoré budú prejednané s  p.
Ivaniskou Vierou a prejednané na ďalšom zastupiteľstve.
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V 5. kole Kysuckého repete sme si opäť vypočuli nových
interpretov. V  úvode vystúpili Viliam Cabuk a  Ivona
Greňová, ktorí postúpili z  minulého kola s  piesňou
Červenám. Druhým postupujúcim bol Valentín
Čech s piesňou Elena a predstavila sa aj víťazka
4. kola Jarmila Ondreášová, ktorá zaspievala
Babičkin úsmev. Ako novinky boli nasadené
piesne Asi, asi v  podaní Dagmar Labákovej,
Koukej se mnou si píseň broukej, ktorú
zaspievala Terézia Švaňová a pieseň Už sme
prišli do rečí spievala Dana Buryová.

Ako už býva zvykom o  dobrú náladu sa
slovom postaral p. Šesták, ktorý celý program
uvádzal a potom sa spolu s p. Gazdíkom pred-
stavil aj v  humornej scénke. Spevákov spre-
vádzala skupina BONA FIDE pod vedením
Ferdinanda Blahutu. Zaplnená sála opäť hlasovala
o víťazovi a diváci najviac hlasov dali piesni Asi, asi, ktorú
zaspievala Dagmar Labáková. Na druhom mieste skončila

Jarmila Ondreášová s  pieseňou Babičkin úsmev a  tretie
miesto patrilo opäť nasadenej novinke Koukej se mnou

si píseň broukej, ktorú spievala Terézia Švaňová.

V  tomto kole ako hosť vystúpil Robo Kazík,
ktorý v  hľadisku pozdravil svojho priateľa,
primátora Mesta Krásno nad Kysucou 
Ing. Jozefa Grapu. Počas prestávok medzi 
jednotlivými piesňami bola opäť tombola.
Ceny do tomboly venovali sponzori Bal
Slovakia, Miroslav Pupík a Mesto Krásno nad
Kysucou. Cenu pre víťazku venovalo Mesto
Krásno nad Kysucou a  odovzdal ju primátor

mesta. V  závere programu p. Šesták pozval
všetkých prítomných na ďalšie už 6. Kolo

Kysuckého repete, ktoré sa uskutoční 3. októbra
2010. Hlavnými hosťami budú speváci Anna

a Slavomír Benkovci. Všetkým srdečne pozývame! 
JĎ

Vyhrala 
pieseň Asi, asi...

Všetci účinkujúci  a
víťazka Dagmar Labáková 

Foto: Dominik Štrba

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 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 me-

dzinárodnou účasťou Krásňanská
desiatka 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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Pri mamutici sa konala promócia knihy 
Archeológia na Kysuciach

Na svätého Jána 24. júna 2010 
v priestoroch expozície kysuckého
múzea v Dome kultúry v Krásne nad
Kysucou sa konala promócia novej knihy
Archeológia na Kysuciach od Danky
Majerčíkovej a Miloša Jesenského.
Kniha vyšla vo vydavateľstve Magma v
Čadci. Archelógia mapuje všetky nálezy
a stopy minuloti Kysúc, z Krásna je tam
kapitola o zube mamuta či  mohylách. 
V predhovore historik a publicista Pavol
Dvořák píše: „Nedá mi nespomenúť ešte
jednu vec, pre ktorú túto knihu považu-
jem za dobrú a zaujímavú. Je prvá svo-

jho druhu a predsa sa tak netvári.
Naopak, s úctou sa vracia dozadu 
k archeológom a historikom, ktorí
Kysuce začali skúmať už vari pred sto
rokmi a kniha ich dielo s vďakou
pripomína. V tomto prístupe je ďalšia
silná stránka knihy, cez ľudí sa dostáva
k príbehom a k príbehu sa hlási už v tit-
ule. A robí to oprávnene, sama je príbe-
hom, príbehom o dejinách, o miestach,
kde sa odohrávali, o ľuďoch, ktorí ich
hľadali, o láske, s ktorou ju prijímali.“

V programe vystúpilo divadlo Skala 
s predstavením „Lúpežní rytieri” a podu-

jatie pokračovalo otvorením nových výs-
tavných priestorov, venovaným výberu 
z archeologických, historických a etno-
gr afických zbierok múzea. Návštevník
sa dozvie o remeslách v minulosti, 
o priebehu prvej a druhej svetovej vojny,
príčinách vysťahovalectva i o naj-
staršom doplnkovom zamestnaní 
na Kysuciach, o drotárstve. Od 12.
apríla 2010 je sprístupnená verenosti aj
nová špecializovaná učebňa, ktorá bude
slúžiť hlavne pre potreby škôl, ktoré
múzeum navštívia a môžu tu stráviť aj
vyučovacie hodiny. -r-

