Na úvod
Napriek tomu, že zima
ešte trvá, mnohí z nás
myslia už na jar, tešíme
sa na to, čo začne s príchodom slnečných dní
kvitnúť a rásť, čo je síce
ešte krehké, ale už plné
odhodlania žiť.
A podobne je to aj s
ľudským dielom. Nie je
až takým problémom
prácu začať, ale pokračovať v nej, obzvlášť ak to
nie je iba jednorazová
záležitosť. A vydávanie
mestských novín by malo
byť prácou naozaj perspektívnou, ak vás
prostredníctvom nich
hodláme informovať o
dianí v meste, o udalostiach spoločenského i
duchovného života, v
oblastikultúry, vzdelávania, športu, záujmových i
spoločenských združení.
Takže ešte aj pred príchodom jari stojí pri
zrode. Noviny nie sú iba
záležitosťou redakčnej
rady, či mestského zastupiteľstva. Tak, ako dieťa
nie je iba vecou
rodičovskej výchovy, ale
pôsobia naň aj vplyvy
okolia, na ktorých základe poznáva svet a
utvára si vlastný názor,
tak sú noviny otvorené aj
pre vás. Preto prosím
nezabudnite. Máme
noviny. Mestské, vlastné
a naše.
Redakčná rada

Kysucou

Vážení spoluobčania,
opäť začali vychádzať naše obecné
noviny.Sú prvé v roku 2007. Rok 2007
je pre mňa dosť náročný. Hlavne bolo
potrebné oboznámiť sa s prácou primátora, s úradmi a inštitúciami,
potrebnými pre spoluprácu, či už pri
prípravách žiadostí a súhlasov
potrebných na realizáciu projektov
týkajúcich sa rozvoja nášho mesta,
alebo so samotnou prácou.
Rozvíjať mesto, vytvárať podmienky
na podnikanie, získať nových
investorov znamená vytvárať aj
pracovné príležitosti pre
občanov nášho mesta. To bol
aj jeden z cieľov, s ktorým
som vstupoval do volieb.
Treba si uvedomiť, že
každé novovytvorené
pracovné miesto v
našom meste je prínosom pre celé mesto.
Rodina s deťmi ktorá
u nás nájde bývanie
a prácu, prinesie
financie

škole, obchodu a tým zvyšuje prosperitu celého mesta. Predpokladám, že po
štyroch rokoch budeme mať v našom
meste niekoľko sto nových pracovných
miest a minimálne štyridsať
novoodovzdaných bytov. Toto všetko a
ešte veľa iného (sociálna situácia

Nepredajné
dôchodcov, oblasť dodávky tepla a
teplej vody do bytov v meste, šport a
starostlivosť o voľný čas
mládeže,kultúrne vyžitie a relax pre
občanov), sa nám podarí spoločne
vytvoriť za predpokladu, že budeme
všetci spoločne ťahať za jeden koniec
povrazu- chce to len mať chuť a dostatok tolerancie na oboch stranách,
zvážiť, čo je reálne a nereálne, nebyť
sebecký a malicherný a viac sa pozerať na záujem mesta ako celku a nie
jednotlivca. Treba pochopiť to, že
niekedy osobné záujmy a predstavy
musia ísť bokom a potom to – na
prekvapenie všetkých – funguje.
Zároveň chcem všetkých požiadať
hlavne o trpezlivosť, lebo „na
počkanie a okamžite“ sa dejú len
zázraky a nás všetkých čaká ďalšie
štyri roky tvrdá práca. Verím, že po
štyroch rokoch dokážem predstúpiť
pred občanov s takými výsledkami,
ktoré budú hovoriť sami za seba...
Do práce pri vydávanísa zapojilo
mnoho nadšencov, ktorí tieto noviny
pripravili pre nás všetkých.
Pevne verím,
ženadšenie im
vydrží a
noviny
si

budeme môcť prečítať pravidelne
každé dva mesiace. Zároveň sa chcem
poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali
na tvorbe týchto novín za ich obetavú
prácu a popriať im veľa profesionálneho napredovania nielen v tejto oblasti.
Primátor mesta

Foto: PaedDr. Jaroslav Velička
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PREDSTAVUJEME

Predstavujeme...

Ing. Jozef Horník
primátor mesta
Narodil sa pred 49 rokmi. Od roku 1983
býva v Krásne nad Kysucou. Pracoval v
Kovovýrobe Krásno,v stavebnej firme v
Banskej Bystrici, na Mestskom úrade v
Krásne a od roku 1999 pracoval v obci
Zborov nad Bystricou. S manželkou
Jaroslavou a deťmi Marekom a Kristínou
žije v Krásne – Kalinove.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?
V Krásne nad Kysucou som bol poslancom
mestského zastupiteľstva, čo mi umožňovalo
vedieť o väčšine problémov, ktoré trápia naše
mesto a jeho obyvateľov. S riešením týchto problémov ako občan aj ako poslanec MZsom nebol vždy
spokojný. Myslím, že rozvoja napredovanie nášho
mesta nebolo úmerné jeho veľkosti a dôležitosti.
Rozhodol som sa preto uchádzať o dôveru
občanov, aby som mohol zabezpečiť taký rozvoj a
prosperitu nášho mesta, aká mu prináleží.

