
Slovo na úvod
Po prvom čísle je na svete druhé, ktoré

sme pre vás pripravili a dúfame, že naplníme
vaše predstavy a očakávania. Snažíme sa
vyberať tie najdôležitejšie informácie a
oznamy, pretože v Krásne sa každú chvíľu
niečo deje. Krásno v minulosti bolo kultúrne
a veríme, že tak bude aj v budúcnosti. Najprv
chceme predstaviť všetkých poslancov mest-
ského zastupiteľstva zvolených na obdobie
2006 – 2010, predstavíme jednotlivé školy,
podniky, zaujímavých ľudí, pravidelné infor-
mácie z mestského zastupiteľstva...

V blízkej budúcnosti chceme, aby ste sa aj
vy mohli vyjadrovať k udalostiam v meste,
chceme uverejňovať vaše názory a tiež potre-
bujeme spätnú väzbu na našu prácu. Našou
prioritou je vydávať kvalitné noviny s plno-
hodnotnými informáciami. Určite máte
nápady alebo staré fotografie či spomienky, o
ktoré by ste sa chceli podeliť. Akékoľvek
pripomienky, návrhy posielajte na adresu
mesta, na emailovú adresu prípadne prineste
na úrad alebo dajte poslancovi vášho obvodu
či priamo nám. Redakčná rada

Po takmer desiatich rokoch má naše mesto opäť
noviny. Prioritou nového primátora Ing. Jozefa
Horníka bolo totiž aj to, aby znova vychádzali mest-
ské noviny, ktoré by občanov informovali o aktuál-
nom dianí v meste. Po Krásňanskom spravodajcovi
teda prišiel na svet dvojmesačník Krásňan. Do
redakčnej rady zasadli: Mgr. Ľubica Podoláková,
MVDr. Miloš Jesenský, Mgr. Pavol Špita, Jana Ďu-
ranová, Miroslav Capek a Mgr. Ladislav Hrubý.

Periodikum bude informovať o aktuálnych udalos-
tiach, o kultúre, školstve, športe, bude prinášať infor-
mácie z matriky a mestského zastupiteľstva. Graficky
sa pod vzhľad novín podpísala Mária Ščuryová z
vydavateľstva Magma. Primátor mesta noviny
slávnostne pred mestským zastupiteľstvom v piatok
9. februára 2007 pocukroval, aby noviny prinášali iba
samé dobré správy. Prvé číslo vyšlo v náklade 500
kusov a je možné si ho aj „prelistovať“ na internete –
www.mestokrasno.sk, ktorá bola oficiálne spustená
od februára 2007. Návštevníci tejto stránky si môžu

nájsť všetky užitočné informá-
cie z diania v meste.

Dekan Pavol Špita oslávil „40“
S úctou a vďakou chceme popriať všetko
dobré dekanovi Pavlovi Špitovi, ktorý
oslávil svoje  40. narodeniny. Pri tejto
príležitosti sa Vám chceme poďakovať za
Vašu obetavú prácu v našej farnosti, za
Vašu lásku k deťom, chorým, tiež za
opravu farského kostola a za Vaše
povzbudivé slová v kázňach.
Vyprosujeme Vám hojnosť Božích milostí,
pokoj srdca, dobrotu mysle, veľa zdravia

a veľa pekných chvíľ strávených v Krásne nad Kysucou. To
Vám zo srdca vyprosujú  a želajú veriaci z Krásna, Mestský
úrad v Krásne a celá redakčná rada Krásňana.
Pavol Špita sa narodil 24. marca 1967, je rodákom z Rakovej. Za
kňaza ho ordinovali 17. júna 1990. Pôsobil ako kaplán v
Trenčianskej Teplej (1990 – 1991), v Košeci (1991 – 1992),  v
Trenčíne (1992 – 1993) a v Pruskom (1993 – 1996). Od roku 1996
bol správcom farnosti Ochodnica a od roku 2001 sa stal správcom
našej farnosti. V septembri 2002 mu udelili titul dekan.