Most priateľstva a lásky

V pondelok 28. júna 2010 sa v  mestskej časti Kalinov
konalo slávnostné otvorenie novopostaveného cestného
mosta. Cestné spojenie bolo zničené povodňou v roku
2007. Vzhľadom k tomu, že táto časť počas povodní bola
zásobovaná potravinami a najnutnejším materiálom
dobrovoľníkmi cez neprístupný terén len ťažkými terén-
nymi dopravnými prostriedkami, vznikali tam rôzne
priateľstvá. Novootvorený most bol slávnostné pomeno-
vaný „Mostom priateľstva a lásky” s tým, že podobne
ako to bolo donedávna na moste cez rieku Seina v Paríži
budú si môcť i na tomto moste  priatelia či zaľúbené

páry zamknúť zámky s vizitkami, ako znak priateľstva 
a lásky medzi jednotlivými ľuďmi. 
Pri otvorení mosta sa stretli občania, ktorí žijú v  tejto
časti spolu s  primátorom mesta Ing. Jozefom Grapom,
hosťami predsedom Žilinského samosprávneho kraja
Ing. Jurajom Blanárom, prednostom Obvodného úradu
v Čadci Ing. Pavlom Valárikom a poslancami MZ.
Most slávnostne vysvätil dekan Pavol Špita, správca
našej farnosti. Po tomto obrade nasledovalo slávnostné
prestrihnutie pásky. V slávnostný deň otvorenia si nie-
koľko zaľúbených párov symbolicky na tento most
umiestnilo svoje  menovky so zámkami. Tiež žiaci 6.A 
zo ZŠ Krásno si svoje priateľstvo uzamklo symbolicky 
s menovkami na tento most. Piesňou prispeli k zdarné-
mu priebehu akcie aj speváci zo ZUŠ v  Krásne nad
Kysucou. Pavol Šustek, ktorý v  tejto časti Kalinova žije
poďakoval vedeniu mesta za spoluprácu a  za znovu
obnovenie mosta. 

JĎ

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2010

Blažkov Krásno Kalinov
Júl 26. 27. 28.
August 23. 24. 25.
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Rozlúčka s absolventmi
Slávnostné vyraďovanie absolventov v SOŠ drevárskej

v  Krásne nad Kysucou sa už stalo tradíciou. V  posledný
májový piatok, sa po štvrtý krát konalo odovzdanie matu-
ritných vysvedčení, ocenenie za študijné výsledky, vyhod-
notenie aktívnej činnosti, reprezentovanie školy v rôznych
súťažiach a  vyslanie absolventov do reálneho života.
V  Dome kultúry v  Krásne sa pri tejto príležitosti stretli
primátor mesta Ing. Jozef Grapa, riaditeľ školy PaedDr. Ján
Palko, zástupkyňa Ing. Jana Majtánová a pedagógovia SOŠ
drevárskej s jej absolventmi, rodičia a zástupcovia médií.

V slávnostnom príhovore primátor mesta a riaditeľ školy
ocenili snahu všetkých absolventov o zvládnutie maturit-
nej skúšky a zaželali im, aby sa každý úspešne zaradil do
pracovného života alebo do ďalšieho štúdia. Riaditeľ
potvrdil, že škola bude aj naďalej vychovávať a vzdelávať
kvalifikovaných odborníkov. Cenu primátora mesta
Krásno nad Kysucou, ktorá oceňuje prínos študenta pri
šírení dobrého mena školy a zároveň mesta Krásno  udelil
primátor absolventovi Mariánovi Zborovančíkovi z 2. Ad
triedy za vzornú reprezentáciu školy, mesta a tradičných
kysuckých remesiel na regionálnych prehliadkach a súťaži-
ach. Riaditeľ školy ocenil dvoch z úspešných absolventov
za výborné študijné výsledky počas štúdia Cenou riaditeľa