Krásňan

Aké boli Vaše bezprostredné pocity po zvolení
do funkcie?
Bol to veľmi príjemný pocit, zistiťkoľko ľudí v
našom meste sa rozhodlo voliť zmenu. Ku voľbám
prišlo veľa obyvateľov, ktorí boli nespokojní s
doterajším vedením mesta. A najviac ma potešilo,
že ja som svojím volebným programom dokázal
presvedčiť najviac voličov. Zároveň som si uvedomil, akú mám v tejto funkcii veľkú zodpovednosť za rozvoj nášho mesta.
Aké priority ste si vytýčili vo svojej práci, teda
čo by ste chceli počas volebného obdobia dosiahnuť?
Je to viacero oblastí, ale ako najdôležitejšie sa mi
javia tieto:
– sociálna situácia dôchodcov,
– oblasť dodávky tepla a teplej vody do bytov v
meste,
– šport a starostlivosť o voľný čas mládeže,
– vo všeobecnosti kultúrne vyžitie a relax pre
občanov,
– bytová otázka
– Sociálna situácia dôchodcov: Predpokladám
rozšírenie súčasného domu dôchodcov. Je neakceptovateľné a ponižujúce, aby naši občania v
dôchodkovom veku pretrhli všetky vybudované
väzby a odišli dožiť svoju starobu do iných miest,
kde im je poskytnutá opatera v tamojšom
domove dôchodcov.
– Oblasť dodávky tepla a teplej vody: Riešenie
dodávky tepla a TÚV je finančne aj technicky
veľmi náročné. Pred zimnou vykurovacou sezónou mesto požičalo finančné prostriedky vo
výške asi1 mil. Sk na zabezpečenie bezproblémovej dodávky plynu potrebného na
vykurovanie a ohrev TÚV.
– Šport a starostlivosť o voľný čas mládeže: V tejto
oblasti som si vedomý finančnej náročnosti. V
meste sa posledné roky veľmi zanedbala táto
oblasť a aj živelná udalosť (požiar tribúny) urobila svoje.Počítam aj s ihriskami vybudovanými v
častiach Kalinov a Blažkov.
– Kultúrne vyžitie a relax pre občanov: V súčasnej
dobe za kultúrou a relaxom musíme cestovať.
Také mesto ako Krásno nad Kysucou si zaslúži,
aby tu boli poriadané rôzne kultúrne podujatia a
aktivity – priestory a možnosti na to má. Okrem
toho v súčasnej dobe začíname vydávať časopis,
ktorý myslím si, osloví všetkých občanov.
– Bytová otázka: Výstavba nových bytov bola za
posledné roky v našom meste popoluškou.
Budem sa snažiť oživiť aj túto oblasť. Ako som už
spomenul, každá rodina ktorá sa prisťahuje do
nášho mesta je veľkým prínosom.

Krásňan

PREDSTAVUJEME

Ako hodnotíte súčasnú rodinu, ktorá je v
spoločnosti dôležitým elementom?
Súčasná konzumná spoločnosť považuje rodinu
za prežitok. Ľudia si nechcú uvedomiť,že rodina
bola vždy základnou bunkou pri napredovaní
spoločnosti. Ja osobne považujem rodinu v dnešnej
spoločnosti za veľmi dôležitú. A som veľmi rád,
keď prídu domov deti zo školy v Bratislave a
môžeme byť celá rodina spolu.
Čo by ste povedali o sebe, o svojich koníčkoch,
záľubách?
Svoj voľný čas sa snažím rozdeliť medzi svoju
rodinu, šport, kultúru a záhradu. Vzhľadom
nazamestnanie mám ho veľmi málo. Rekreačne sa
venujem športu. S partiou si zahráme stolný tenis,
každý týždeň futbala ak zostane trochu času,
rekreačne sa prebehnem. Ak je v našom okolí
nejaké kultúrne podujatie a nám zostane trochu
voľného času tak ho spolu s manželkou
navštívime. Okrem toho máme pri rodinnom dome
veľkú záhradu, o ktorú sa tiež treba starať.
LH

Krásno – Kalinov. Foto: PaedDr. Jaroslav Velička
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V budúcich číslach predstavíme prednostu
Mestského úradu a postupne všetkých poslancov, ktorí boli zvolení na obdobie 2006 – 2010:
Ing. Jozef Grapa (475 hlasov)
MUDr. Milan Peteraj (560)
Pavol Targoš (259)
Miroslav Capek (233)
Milan Šuráb (112)
Ľubomíra Bodorová (99)
Mgr. Gabriela Bírová (254)
Michal Koňuch (302)
Ing. Mária Goreková (538)
Mgr. Milan Jesenský (362)
Ján Kubala (232)
Božena Ďurčanová (261)
Vojtech Buchta (263)
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Z MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Krásňan

Z MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2007

Marec 2007
1/ Otvorenie, voľba návrh. komisie a over. zápisnice
2/ Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov
3/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Inventarizácia a záverečný účet mesta za r. 2006
5/ Rôzne
6/ Diskusia
7/ Prijatie uznesení, ukončenie
Apríl 2007
1/ Otvorenie, voľba návrh. komisie a over. zápisnice
2/ Riešenie požiadaviek občanov
3/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Správa o činnosti DPZ
5/ Správa o činnosti úseku soc. starostlivosti a opatrovateľskej služby