Mestský úrad v Krásne nad
Kysucou pripravuje v

mesiacoch máj až október
2007 vyhlásiť súťaž – O naj-
krajšiu záhradu, balkón a oko-
lie obytných častí  v meste.
Súťaž je zameraná na skrášľo-
vanie mesta a jeho okolia.
Najkrajšie záhrady, balkóny a

okolie obytných častí bude
hodnotiť komisia životného
prostredia pri MsÚ. Tie naj-
krajšie „záhradné výtvory“
budú odmenené vecnými ce-
nami a fotografie uverejnené v
novinách Krásňan a na webo-
vej stránke mesta. Začiatok
akcie bude vyhlásený v mest-
skom rozhlase, na stránke
mesta wwwwww..mmeessttookkrraassnnoo..sskk a
v časopise Krásňan. Najkrajšie
upravené záhrady či balkóny
môžete do súťaže nominovať
sami, prípadne aj zaslať foto-
grafiu priamo na Mestský úrad.

Primátor pocukroval noviny
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Ing. JOZEF GRAPA
zástupca primátora

1. Myslím si, že čitateľom
Krásňana sa osobitne nepotrebujem

predstaviť, lebo väčšina
občanov strednej a

staršej generácie
ma určite pozná.
Pre tých mladších
občanov pripome-
niem, že som
vykonával funkciu

prednostu okres-
ného i krajského

úradu, splnomocnenca
vlády a ďalšie rôzne funkcie vo vlád-
nych a ministerských komisiách. Teraz
ma môžu poznať ako regionálneho
poslanca VÚC v Žiline, poradcu
predsedu vlády SR, či blízkeho
spolupracovníka prezidenta Ivana
Gašparoviča. Dúfam, že na krátke
pripomenutie to stačí. Myslím, že
človeka je dôležitejšie poznať podľa
toho, ako sa správa, čo vykonáva pre
druhých a nie podľa toho, akú má
funkciu alebo postavenie. 

2. V osobnom živote mi robia
radosť moje 4 deti. V tomto období sa
zvlášť zaujímam o výsledky syna
Lukáša, ktorý maturuje a mladšieho
Adriána, ten sa chystá na strednú
školu. Po menovaní predsedom vlády
Róbertom Ficom za svojho poradcu
sa môj život v pracovnej oblasti
razantne zmenil. Okrem toho, že mi
pribudli ďalšie náročné povinnosti, je
to na druhej strane veľká prestíž a
ocenenie doterajšej práce. Pri tejto
činnosti sa často stretávam so zaují-
mavými ľuďmi a nadväzujem nové pri-
ateľstvá. Dúfam, že i z titulu tejto pozí-
cie budem môcť pomôcť Kysuciam i
Krásnu. V poslednom období ma
potešilo, že sa mi spoločne s ďalšími
kolegami podarilo z rozpočtu VÚC
Žilina prideliť 22 miliónov pre čad-
čiansku nemocnicu, čím sa zlepšia
podmienky občanov nielen z Krásna,
ale aj z celých Kysúc. Tiež som rád, že

sa aj vďaka mojej pomoci podarilo
vybudovať umelé ihrisko s osvetlením
pri Združenej strednej škole
drevárskej. 

3. Vzhľadom na to, že som už
štvrté volebné obdobie poslancom
mestského zastupiteľstva, mám pred-
stavu, čo je nutné v Krásne vykonať,
čo sa doteraz zanedbalo. Ani do
funkcie viceprimátora som nebol
zvolený prvýkrát, vykonával som ju už
vo volebnom období v rokoch 1994 –
1998, kedy sa nám v meste podarilo
urobiť veľa prospešných vecí. Škoda,
že v tomto nastúpenom trende sa
nepokračovalo aj ďalej. Mojou filo-
zofiou je nutnosť vytvoriť nové pracov-
né miesta. Ľudia, ktorí budú mať
prácu, potrebujú aj dobré zázemie, a
to najmä; bývanie, dostupnosť služieb
a možnosť zaujímavo tráviť svoj voľný
čas. Potom nebudú odchádzať za prá-
cou a bývaním mimo mesta. Novozvo-
lený primátor Ing. Horník má veľkú
snahu vecami pohnúť a nájsť vhod-
ných ľudí, ktorí by prispeli k rozvoju
Krásna. Dúfam, že v krátkom čase do
priemyselného parku, ktorý je už
schválený a sú odsúhlasené i finan-
čné prostriedky na jeho vybudovanie,
pribudnú noví investori, ktorí vytvoria
dostatok pracovných miest pre Krás-
ňanov i ľudí z okolia. Spoločne s no-
vým vedením mesta spolupracujeme
na príprave výstavby 2 bytoviek v
Zákysučí, ktoré by Ministerstvo výstav-
by a regionálneho rozvoja v krátkom
období malo schváliť. Usilujem sa pre-
sadiť u generálneho riaditeľa Štátne-
ho vodohospodárskeho podniku vybu-
dovanie pravobrežnej hrádze Kysuce,
kde by mohlo vzniknúť viacero
pozemkov na výstavbu rodinných
domov. Mojou snahou je vytvoriť v
Krásne pešiu zónu a presmerovanie
nákladnej dopravy spred kostola. Je
taktiež potrebné začať s budovaním
futbalovej tribúny, ktorá v minulom
roku vyhorela. Tiež je nutné doriešiť
rozšírenie cintorína na existujúcom