Strednej odbornej školy drevárskej. Bol to absolvent Juraj
Hvolka zo 4.B triedy za výborné výchovno-vzdelávacie
výsledky počas štúdia na praktickom a teoretickom vyučo-
vaní a absolvent Michal Černek zo 4.A triedy za výborné
výchovno-vzdelávacie výsledky počas štúdia na praktick-
om vyučovaní. Rodičovské združenie pri Strednej
odbornej škole drevárskej Krásno nad Kysucou udelilo
Cenu Rady rodičov Lukášovi Chrobákovi zo 4.B triedy za
mimoriadne aktivity a reprezentáciu školy a Rudolfovi
Šimaliakovi z 2.Ad triedy aktivity mimo vyučovania zam-
erané na propagáciu a rozvoj školy a prácu v školskom
rozhlase.O dobrú náladu hostí, pedagógov a absolventov
sa postarala ľudová hudba folklórneho súboru Drevár pod
vedením primáša Mareka Murína, žiaka z 3. A triedy 
a sólistku slečnu Margitu Drozdekovú. Poslednou časťou
stretnutia bolo slávnostné predstavenie jednotlivých absol-
ventských tried a odovzdanie maturitných vysvedčení.
Všetkým absolventom prajeme úspešné vykročenie do ich
ďalšieho života.  Mgr. Mária Gavenčiaková

Stredná odborná
škola drevárska

Pri príležitosti Dňa detí pripravil mestský úrad odd. kultúry divadelné predstavenie „Príhody čerta Belinka“,
v podaní hercov Divadelného súboru dospelých v Kysuckom Novom Meste. Podujatie sa uskutočnilo v nedeľu
6. júna 2010 v sále kultúrneho domu. Týmto divadelným popoludním sme odštartovali cyklus rozprávkových
nedieľ v našom meste. Toto prvé predstavenie bolo pre všetky deti zdarma! Dúfame, že deti, ale aj ich rodičia
budú mať o  divadelné predstavenia záujem. Keďže v  júli a  auguste sú divadelné prázdniny v  cykle chceme
pokračovať na jeseň, keď deti opäť zasadnú do školských lavíc. J.Ď.

Deň detí

Prostredníctvom Vášich novín chceme vysloviť poďako-
vanie pani učiteľke PaedDr. Janke Snohovej, zo ZŠ
Mládežnícka za vedenie krúžku šikovných rúk. V ňom sa
naše deti naučili veľa dobrých a užitočných vecí ako napr.:
vyrobiť si darčekové predmety, vianočné a  veľkonočné
výzdoby, maľované predmety a mnoho ďalších vecí... V jej
činnosti je veľa lásky a trpezlivosti, za ktorú ďakujeme. 

Rodina Buchtova a Podolákova

Poďakovanie

Dňa 21. 5. 2010 sa na našej škole uskutočnil výchovný koncert
„Roztancovaná jar”, pri ktorom sa deti a žiaci zo ZŠ s MŠ Krásno
nad Kysucou – Kalinov, zoznámili s rôznymi hudobnými žánra-
mi – klasika, rok, pop, ľudovky... Deťom sa to veľmi páčilo a čom
svedčilo to, že s radosťou spievali, tancovali a zapájali sa do
výchovného koncertu.

Touto cestou by sme sa chceli
POĎAKOVAŤ Okresnému ria-
diteľstvu policajného zboru 
v Čadci – oddeleniu kynológie 
za poskytnutie ukážok výcviku poli-
cajných psov. Príslušníci policajného
zboru najskôr deti a žiakov našej
školy oboznámili so psíkami a ich
prácou. Ukázali im ako psíky
poslúchajú na na rôzne povely, ako
dokážu pomôcť pri zadržaní
páchateľa, ukazovali im policajné
auto, mohli si pohladkať psíkov 
a odfotiť sa so zbraňou. Deťom 
a žiakom našej školy sa to veľmi
páčilo a posielajú policajnému
zboru v Čadci VEĽKÉ ĎAKUJEM! 

Mgr. Miroslava Čimborová

Základná škola Kalinov

Počas roka máme viacero sviatkov, ktoré si vážime
a pravidelne si ich pripomíname. Poniektoré sa nezaobídu bez
osláv. Okrem tých známych a veľkých existujú aj menšie. Medzi
tzv. rodinné sviatky patrí v  máji sviatok Deň matiek a  potom
v júni Deň otcov. V druhú májovú nedeľu sa takáto slávnosť kon-
ala aj v našom meste. Už počas týždňa sa v kultúrnom dome na
námestí ozývala hudba sprevádzaná spevom. Deti si tu pod
starostlivým dohľadom učiteliek nacvičovali svoj program. O zve-
davcov nebola núdza. A tak všetci netrpezlivo čakali na príchod
nedeľného popoludnia. Hľadisko sa v  tento deň dokonale
zaplnilo. Na veľkom javisku sa svojim matkám predstavili žiaci
základných škôl, ale aj škôlkari. Práve deti z  Materskej školy
Prvosienka prišli s krásnym tanečným programom. Zosúladené
dvojice ratolestí vložili do tanca svoju radosť z hudby i pohybu.
Program bol dokonale pripravený a  vyslúžil si búrlivý potlesk.
Podobne ich odmenili za divadielko O  troch kozliatkach.
Nemenej úspešní boli so svojím programom aj žiaci zo ZŠ
Michalkov, ZUŠ i ZŠ Kalinov, ktoré zahrali úspešnú hru O repke.
Naše mamy prežili ďalší pekný deň vo svojom živote. Aj zás-
luhou svojich detí, ktoré im pripravili naozaj nezabudnuteľný
program. LH