6/ Správa o činnosti mesta na úseku školstva
7/ Správa o vymáhaní pohľadávok mesta
8/ Správa o skutočných nákladoch na výrobu tepla v
roku 2006
9/ Rôzne, diskusia
10/ Prijatie uznesení, ukončenie
Máj 2007
1/ Otvorenie, voľba návrh. komisie a over. zápisnice
2/ Riešenie požiadaviek občanov
3/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Informatívny rozbor hospodárenia mesta za I.
štvrťrok 2007
5/ Rôzne, diskusia
6/ Prijatie uznesení, ukončenie.
Jún 2007
1/ Otvorenie, voľba návrh. komisie a over. zápisnice
2/ Riešenie požiadaviek občanov
3/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Plán práce MZ na II. polrok 2007
5/ Správa o činnosti miestnej kultúry a knižnice
6/ Správa mestskej kontrolórky o výsledku realizovaných kontrol
7/ Rôzne, diskusia
8/ Prijatie uznesení, ukončenie

Plán práce bude priebežne dopĺňaný o vzniknutú
problematiku k riešeniu.

Foto: PaedDr. Jaroslav Velička

Február 2007
1/ Otvorenie, voľba návrh. komisie a over. zápisnice
2/ Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov
3/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Prezentácia ZSŠD – vystúpenie zástupcu školy a
predsedu Rady školy.
5/ Rozbor hospodárenia mesta a úseku tep. a byt.
hosp. za rok 2006, návrh rozpočtu
6/ Rozpočet mesta na rok 2007
7/ Stanoviská mestskej kontrolórky k rozborom a
rozpočtu
8/ Diskusia
9/ Prijatie uznesení, ukončenie

Krásňan

Z MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Uznesenie č. 18/2007
MZ schvaľuje zriadenie komisií a
voľbu ich predsedov:

Ing. Oľga Sýkorová
Katarína Kubišová
Milan Šuráb

sociálno-bytová komisia:
MUDr. Milan Peteraj – predseda
Ľubomíra Bodorová – tajomník
Ing. Oľga Šumská-Lastovicová
Margita Ďurišová
Ján Kubala
Jozef Noskovič
Marta Buková
Estera Chylá
Vojtech Buchta
Ing. Mária Goreková

komisia verejného
obstarávania:
PeadDr. Ján Palko – predseda
Ing. Viera Tvrdá – tajomník
Ing. Jozef Grapa
JUDr. Milan Rebroš
František Kolembus
Ján Zátek
MUDr. Peter Zapletal
Pavol Targoš
Miroslav Capek
Michal Koňuch

finančná komisia:
Ing. Mária Goreková – predseda
Ing. Jana Tvrdá – tajomník
Pavol Targoš
Stanislav Sýkora
Mgr. Renáta Zátková

športová komisia:
Ján Zátek – predseda
Ing. Králik Jozef – tajomník
Peter Božek
Ivan Zátek

Uzn. č. 19/2007
MZ schvaľuje poslancov do školských rád nasledovne:
ZUŠ Krásno – Mgr. Gabriela Bírová
ZŠ a MŠ Kalinov – Miroslav Capek
ZŠ Blažkov – Milan Šuráb
ZŠ Struhy – Vojtech Buchta, Ľubomíra Bodorová,
Jaroslav Pagáč
MŠ Lesnícka – Božena Ďurčanová
Mestská školská rada – Pavol Targoš, Mgr. Gabriela
Bírová
Združená stredná škola drevárska – Miroslav Capek
Uzn.č. 20/2007 – MZ poveruje za sobášiacich
poslancov – Mgr. Milana Jesenského aIng. Máriu
Gorekovú.
Uzn.č. 12/2007 – MZ schvaľuje oddelenie úseku
bytového a tepelného hospodárstva zo štruktúry
mesta a zriadenie s.r.o. so 100 % účasťou mesta.
Uzn.č. 17/2007 – MZ schvaľuje Ing. Jozefa Grapu na
funkciu zástupcu primátora mesta.
Uzn.č . 23/2007 – MZ schvaľuje výstavbu bytového
domu v lokalite Zákysučie.
Uzn.č. 26/2007 – MZ schvaľuje zámer vydávať mestský časopis. Obsah a financie budú dopracované pri
ďalšom rokovaní MZ.
Uzn.č. 28/2007 – MZ schvaľuje, že rokovania MZ sa
budú konať každý druhý piatok v mesiaci.
Uzn.č. 30/2007 – MZ zriaďuje komisiu o ochrane
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Ing. Juraj Čimbora
Michal Koňuch
Stanislav Sýkora
Radoslav Polák
Ján Kubala
Miloš Lastovica
Ing. Marián Čimbora
Jaroslav Kormanec
Božena Ďurčanová
komisia kultúry, životného
prostredia a školstva:
Miroslav Capek – predseda
Jana Ďuranová – tajomníčka,
Pavol Šamaj
Mgr. Gabriela Bírová
Ing. Peter Poláček
Jaroslav Pagáč
Miroslav Kováč
PhDr. Janka Bírová
Mária Šumská
Jozefína Jakubcová