mieste, aby sa nemusel otvárať nový
cintorín. Má zlú dostupnosť. Urýchle-
ne je potrebné vybudovať nové parko-
vacie miesta pred bytovkami tak, aby
autá nemuseli parkovať na trávnatých
plochách. Je veľa vecí, ktorým by som
sa chcel venovať, ale je potrebné
začať tým najnutnejším. K tomu
chcem využiť svoje osobné vzťahy s
prezidentom republiky, predsedom
vlády, s niektorými ministrami, ako i
blízky vzťah so županom Žilinského
kraja, ktorý už Krásno navštívil a
prisľúbil pomoc. Je pripravovaná i
návšteva prezidenta Ivana Gašpa-
roviča na Kysuciach a mám záujem,
aby svojou návštevou poctil Krásno.
Viem, že občanov trápi veľa rôznych
problémov, chcú ich riešiť hneď a
všetky naraz. Prosím ich o trpezlivosť
a dúfam, že v tomto volebnom období
sami pocítia, že nové vedenie mesta
na čele s primátorom bude razant-
nejšie ich problémy riešiť a sami pocí-
tia, že Krásno sa opäť uberá správ-
nym smerom.

JAROSLAV PAGÁČ
prednosta MÚ

1. Som rodený
Krásňan, a preto mi
na meste prirodze-
ne záleží. S man-
želkou Jankou má-
me 2 deti – synov
Michala a Mareka.
Zaujímam sa o kul-
túru a šport, predov-
šetkým o futbal. Rád
chalupárčim a pracujem v záhrade. Vo
voľnom čase siahnem po náučnej lit-
eratúre, prípadne si pozriem dobrý
film. Zaujímavé sú najmä historické,
ale aj dobré komédie, pri ktorých sa
človek dokáže uvoľniť.

2. V prvom rade som po dlhých
pätnástich rokoch zavesil podnikanie
na klinec, a to z dôvodu, že som sa
začal zaujímať o komunálnu politiku a
problémy, ktoré sa bezprostredne
týkajú nášho mesta. V súkromnej
sfére je mojím najvýraznejším rozhod-
nutím postaviť si po dvadsiatich
rokoch spoločného želania rodinný
domček – dúfam, že sa mi tento sen
šťastlivo naplní. Inak, veď viete, život
beží v podstate v zabehnutých koľa-
jach, prežívam ho naplno. Rád sa pri
rôznych príležitostiach stretávam s
ľuďmi a priateľmi.    

3. Funkcia prednostu predstavu-
je pomerne široké rozpätie činností. Či

V minulom čísle časopisu Krásňan sme položili niekoľko otázok  novému
primátorovi nášho mesta Ing. Jozefovi Horníkovi. Zároveň sme vám, milí
čitatelia, sľúbili, že predstavíme aj ostatných zástupcov verejného a
spoločenského života mesta – prednostu Mestského úradu  a postupne
všetkých poslancov zvolených na obdobie rokov 2006 – 2010.
Odpovedali na tieto otázky:
1. Mohli by ste sa na úvod v krátkosti predstaviť našim čitateľom?
2. Čo zaujímavé sa vám v poslednom období podarilo urobiť v osobnom
živote, práci či na verejnosti?
3. Čomu sa chcete vo svojej novej činnosti venovať, čo zamýšľate pre-
sadzovať, čo vás znepokojuje?



Krásňan PREDSTAVUJEME 3

už sa to týka práce s ľuďmi alebo
vedenia samotného úradu. Vždy som
sa pohyboval okolo športu a kultúry,
sledoval som, čo sa v tejto sfére deje.
Tieto oblasti mi ležia na srdci, pretože
obe stagnujú. Treba ich zefektívniť,
vytvoriť im lepšie podmienky, aby sa
mohli rozvíjať. Prioritou je získať si ľudí
na ich naplnenie, pretože kultúra
odjakživa, ako sa hovorí, poľudšťuje,
robí ľudí ľuďmi a šport tak isto slúži
nielen na zábavu, ale pestuje aj klad-
né stránky osobnosti, týkajúce sa
„férovosti“ v živote či vytrvalosti.
Dôležitá je vzájomná podmienenosť.
Len tak možno dosiahnuť splnenie
prioritných úloh.