Dňa 1. júna 2010 sa konala športová olympiáda. Deti súťažili
v skoku vo vreci, behu na krátku vzdialenosť, nosení pingpon-
govej loptičky na lyžici či prechádzali strachovým vrecom. 
Za odmenu si odniesli diplom, medailu a vecnú cenu.
Predškoláci si zmerali sily so žiakmi 1. ročníka ZŠ a odmenili sa
darčekmi, ktoré sami zhotovili.

Začiatkom júna sa deti tešili z koníkov, ktoré do MŠ pricválali
z UNI-CONU z Rakovej. Koníky ich previezli po školskom dvore. 

Predškoláci ukončili dochádzku do MŠ umiestnením tabla na
nástenku pred mestský úrad a do výkladu obchodu.

MŠ

Materská škola
Prvosienka
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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
Simona Bibíková, Veronika Dzuriaková

Sobáše
Ján Lipták a Stanislava Mikolášová

Úmrtia
Peter Novosad 42 r., Magdalena Ďurajová 
77 r., Ignác Čimbora 61 r., Marian Čimbora 
41 r., František Božek 54 r., Vladimír Rábik 
44 r., Mgr. Ján Cvengroš 57 r., Milan Šuráb 
71 r., Marta Noskovičová 81 r.

JUBILANTI
Máj – jún 2010

8 5  r o č n í Ing. Juraj Olbert
Jozefína Mekyňová
Pavlína Šusteková

8 0  r o č n í Klára Gavlasová
Veronika Kubicová
Karol Kasaj, Alojz Zátek

7 5  r o č n á Anna Koperová

7 0  r o č n ý Anton Sýkora

MATRIKA

História Slovenska sa opiera aj o  regióny 
Žilinského kraja

Dňa 1. júna 2010 – V uplynulých dňoch boli aj v kysuckom
regióne odobraté symbolické hrste pôdy, ktoré budú umiest-
nené pod základmi Svätoplukovej sochy na nádvorí
Bratislavského hradu. Riaditeľ Kysuckého múzea Miloš
Jesenský ich spoločne so zástupcami miestnej samosprávy

odobral spred Pamätníka Slovenského povstania 1848
v  Čadci, od miesta rodného domu a  miesta posledného
odpočinku predkov astronauta a „posledného muža na
Mesiaci“ Eugene Cernana vo Vysokej nad Kysucou, spred
mestského úradu v Krásne nad Kysucou, ktoré bolo rodiskom
sochára Vojtecha Ihriského a maliara Františka Hübela, spred
Slovenského orloja v  Starej Bystrici, z  archeologického
náleziska v Radoli-Koscelisku a v obci Lodno.

„Socha Svätopluka tak bude stáť aj na kysuckej pôde,“
povedal M. Jesenský. „Jazdeckú sochu veľkomoravského
panovníka považujem za nespochybniteľný symbol slovenskej
štátnosti a  je pre mňa veľká česť, že úloha sprostredkovať
v tejto symbolike spojitosť s historickým regiónom Kysúc pri-
padla práve našej inštitúcii.“

Významnosť tejto symboliky zdôraznil aj predseda Žilin-
ského samosprávneho kraja Juraj Blanár:

„Pôda znamenala pre našich predkov oddávna život, pre-
tože im poskytovala obživu i pevné miesto, o ktoré sa môžu
oprieť. Dnes, k nohám Svätopluka, prispelo aj 5 regiónov Žilin-
ského kraja symbolicky niekoľkými hrsťami zeminy z význam-
ných miest našich dejín, pretože história Slovenska sa opiera
aj o Kysuce, Horné Považie, Oravu, Turiec a Liptov,“ uviedol
v tejto súvislosti J. Blanár.