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v zložení: Michal Koňuch – predseda,
Mgr. Gabriela Bírová – tajomník, Ľubomíra Bodorová,
Ján Kubala, MUDr. Milan Peteraj, Božena Ďurčanová a
Mgr. Milan Jesenský.
Uzn.č. 39/2007 – MZ schvaľuje rozdelenie poslancov do obvodov a to:
Ľubomíra Bodorová – ulice: Dielničky, Leonarda
Sojčáka, Staničná, Gundašov, Vlčov, Uhliská, Sýkorov,
Macurov, Gavlasov, Jantov, Grapov, Šustkov
Milan Šuráb – Blažkov, Drozdov, Nižné Vane, Vyšné
Vane
Ján Kubala – ul. SNP od Rohu po cintorín, Lesnícka ul.
Vojtech Buchta – od kostola po ČOV – ul. J Palárika,
ul. Obranocov Mieru, ul. Š. Kováča, Kysucká cesta,
Božena Ďurčanová – ul. Lazná, Žilinská, Hôrky, ul.
Kpt. Karola Pagáča
Mgr. Gabriela Bírová – radová výstavba I, od
križovatky ul. Estakáda, ul. Družstevná, Jozefíkov,
Škerenčákov, Pavol Targoš – ul. Záhradná, Capov,
Hackov, Gálovci
Miroslav Capek – Mahutov, Šustkov – Jedličník,
Kuljovských, Pod Budínom Radovka II
MUDr. Milan Peteraj – bytovky 1433, 1434, 1435,
1499, ul. Bajcárová
Ing. Mária Goreková – bytovky 206, 207, 1019, 1020,
1160, 1163, ul. 1. mája, ul. pri rieke od TJ po MsÚ
Ing. Jozef Grapa – MUDr. Hálka, ul. Struhy – bytovky
1270, 1274, 1275, 1301, 1303
Michal Koňuch – Ul. Struhy – bytovky 1331, 1378,
1384, 1617, 1652, ul. 9. mája
Mgr. Milan Jesenský – ul. SNP od estakády po Dom
smútku, ul. Revolučná, Mládežnícka.
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ŠKOLSTVO – KULTÚRA

Krásňan

Školstvo
Zápis detí do Základnej školy
Materskú školu „Prvosienka“ v Krásne nad Kysucou navštevuje v školskom roku 2006/200765 detí
predškolského veku. Dňa 7. a 8. februára 2007 sa uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. Zapísaných bolo 74
detí. Školskú zrelosť detí preverovali hravou formou všetci pedagógovia I. stupňa. Zápisu sa zúčastnil aj
školský špeciálny pedagóg a pracovníčka z Pedagogicko-psychologickej poradne. Každoročne nám pri zápise
pomáhajú pani riaditeľka a panie učiteľky z MŠ. Z prvej „veľkej“ skúšky si detičky odniesli diplom za
preukázanú šikovnosť a darčeky, ktoré im pripravili žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ.
Rekord v stavaní snehuliakov
Dňa 9. februára 2007 sa žiaci 4. ročníka základnej školy zúčastnili akcie zameranej na prekonanie
Guinnessovho rekordu v stavaní snehuliakov v určenom časovom limite. Skupina detí z Krásne nad Kysucou
postavila 20 snehuliakov – každý musel merať 120 cm. Za hodinu ožila stráň pri hoteli Marlene v Oščadnici
205 snehuliakmi v zelených, červených a modrých šáloch. Úsilie bolo korunované úspechom. Rekord bude
zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov.

Fašiangy v školách
Napriek chrípkovej epidémii niektoré školy učili a dokonca si vychutnali aj Fašiangy. Do veselých kostýmov
sa 6. februára poobliekali žiaci Základnej školy Krásno – Kalinov. O pár dni neskôr, 15. februára, sa Fašiangový karneval konal aj v Materskej škole Prvosienka.

KULTÚRA
Program: KINO LIPA – Marec 2007
Nedeľa 4. 3. o 18.00 – ERAGON
MP – 12, český dabing, 110 min. Po Harrym
Potterovi, Pánovi prsteňov a Letopisoch Narnie
prichádza ďalšia dobrodružná fantasy.

Nedeľa 25. 3. o 18.00 – EXTRÉMNESVAHY
MP – 12, české tit., 110 min.
Päť najlepších snowboardistov sveta prichádza na
Aljašku.

Pripravujeme:
Nedeľa 11. 3. o 18.00 – PRÍBEHNARODENIA
MP – 12, slovenské tit., 90 min. Nový film zachytáva
namáhavú púť Márie a Jozefa, ktorá vyvrcholila narodením Ježiša Krista.
Nedeľa 18. 3. o 16.00 – LOVECKÁ SEZÓNA
MP, slovenský dabing, 86 min. Animovaný film o
živote medveďa grizzlyho...

1. 4. HAPPYFEET
15. 4. DEJAVU
22. 4. PARFUM:PRÍBEH VRAHA
29. 4. KRÁDEŽEAVLÁMANIA
13. 5. DOKONALÝ TRIK
3. 6. MOST DO KRAJINY TERABITHIA
Zmena programu vyhradená!