Mgr. GABRIELA BÍROVÁ
1.Mám 29 rokov. Som učiteľkou

v ZŠ Krásno nad Kysucou, kde moje
deťúrence „trápim“ deje-

pisom a vediem hodi-
nami náboženskej
výchovy. Skončila
som vysokoškol-
ské štúdium na
Univerzite Kon-
štantína Filozofa v

Nitre. Už sedem
rokov pracujem vo

veľmi príjemnom a
tvorivom učiteľskom kolek-

tíve. Zatiaľ ešte nemám svoju vlastnú
rodinu, no nechám sa prekvapiť, čo mi
život prinesie. Mám troch súrodencov
– Mišku, ktorá je tiež učiteľkou na
strednej škole, brata Dominika, má s
manželkou Peťkou krásnu dcérku
Karolínku a najmladšiu sestru Al-
žbetku, ktorá má talent na čokoľvek.
Moji rodičia ma podporujú a pomáhajú
mi v pracovných aktivitách i v osobnom
živote. Medzi moje záľuby patrí  spev a
každá hudba, pri ktorej sa dá relaxovať
aj rozmýšľať, ale i  porozprávať s
mojím Priateľom. Preto sa už dlhé
roky venujem gospelovej hudbe a
vediem mládežnícky spevácky zbor
Makabi, kde som mala i mám veľa
dobrých priateľov, s nimi sa zapájame
do rozličných akcií vo farnosti i v meste.
Rada si pozriem dobrý film i filmy z fil-
mového klubu, prečítam pútavú his-
torickú aj teologickú literatúru.
Odmalička ma lákala príroda v každom
ročnom období a vysokohorské túry. Tu
som načerpala energiu, tak potrebnú
pre ďalšiu prácu. V poslednom čase
veľmi rada lúštim tajničky a teším sa
na prácu v záhrade.

2. V mojom  osobnom i pracov-
nom živote neprebiehajú výrazné zme-
ny, ale v novej životnej situácii som sa
ocitla po zvolení do mestského zas-
tupiteľstva. Pevne verím, že neskla-
mem prejavenú dôveru a urobím, čo
bude v mojich silách. V práci ma
povzbudí každý úspech, pekné slovo i
úsmev malého či veľkého žiaka a ich
záujem o školské i mimoškolské čin-
nosti, na ktorých sa spoločne stretá-
vame.

3. Keďže som v rámci mesta i
členkou Komisie kultúry, životného
prostredia a školstva, môj záujem sa
sústreďuje predovšetkým na kultúrne
aktivity v Krásne, podporu kultúrnych
podujatí pri príležitosti rôznych spo-
ločenských podujatí v meste – Deň
matiek, Deň detí, Gospelové dni
Kysuce, Krásňanský jarmok, kultúrny
program pre dôchodcov i „Mikuláš v
meste“. Svojou prácou budem pomá-
hať v riešení otázok školstva a škôl v
našom meste. Chcem podporovať
všetky dobré snahy na rozvoj mesta,
jeho kultúry, športu a čistého život-
ného prostredia. I v časti Kalinov vi-
dím nedostatky, ktoré sa budem
snažiť spolu s ostatnými poslancami a
vedením mesta postupne odstrániť –
úprava životného prostredia, čistenie
odpadových kanálov, odstraňovanie
nadbytočného krovia, zabezpečenie
chýbajúceho osvetlenia, čierne sklád-
ky a iné potreby aj požiadavky ob-
čanov.

ĽUBOMÍRA BODOROVÁ
1.Narodila som sa v Krásne nad

Kysucou a v tomto meste aj žijem v
časti Zákysučie. Po absolvovaní SEŠ v

Čadci v roku 1969 som
nastúpila pracovať

na bývalý ONV –
odbor sociálnych
vecí. V súčasnej
dobe pracujem
na ÚPSVR, odbor
sociálnych vecí v

Čadci. Činnosti v
sociálnej oblasti sa

venujem dlhodobo.
Prácu, ktorú vykonávam,

mám veľmi rada. Popri nej študujem
ešte na Vysokej škole zdravotníctva a
sociálnej práce svätej Alžbety
Bratislava.