Socha Svätopluka bude stáť 
aj na kysuckej pôde

Divadlo SKALA 
hráva už 10. rokov

Tohtoročný máj bol na celom Slovensku plný vlahy
a vlhkosti. Dlhotrvajúce dažde spôsobili na mnohých mies-
tach škody. Niektoré boli nesmierne. Zdvihli sa korytá riek.
Aj dve naše rieky Kysuca a  Bystrica zväčšili prietoky.
Spájajú sa poniže mosta, vedúceho k  železničnému
priecestiu a odtiaľ do osád U Gavlasa, U Rafaja a U Šustka.
Menšia Bystrica sa vlieva do väčšej Kysuce. Ich sútok 
po dažďoch pripomínal Malý Dunaj na juhu Slovenska.

Rozvodnené rieky zanechávali po sebe spúšť. Strhávali
všetky tie nelegálne skládky odpadu, čo si tak ľudia
neustále potajomky budujú okolo korýt riek a  potokov.
Stačí, keď príde väčšia voda a  všetko zoberie so sebou.
Časť odpadu odvlečie až k hrádzi Hričovskej priehrady na
Váhu, odkiaľ ho vyťahujú mechanizmy a potom odvážajú na
legálne skládky, ale mnoho igelitu, papiera, handier
a všetkých možných harabúrd ostáva na brehu riek, kde ich
zachytávajú konáre vŕb a ostatná zeleň. Pohľad na takéto
toky je strašný, až ohromujúci.

Preto by sme sa mali vyvarovať toho, aby sme vytvárali
pri našich riekach smetiská. Nezaslúžia si to, navyše sa
v ich pomerne čistej vode kúpu v lete deti. Voda, aj keď sa
to možno teraz nezdá, je vzácna a  patrí jej budúcnosť.
Uvedomme si tento fakt a  skúsme byť aspoň trochu
ohľaduplní a zodpovední. LH

Po dažďoch sa
dvíhali korytá riek

V nedeľu 27. júna 2010 divadlo Skala oslávilo svoje 10. výročie
vzniku. Na úvod zahrali pantomímu, scénicky tanec zatancovali
Žubrienky zo ZUŠ a na záver skaláci zahrali rozprávku, ktorá bola z
knihy, ktorú na záver programu aj uviedli do života. Knihu Keď sadá
tma napísala Ľubica Podoláková a ilustrácie do nej namaľoval Tibor
Paštrnák. Kniha vyšla vo vydavteľstve Magma. Knihu posypali
zázračným vílim prachom. 

Počas desaťročnice sa v Skale vystriedalo viac ako 30 hercov,
odohrali 40 vystúpení, hlavne v Krásne nad Kysucou. V súčasnosti sa
zaoberajú stredovekými témami a najbližšie budú účinkovať 18. júla
2010 v Kaštieli Radoľa na stredovekom popoludní, kde nebude chýbať
ani historický šerm v ich podaní. 

Súčasna zostava:
Ľubica Podoláková, 
Michaela Zborovančíková,  
Juraj Halúska, 
Lucia Ďuranová, 
Janka Lastovicová,
Radoslav Nevedel, 

Majka Fedorová.

Odobratie symbolickej hrste
pôdy spred mestského úradu

Jedna z
najvyšš ích
Vojan ako
každý rok aj
tento vyrást-
la v Kalinove
U Hacka. 

Zomrel poslanec 
mestského zastupiteľstva
Milan Šuráb

Dňa 24. júna 2010 zomrel vo
veku 71 rokov poslanec mest-
ského zastupiteľstva Milan Šuráb.
Pre mesto sa snažil robiť mnoho
záslužnej práce, vďaka nemu sa
do múzea dostal aj druhý zub
mamuta... Posledná rozlúčka sa
konala v sobotu 26. júna 2010.
Smútiacej rodine vyslovujeme
úprimnú sústrasť. -r-

VOJANA

Foto: 2x František Kvašňovský a Alojz Stráňava (hore)
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Krátko pred odchodom do Juhoafrickej republiky navštívil primátora
mesta náš rodák a reprezentant Slovenska Zdeno Šrba, ktorý mu veno-
val svoj dres. 

Zdeno Štrba 
u primátora

Deň  detí 
v Kalinove

Mestský športový klub Kalinov pripravil pre najmenších športové popoludnie.
Hlavným organizátorom bol Anton Fuňák, ktorému pomáhal celý tím nadšencov.

F u tb a l

Momentky so zápasu s
Králikmi a Turčianskymi
Teplicami. Foto: Pavol Špita