Krásňan

ŠKOLSTVO – KULTÚRA

Ladislav Hrubý: Legendy o samote
Dňa 25. januára 2007 sa v Kysuckej knižnici v
Čadci konala prezentácia knihy Ladislava Hrubého. Po
knihách Ružová ako sen, Kráľovstvo na zemi a
Zázraky pod Kykuľou, svetlo sveta uzrela kniha
Legendy o samote. Prezentácie sa zúčastnilo veľa
milovníkov písaného slova, napr. Michal Horecký (riaditeľ Knižného centra Žilina), spisovatelia Ján Lenčo,
Anton Straka, Anton Pajonk a mnohí ďalší. Stretnutie
obohatili žiaci ZUŠ Jozefa Potočára z Čadce. Druhé
predstavovanie knihy sa konalo v Krásne v mestskej
knižnici 15. februára 2007. Knihu vydalo Knižné centrum a vyšla aj vďaka finančnej podpore Ministerstva
kultúry SR.
Drevár na cestách...
Folklórny súbor Drevár je opäť na cestách. Po
úspešnom Vianočnom vystúpení v Krásne, v januári
prekročil blízke hranice a vystupoval v Poľsku. Dňa

XX

20. januára 2007vystúpili v programe „Noworoczne
spotkanie ludowe“, ktoré organizoval „Zarząd
Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego“ v
Katowiciach. Dňa 26. januára v Rajczy reprezentoval
Žilinský samosprávny kraj (spolu s FS Turiec a
skupinou SPLYT) na Dni slovenskej kultúry, v rámci
medzinárodného podujatia Beskydy bez hraníc. V
čase fašiangov vystupovali na viacerých plesoch – v
Krásne, Čadci, Nesluši. Dňa 9. februára sa uskutočnil
24. drevársky ples v klube FS Drevár v Krásne s
bohatým programom. Ples otvorili tanečníci FS Drevár
tancom zo Šariša, po ktorom roztancovali celú sálu.
Temperamentným cigánskym tancom sa rozprúdila
zábava, ktorá vytrvala až do rána. Do tanca vyhrávala
drevárska muzika, DJ a živá hudba. Dňa 17. februára
sa v meste vo zvýšenom počte pohybovali „podivné“
postavičky, ako bosorky, cigánky, babka v koši, čert,
smrtka, gazda s gazdinou, turoň, poľovník a iné. Bol to
neklamný znak záveru obdobia fašiangov a príchodu
veľkého pôstu, ktorý začal pochovaním basy počas
disco zábavy v Klube FS Drevár.

Z farských oznamov
V súčasnosti je správcom
farnosti dekan Mgr. Pavol
Špita, kaplánom Karol
Vallo. V roku 2006 prijali
diakonskú vysviacku
Róbert Jarabica a Zdeno
Tkáčik, kňazskú vysviacku
diakon Ing. Pavol Poláček.
Primičná omša sa konala
dňa 1. júla 2006 vo
farskom kostole sv.
Ondreja. V minulom roku
sa dokončila fasáda kostola, vstupné schodište do
kostola a nová
elektroinštalácia zvonov.
Nedeľné sväté omše sa
konajú v Krásne o 7.45 a
10.45 a v Kalinove o
9.30. Úradné veci môžete
vybaviť v kancelárií,
najlepšie po sv. omši.
Krstné náuky bývajú v
stredu pred krstom po sv.
omši. Krstí sa každú
druhú a štvrtú sobotu v
mesiaci pri rannej sv.
omši. Sobáše sa nahlasujú minimálne tri mesiace
vopred.

r. 2001
r. 2002
r. 2003
r. 2004
r. 2005
r. 2006

krsty
84
71
78
68
70
59

sobáše
40
32
28
37
22
20

pohreby
61
54
63
65
72
56

AKTUALITY
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Aktuálne dianie
v meste
Zasadalo Združenie miest a obcí Kysúc
Organizácia Združenie miest a obcí Kysúc eviduje 23
obcí a miest okresu Čadca. Táto organizácia zasadala
vo štvrtok 1. februára 2007v Čadci.Na rokovaní členoviazvolili nového predsedu ZMO Kysúc. Stal sa ním
primátor Čadce Ing. Jozef Vražel. Delegáti do Rady
ZMOK schválili primátora mesta Krásno nad Kysucou
Ing. Jozefa Horníka, primátora Turzovky Miroslava
Rejdu, starostu obce Makov Ing. Mariána Masnicu,
starostku obce Skalité dr.Andreu Šimurdovú a primátora Čadce Ing. Jozefa Vražela. Na rokovaní sa zúčastnilo 17 starostov a primátorov.
SWEEDWOOD Slovakia v Krásne
Od leta tohto roku by sa mal naplno realizovať projekt
SWEEDWOOD Slovakia. Výrobná organizácia švédskeho nábytkárskeho koncernu IKEA bude spracovávať
smrekové drevo v piliarskej časti bývalých Kysuckých
drevárskych závodov. V novom závode ročne spracujú
150 – 170 tisíc kubíkov dreva. Prácu v Krásne tak
nájde 100 až 300 ľudí.
JĎ