2.V roku 2006 mi spoluobčania
dali dôveru a opätovne ma zvolili za
poslankyňu do mestského zas-
tupiteľstva. Chcela by som im za pre-

javenú dôveru aj touto cestou poďako-
vať. Ako poslankyňa pracujem v
sociálnej a bytovej komisii, kde
riešime problémy občanov, ktorí sú v
hmotnej núdzi, bytové problémy, opa-
trovanie zdravotne postihnutých. V
roku 2003 v našom meste zriadili
opatrovateľskú službu. V súčasnej
dobe máme 36 dobrovoľných opa-
trovateliek, ktoré sa starajú o 38
zdravotne postihnutých občanov.
Riešime aj bytovú otázku občanov.
Som rada, že s výstavbou bytov začí-
name aj v Zákysučí. Mestské zas-
tupiteľstvo schválilo výstavbu dvoch
bytoviek v tejto lokalite a plánuje sa tu
aj s výstavbou rodinných domov.

3. V súčasnosti ma v našej obci
znepokojuje nedostatok detských
ihrísk, prípadne plôch, kde by mohli
deti tráviť svoj voľný čas. Chcela by
som presadiť výstavbu detského
ihriska, tenisového kurtu alebo
pomôcť pri hľadaní miesta pre detské
či mládežnícke športy. Je veľmi
dôležité vedieť, ako trávia naši mladí
ľudia voľný čas. Chceme im predsa
pomôcť. Dá sa to iba poskytnutím
vhodných priestorov na činnosť.
Pevne verím, že pozitívnym trávením
voľného času v týchto priestoroch
budeme predchádzať alkoholizmu,
výtržnostiam, prípadne používaniu
drog u mládeže. LLHH

OZNAM
Byty na predaj
V nadstavbe bytovky č.
1499 sa budú odpredávať
byty. Približná výmera na
m2 sa pohybuje v 3
kategóriách:

32,31 m2 – 456 540 Sk
47,27 m2 – 667 925 Sk
51,81 m2 – 732 480 Sk

Do vybavenia bytu patrí
zavedenie el. energie, cen-
trálne vykurovanie, rozvod
teplej a studenej vody,
vchodové dvere, okná,
sklad. Záujemcovia o kúpu
sa môžu  dostaviť  na MsÚ
– č. dverí 11, I. poschodie.
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 13. apríla 2007
– MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Michal

Koňuch, Ján Kubala, Mgr. Gabriela Bírová;
overovateľov zápisnice: MUDr. Milan Peteraj, Pavol
Targoš a program rokovania MZ.

– MZ schvaľuje odpredaj bytov v bytovke č. 1499 v
zmysle Zákona Zz č. 182/1993 v znení a doplnkov s
následujúcimi zľavami: 10% pri zaplatení v hotovosti –
najmenej 70% z ceny bytu, 10% u bytoch prízemných
a na vrchnom podlaží pôvodného stavu, 10% nájom-
com, ktorí si plnili povinnosti spojené s užívaním bytu.

– MZ schvaľuje rodine Halvoníkovej odpredaj nebytových
priestorov susediacich s ich bytom za cenu odsúh-

lasenú MZ pre odpredaj všetkých bytov. 
– MZ schvaľuje pridelenie 14 garáží pri bytovke č. 1652.
– MZ schvaľuje p. Húšťavovi prenájom zvýšenej výmery

prenajatého pozemku za stanovených a dohodnutých
podmienok.

– MZ schvaľuje zvýšenie prenájmu pozemku p.
Húšťavovi pri KD zo 4 500,- na 10 000,- Sk.

– MZ schvaľuje odpredaj bytov v nadstavbe bytového
domu č. 1499.

– MZ schvaľuje úpravu rozpočtu na vysielanie KTV
(Kysuckej televízie).

– MZ schvaľuje upravený rozpočet Mesta Krásno nad

– MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef
Grapa, Milan Šuráb, Vojtech Buchta, overovateľov
zápisnice – Božena Ďurčanová, Ing. Mária Goreková a
program rokovania MZ.

– MZ schvaľuje Pracovný poriadok mesta s úpravou
sociálneho fondu na 1,25%.