Zomrel účastník protifašistického odboja

Rodák z Krásna nad Kysucou František Kováč
(1925) patril počas SNP k československým partizánom v jednotke Stallin-Ivanov. Do SNP (1944 –
1945) sa zapojil v Žiline. V Zázrivej padol do zajatia
a odviezli ho do Sachsenhausenu, potom do
Mauthausenu a odtiaľ do Ebensee, kde ich 5.mája
1945 oslobodili Američania. Pri príležitosti 50.
výročia SNP dňa 29. augusta 1944 v Bratislave mu
bol udelený pamätný list za aktívnu účasť v boji proti
fašizmu v SNP a za národné oslobodenie, oživovanie
a zachovávanie tradícií SNP a národnooslobodzovacieho boja. Dňa 5. mája 2000 mu prezident SR
Rudolf Schuster pri príležitosti 55. výročia ukončenia
druhej svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom
udelil Pamätný list. Dostal mnoho ďalších vyznamenaní a pamätných listín.
Pokiaľ mu zdravotný stav dovolil, každoročne sa
zúčastňoval stretnutí v Mauthausene, na mieste
bývalého koncentračného tábora, kde bolaj on uväznený. Na čas strávený v koncentračnom tábore a na
boje počas SNP spomínalkaždoročne pri pamätníku
na Skáčkove, kde si uctil pamiatku padlých vojakov.
V auguste 2006 sa pre zdravotné problémy pri
pamätníku na oslavách výročia SNP nezúčastnil.
Medzi jeho veľké záľuby patrilo včelárstvo a príroda.
Dňa 2. februára 2007 vo veku 82 rokov po dlhej
chorobe zomrel. Je pochovaný na cintoríne v Krásne
nad Kysucou. Česť jeho pamiatke!
JĎ

Krásňan
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História Krásna nad Kysucou
1. časť – Najstaršie dejiny
Krásno nad Kysucou patrí k najstarším obciam na
Kysuciach a istý čas bolo aj obcou najväčšou.
Najstarším hmotným nálezom z Krásna je stolička
mamuta z obdobia paleolitu, ktorá sa našla v riečisku
Kysuce. Stoličku – zub našli pod terasou „u
Michalkov“ žiaci národnej školy a odovzdali riaditeľovi
A. Bayerovi. Spolu s ďalšími nálezmi kostímamuta,
srstnatého nosorožca a asi pratura v Starej Bystrici a
náplavoch rieky Bystrice sú dokladom, že sa v tomto
priestore pohybovali praveké zvieratá. Tie tu mohli
uhynúť, nie je však vylúčené, že boli ulovené súvekým
človekom. Dňa 26. júna 2006 v rieke Kysuci v Brodne
našli ďalší skvelý nález – približne tridsaťcentimetrovú časť kla mamuta. Geológovia preskúmali a našli aj
ďalšie časti kla. Z blízkej Ochodnice pochádza pati-

nebol dokončený. Archeológovi Ondrejovi Šedovi,
ktorý sledoval rekultivácie robené v priestore údajného mohylníka, sa mohyly javili skôr prírodnými
útvarmi, v ktorých sa nedali zistiť žiadne stopy po
hrobových jamách. Kamenný idol na fotografiách je
uložený v Považskom múzeu v Žiline. Anton Petrovský
– Šichman bol presvedčený o svojom náleze slovanského pohrebiska. Vychádzal z názvu Kalinov –
Kalinovec – Kalina. Všetko príbuzné názvy s kvetom
kalina, ktorý sa sadil na hroby ukrajinským kozákom.
Tento zvyk je tisíc rokov starý.
Krásno nad Kysucou bolo pravdepodobne najsevernejšie osídleným sídliskom Trenčianskej stolice už
v tzv. dobe hradištnej, t.j. v 12 storočí. Z prvej
polovice 13. storočia sa zachovala prvá písomná
zmienka o Kysuciach. V roku 1244 daroval totiž
uhorský kráľ Belo IV. Bohumírovi, synovi Sebeslava,
akúsi zem pri hraniciach s Poľskom, volanú Kysuca,
ktorá sa rozkladala na pravom brehu rieky Kysuce.Či

novaný pazúrikový úštep, možno predpokladať, že
Krásno nad Kysucou ležalo na trase, ktorou sa na
Považie dostávali nástroje zo severského pazúrika.
Z eneolitu, z lokality Kalinovo, pochádzajú kamenné nástroje a nevýrazná keramika.Ďalšie stopy
osídlenia Krásna nad Kysucou by mohli pochádzať zo
slovanského obdobia. Podľa archeologického
výskumu Antona Petrovského – Šichmana sa malo
približne 20 mohylníkov s priemerom 3 – 4 m
nachádzať vpolohe Starín, Na Kopcoch, Kalinovec,
približne 1 km na východ od vyústenia doliny Bystrice
na terase.Preskúmali sa len dva, v jednom sa okrem
pahreby našiel malý kamenný idol.Výskum však

mohlo územie budúceho Krásna patriť do tejto zeme,
nedá sa presne zistiť, lebo jej východná hranica nebola presne stanovená (historici predpokladajú, že ňou
bola rieka Kysuca, alebo pásmo hôr ležiacich od nej
na východ). K ľavému brehu Kysuce siahalo hradné
panstvo Varín, centrum osídlenia sa sústredilo okolo
Radole. Popri Kysuci smerom na Jablunkovský priesmyk viedla koncom 13. storočia významná diaľková
cesta spájajúca Uhorsko so Sliezskom, na ktorej sa
existencia Krásna dá predpokladať.
(pokračovanie)
ĽP

10

ZAUJÍMAVOSTI

Krásňan

Svätoondrejské záhady
1. PÁTRANIE PO PATRÓNOVI NAŠEJ FARNOSTI
Svätý Ondrej, grécky Andreas (z gréčtiny
„Mužný“), v pravoslávnej tradícii nazývaný
Protoklétos („Prvý povolaný“) bol apoštol a brat
svätého Petra. Narodil sa v Betsaide v Galilei, ale
podstatnú časť života prežil v Kafarnaume, kde sa
živil ako rybár na Genezaretskom jazere.Pretože
bol Žid, nie je Ondrej takmer iste jeho vlastné
meno, ale tradícia nám pre neho nezachovala
žiadne aramejské alebo hebrejské pomenovanie.
Najprv bol učeníkom Jána Krstiteľa (Jn 1,37-40),
neskôr si ho ako prvého učeníka povolal Ježiš a keď
sa ho rozhodol nasledovať, priviedol k nemu aj
svojho brata Petra Šimona. Kristus vyzval oboch
bratov hlásať evanjelium pamätnými biblickými
slovami: „Nasledujte ma a urobím z vás rybárov
ľudí.“ (Mt 4,19).
APOŠTOL JE RYBÁROM ĽUDÍ
Evanjeliá ho uvádzajú ako jedného z Ježišových
najbližších učeníkov, ktorí ho sprevádzali pri niektorých výnimočných udalostiach ako bol napríklad
zázrak v Káne Galilejskej (Jn 1,40-2,12), zázračné
rozmnoženie rýb a chlebov (Jn 6,8), či sprostredkoval stretnutie Ježiša s Grékmi (Jn 12, 22). V
Skutkoch apoštolských nájdeme o ňom iba drobnú
zmienku (1,13).
Podľa svedectva cirkevného historika Eusébia z
Cézarey zo 4. storočia, pôsobil Ondrej ako
kresťanský apoštol v Ponte, Kappadocii, Bitýnii
(dnešnom západnom Turecku), Achájsku, Macedónsku, Trácii (Bulharsku) a Skýtsku (na dolnom
toku Dunaja). Stará gruzínska tradícia spomína
jeho prítomnosť v Gruzínsku a Abcházsku, ruská
legenda z 11. storočia zmieňuje jeho pobyt v Kyjeve,
dokonca existuje aj legenda o jeho ceste do Etiópie.
Vierohodné svedectvá kladú jeho účinkovanie do
Patrasu v južnom Grécku, kde po zatknutí miestodržiteľom Egeem bol za prenasledovania kresťanov
cisárom Nerónom odsúdený na smrť, pretože sa
odmietal zúčastňovať pohanských obradov.
Mučenícku smrť podstúpil na kríži v tvare písmena X (crux decussata), ktorý sa podľa neho volá aj
svätoondrejský kríž -vo svojej pôvodnej podobe má
symbolizovať prekrížené drevá pripravené pre
celopaly.
V apokryfných „Skutkoch Ondrejových“ sa

nachádzajú údajné apoštolove slová o mystériu
kríža: „Poznám tvoje tajomstvo, kríž, kvôli ktorému si ty tiež postavený. Lebo ty si vztýčený vo
svete, aby si upevnil nestále. Ty sa rozprestieraš
naľavo i napravo a tým zaháňaš strašnú moc na
útek a zhromažďuješ svet. Ty si neotrasiteľne
upevnený v hlbinách zeme, aby si to, čo je na zemi
a pod zemou spojil s nebom.“
ONDREJOVE POSMRTNÉ PUTOVANIE
V roku 356 boli Ondrejove ostatky prenesené z
Patrasu do Konštantínopola, kde malpodľa
gréckokatolíckej tradície pôsobiť ako prvý biskup
gréckej kolónie Byzantium neskôr zmenenej na
veľkú ríšu. Úmyslom bolo vytvoriť akúsi protiváhu
postaveniu Ríma ako miesta, kde sa nachádzajú
pozostatky apoštolov Petra a Pavla. V roku 1208
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vyviezli križiaci apoštolove relikvie do Amalfi,
južne od Neapolu, kde boli uložené pod oltárom v
krypte arabsko-normanskej baziliky sv. Ondreja. V
roku 1462 venoval panovník Tomáš Paleologos
vtedajšiemu pápežovi Piovi II hlavu svätého
Ondreja, ktorá sa stala jedným z najcennejších pokladov rímskeho chrámu sv. Petra . O po tisícročia
nato, ju počas konania II. vatikánskeho koncilu v
roku 1964 odovzdalgréckokatolíckej cirkvi v
Patrase za slávnostných obradov pápež Pavol VI. V
roku 2003 boli zase ostatky apoštola darované
diecézou Amalfi do varšavského kostola sv.
Ondreja, aby sa tak naplnili slová Jána Pavla II. o
kresťanskej cirkvi, ktorá v tomto kostole naozaj
dýcha „dvoma pľúcami“.
Ondrejovo uctievanie sa datuje už od 6. storočia.
V kalendári je jeho sviatkom 30. november, prenesenie jeho pozostatkov 9. mája. Je patrónom Ruska,
Škótska (ktoré na britskej vlajke symbolizuje
ondrejský kríž), Bulharska, Burgunska, Rakúska,
Grécka, Holandska, Nemecka, Sicílie, mnohých
miest ako je napríklad Bordeaux, Brescia, Bruggy,
Hannover, Neapol, Ravenna, práve tak ako aj cestovateľov, rybárov, rytierov a povozníkov.
Jeho meno prijal i jeden z našich panovníkov –
Ondrej II. (1205 – 1235), ktorý ako jediný z
uhorských kráľov získal ako prívlastok Jeruzalemský, keďže sa v roku 1217 zúčastnil piatej
krížovej výpravy do Svätej zeme.
Ale o tom už zase nabudúce.
MJ
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Matrika
Január – február 2007
Narodili sa
Samuel Murčo
Zuzana Felcanová
Filip Vaňovec
Natália Blaščíková
Dagmar Podkamenská
Kristián Voška
Zosobášili sa
Marián Valík – Ing. Adriána Strýčková
Michal Maga – Katarína Poništová
Ing. Ján Ceniga – Alena Cádrová
Milan Buchta – Zuzana Podhorská
Opustili nás
Kamila Šusteková 84r.
Vladimír Jakubec 36 r.
Mária Gašperáková 83 r.
Ondrej Masaryk 64 r.
Miroslav Kučera 65 r.
Štefánia Krištofová 72 r.
Alojzia Švábiková70 r.
Anna Capková 89 r.
Melánia Šusteková 68 r.
Karol Kučera 62 r.
Irena Kožáková 63 r.
František Kováč 82 r.
Oľga Jarabicová 51 r.