– MZ schvaľuje Organizačný poriadok Mestského úradu.
– MZ schvaľuje Zásady používania služobného

motorového vozidla Mesta Krásno nad Kysucou.
– MZ schvaľuje návrh ÚPN Mesta Krásno nad Kysucou.
– MZ schvaľuje VZN záväznej časti Územného plánu

Mesta Krásno nad Kysucou.
– MZ schvaľuje doplnok k ÚPN Mesta:
- rozšírenie na bytovú výstavbu v Zákysučí smerom na

Dunajov,
- rozšírenie na bytovú výstavbu v Kalinove v časti Pod

Budínom,
- rozšírenie na priemyselnú zónu územie za vlečkou

KDZ. 
– MZ schvaľuje, aby po spracovaní doplnku k ÚPN mesta

Krásno bolo VZN prijaté tak, že spaľovanie drevného
odpadu nebude ako jediná možnosť centrálneho
vykurovania.

– MZ schvaľuje odpredaj bytov v bytovke 1499 po
kolaudácii nadstavby, cena bude dohodnutá na
samostatnom jednaní s užívateľmi.

– MZ schvaľuje odpredaj pozemku firme SPN, v.o.s.
Krásno nad Kysucou č. 1513 o výmere 143 m2 za
cenu 250,- Sk/m2.

– MZ schvaľuje príspevok vo výške 26.676,60 Sk pre
Martina Pagáča, Krásno č. 1163 na invalidný vozík.

– MZ schvaľuje príspevok vo výške 20.000,- Sk pre Klub
dôchodcov Krásno s tým, že z tejto sumy budú za
15.000,- Sk zakúpené rovnošaty pre spevácky zbor,
ktoré im budú bezplatne zapožičané.

– MZ schvaľuje poriadanie kultúrnych akcií Mestským
úradom bez pozvánok s voľným vstupom.

– MZ schvaľuje odpredaj parcely č. KN 6417/167 o
výmere 21 m2 za kúpnu cenu 1,- Sk pre Dušana
Vaňovca, Krásno č. 1380, ktorý bol predaný za 3.520,-
Sk.

– MZ schvaľuje prenájom 17,5 m2 pozemku pred
Kultúrnym domom p. Pavlovi Húšťavovi, KNM  za cenu

500,- Sk ročne.
– MZ schvaľuje kúpu pozemku p.č. 627 o rozlohe 1.000

m2 od p. Jany Macurovej a manžela Ondreja Krásno č.
1168 za cenu 400,- Sk/m2 pod cintorín.

– MZ schvaľuje úpravu rozpočtu: v kapitalových
výdavkov v položke 714001 nákup osobného automo-
bilu mínus 500 tis. Sk a zvyšuje v položke nákup
pozemkov o 400 tis. Sk a v položke platy, mzdy a
odstupné o 135 tis. Sk pre Ing. Plánkovú, mínus 35 tis.
Sk sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi. 

– MZ schvaľuje komisiu na prešetrenie sťažnosti Ing.
Daniely Plánkovej na primátora mesta v zložení: Ing.
Mária Goreková, Božena Ďurčanová, Vojtech Buchta a
Ing. Jozef Grapa.

– MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
– MZ berie na vedomie inventarizáciu majetku mesta.
– MZ berie na vedomie stanoviská kontrolórky mesta.
– MZ berie na vedomie zápisnicu z komisie kultúry živ.

prostredia, školstva, správu športovej komisie a
predsedu FO.

– MZ berie na vedomie audítorskú správu.
– MZ berie na vedomie hlásenie havarijnej situácie v MŠ

Lesnícka Krásno.
– MZ ruší smernicu verejného obstarávania.
– MZ ruší čl. 3 – byty pre sociálne slabšie vrstvy oby-

vateľstva vo VZN o odpredaji bytov a nebytových
priestorov  v bytových domoch, ktoré bolo schválené
OZ č. 64/1995 zo dňa 31.8.1995.

– MZ neschvaľuje odpredaj pozemku č. 12409/4 o
výmere 27 m2 Miroslavovi Mečarovi, Krásno č. 65.

– MZ neschvaľuje odpredaj pozemku vedľa objektu
domu č. 1076 Pavlovi Slaboňovi Rajec  762.

– MZ neschvaľuje namontovanie elektronických mer-
ačov v bytovke č. 1499.

– MZ neschvaľuje návrh poslanca Michala Koňucha o
zverejňovaní hlasovania poslancov.

– MZ ukladá prednostovi MsÚ predložiť návrhy – 2 alter-
natívy na posúdenie výhod a nevýhod založenia špor-
tového klubu.

– MZ ukladá prednostovi MsÚ preveriť záujem o
odpredaj bytov v bytovke 1499 a zistiť výšku ceny na
dokončenie bytov v nadstavbe.

JJĎĎ

Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 9. marca 2007
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Kysucou na rok 2007: bežné výdavky + 50 tis. Sk
(úprava verejnej zelene); kapitálové výdavky – 100 tis.
Sk (nákup pozemkov) + 120 tis. Sk (nákup kosačky), 
– 70 tis. Sk (plynofikácia Barancov).

– MZ schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry pra-
covných miest MsÚ o navýšenie pracovného miesta –
bezpečnostný technik na 0,5 úväzku.

– MZ odročuje rokovania o výške nájomného s návrhom
zmlúv nového nájomného na budúce zastupiteľstvo.

– MZ schvaľuje odpredaj STL plynovodu PED 63 PE 100
SDR 11 v dĺžke 205 m a koncovej prípojky PED 32 PE
100 SDR 11 v dĺžke 23,6 m v miestnej časti Barancov
pre SPP, a.s. Žilina.

– MZ schvaľuje VZN o čistote mesta, ochrane a tvorbe
životného prostredia na území Mesta Krásno nad
Kysucou s doplnením čl. 2 v bode 3 o cestu KDZ
Čadca a na ceste I/11 zmeniť Slovenská správa ciest
na Diaľničná spoločnosť.

– MZ schvaľuje úpravu kultúrno-spoločenského centra
mesta.

– MZ neschvaľuje návrh poslanca Koňucha o znížení
ceny bytov v bytovke č. 1499 z čistej ceny 2 745,-
Sk/m2 na 1 500,-Sk/m2.

– MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
– MZ berie na vedomie Správu o činnosti Dobrovoľného

hasičského zboru v Krásne nad Kysucou.
– MZ berie na vedomie Správu o činnosti úseku sociál-

nej starostlivosti a opatrovateľskej služby mesta.
– MZ berie na vedomie Správu o skutočných nákladoch

na výrobu tepla za rok 2006.
– MZ berie na vedomie Správu kontrolórky z kontroly

vyberania poplatkov mesta za rok 2006 a ukladá MsÚ
prehodnotiť poplatky za hrobové miesta i dopracovať a
skompletizovať evidenciu hrobov.

– MZ berie na vedomie Vnútornú smernicu pre vyko-
nanie pokladničnej agendy a ochranu peňažných
hotovostí.

– MZ berie na vedomie Zápisnicu z 3. zasadania
Komisie kultúry, životného prostredia a školstva.

ĽĽPP

MestoKrásno nad Kysu-
cou chystá zave-

denie separovaného zberu v meste.
Občanom budú k dispozícii konta-
jnery na separovaný zber papiera,
skla a plastov. Budú im dodané
farebné vrecia, do ktorých budú
triediť odpad podľa druhu. Bližšie
informácie ohľadne separovaného
zberu uvedieme v ďalšom čísle
časopisu Krásňan, na letákoch a
zverejníme prostredníctvom mest-
ského rozhlasu.

Čierne skládky v meste
V poslednom období začínajú v

Krásne pribúdať čierne skládky
odpadu, ktoré si niektorí občania
vytvorili doslova pred dverami
svojich domov. Tento nepekný
obraz môžete vzhliadnúť v časti
Kalinov, hneď vedľa cesty či na
konci starej cesty a samozrejme v
každej kopaničiarskej osade. Na to,
že sme v 21. storočí, kedy už exis-
tujú kontajnery a legálne skládky
odpadu, je to absurdné. Ťažko
potom hovoriť, že sa idete prejsť do
krásnej kysuckej prírody, samozre-
jme bez prívlastku čistej. Vďaka
odpadu sme sa dostali už aj do
regionálnych novín, citujem:
„Zvlášť zdatne si počínajú občania
napr. v Krásne nad Kysucou v

osade U Blažkov. Tamojší potok by
patril akiste do Guinessovej knihy
rekordov, čo sa týka pestrostí
komodít tam vyhodených. Naprí-
klad staré okná aj so sklom... V
niektorých turisticky vychytených
obciach sú skládky smetí rovno pri
hlavnej ceste. Nikomu to nepre-
káža. Možno by stálo za myš-
lienku, vyhlásiť, samozrejme z
eurofondov, súťaž o najpestrejšiu
divokú skládku, o najšpinavší
potok, o najviac zasvinenú obec, či
mesto. Víťaz by mohol potom bez-
trestne sypať smeti na ľubovoľné
miesto, ktoré by si vybral!“ (z
článku Kysucké repelenty, alebo
prečo nechodiť na Kysuce., Kysuce
14/2007, s. 11) Ako napísal autor
článku, aj naše mesto by sa takejto
„súťaže“ mohlo zúčastniť. Veríme,