Čriepky z histórie

P

rvá písomná zmienka Krásna nad
Kysucou súvisí so žilinským
právom. Toto právo (severonemecketešínske) priniesli do Žiliny nemeckí
kolonisti, ktorí prišli z Tešínska koncom 13. a začiatkom 14. storočia
práve po spomínanej diaľkovej ceste.
Zo Žiliny sa toto právo rozšírilo do
iných mestečiek a dedín, preto ho
nazývame žilinským právom. Nemci
neboli početní, v Žiline tvorili časť
mestského patriciátu – najbohatších
mešťanov, ďalší boli dedičnými richtármi – zakladateľmi dedín na žilinskom
práve. Nešlo len o zakladanie nových,
ale aj o doosídľovanie starších dedín,
respektíve o zavádzanie nových
právnych zvyklostí. Osadníci týchto
dedín boli na určitú dobu oslobodení
od všetkých povinností, po uplynutí
tejto „lehoty“ mali presne vymedzené
povinnosti. Vo väčšine osád sa platila
len peňažná daň. Obyvatelia mali
právo na spoločné pasienky, výrub
dreva a rybačku v určitom obvode.

Krásno nad Kysucou dostalo žilinské
právo v roku 1325.

Založenie Krásna nad Kysucou
Vtedy, v roku 1325, krajinský
sudca a kastelán považsko-bystrického hradu Alexander dal Jánovi
Petzoldovi do dedičnej držby opustenú
dedinu Krásno, ktorú sa nepodarilo
doosídliť jej predchádzajúcemu
majiteľovi Petrovi Intezovi (udelenie
dedičného richtárstva pre Petra
Inteza, teda zakladacia listina, nie je
známa). Ján Petzold bol zároveň
dedičným richtárom mesta Žiliny.
Osadu Krásno mal vystavať a slobodne sem priviesť obyvateľov.
Nespomínajú sa tu práva dedičného
richtára, ani lehota, ktorú mali mať
novoosadníci. Budúci obyvatelia mali
platiť iba ročný cenzus (daň) desať
penzí dobrých viedenských denárov, z
iných dávok a povinností boli vyňatí.
Hranice Krásna boli zrejme určené už
v donácii pre Petra Inteza. Ako vyplýva

z neskorších listín, boli to skoro celé
stredné a horné Kysuce.
V roku 1352 (29. júna) daroval
Ľudovít I. Krásno nad Kysucou za
verné a „nespočetné“ služby magistrovi Dominikovi zvanému Mačka, synovi
Jána. Dominik Mačka bol sedmohradský vojvoda, ktorý s Ondrejom, synom
Lacka, špánom Silkulov a sedmohradským vojvodom, bojoval proti Tatárom
a Rusínom. Krásno, ktoré sa vtedy
rozkladalo od prameňa rieky Kysuca
po Kysucké Nové Mesto, dostal spolu
so svojim bratom Ivankom.
Už 14. septembra roku 1352 však
Krásno zmenilo majiteľa. Dominik s
Ivankom „pre nejaké ťažkosti a nevyhnutnosti, ktoré ich trápia“ predali
Krásno za 1000 zlatých Mikulášovi,
synovi Mikuláša, syna Odiara,
dedičnému richtárovi zo Žiliny.
Mikuláš bol v roku 1361 právoplatne
ustanovený do držby Krásna a to sa
tak stalo trvalou súčasťou majetkov
žilinského dedičného richtárstva.
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Športové udalosti v roku 2006

Naši futbalisti v roku 2006 postúpili do III. futbalovej
ligy.

23. ročník Krásňanskej desiatky v roku 2006
vyhralMiroslav Vanko z Košíc.

Na konci roka 2005 oddiel postúpil do I. Slovenskej
ligy vo vzpieraní, v 2006 klesli do II. ligy a v apríli
2006 Peter Bakala sa stal Majstrom Slovenska v
superťažkej váhe.

Kalinovskí hokejisti

Dňa 7. júla 2006 v nočných hodinách zhorela tribúna v športovom areáli.

Deň po požiari tribúny. Postavená bola v roku 1950.
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