že vás táto nelichotivá realita
nenechá ľahostajných a radšej sa
zapojíte do práve začínajúcej sa
súťaže „O najkrajšiu záhradu,
balkón a okolie obytných častí  v
meste“. ĽP

Upozornenie
Na základe Všeobecného záväz-
ného nariadenia Mesta Krásno
nad Kysucou Vás upozorňujeme,
že ak ste majiteľmi domácej hydiny
a hospodárskych zvierat, nemôžete
ich vypúšťať na voľné priestranstvá
– zeleň pri bytovkách. V prípade,
že dôjde k opakovanému vypúš-
ťaniu domácej hydiny a hospo-
dárskych zvierat na verejné pries-
transtvá, bude Vám v súlade so
VZN Mesta Krásno nad Kysucou
uložená pokuta.

Separovaný zber
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Aktuality
zo škôl

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Dňa 23. mája 2006 prijali žiačky speváckeho odde-
lenia ZUŠ Krásno pozvanie od Základnej umeleckej
školy v Háji v Sliezsku. Do malebnej moravskej
dedinky vycestovala pani učiteľka Hrobárová a
dievčatá s prekrásnou kyticou slovenských ľudových
piesní, ktorými očarili svojich hostiteľov. ZUŠ-ka v
Háji zorganizovala medzinárodný koncert, na ktorom
zazneli muzikantské výkony nielen našich speváčok,
ale i žiakov hosťujúcej školy. Spoločné „muz-
icírovanie“ ocenil i pán starosta, ktorý deti nielen
srdečne privítal, ale mal pre ne pripravené darčeky.
Počas celého spoločného stretnutia sa hostitelia starali
o vytvorenie príjemnej atmosféry. Nezabudnuteľné
zážitky s novými priateľmi a podmaňujúca jarná
príroda zanechala v nich nezmazateľné stopy. Aj
preto by  chceli čerstvé priateľstvo pestovať a prehlbo-
vať. Jednou z príležitostí bude slávnostná premiéra
muzikálu „Jozef a jeho zázračný farebný plášť“, ktorý
ZUŠ-ka v Krásne pripravuje na mesiac jún.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MLÁDEŽNÍCKA

Správa OZ Rada rodičov 
pri ZŠ Krásno nad Kysucou
Rodičia, ktorí poskytli v roku 2005 zo svojich daní

2% finančných prostriedkov, prispeli škole na zmod-
ernizovanie a rozšírenie počítačových učební (57 000,-
Sk) a na činnosť záujmových útvarov (12 000,- Sk). Za
finančné prostriedky, ktoré prídu na účet za rok 2006,
bude v priebehu tohto roka spolufinancovaná výstav-
ba multifunkčného ihriska v areáli školy sumou 70
000,- Sk.

Zelený svet
Žiaci I. stupňa sa vo februári zapojili do medzi-

národnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže
Zelený svet s témou „Príroda v motívoch ľudovej
rozprávky“. Poslaním súťaže je vštepovať deťom
vzťah k prírode, životnému prostrediu formou pesto-
vania návykov a zručností v umeleckom prejave.
Práce vybraných žiakov budú v máji, pri príležitosti
Medzinárodného festivalu filmov ENVIROFILM
2007, vystavené v priestoroch Múzea SNP v Banskej
Bystrici.

„Pierka“ v akcii
Dňa 12. apríla 2007 sa uskutočnilo okresné kolo

súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii recitačné
kolektívy. Zúčastnili sa na ňom i súbory Pierka a Malé
pierka zo ZŠ Mládežnícka, ktoré pracujú pod
vedením učiteľky Jany Kuljovskej.

Recitačný kolektív Pierka stvárnil text od Viliama
Klimáčka Noha k nohe a umiestnili sa na 3. mieste.
Malé pierka sa predstavili svojou interpretáciou básní
pod názvom Kalambúrske oriešky od Štefana
Moravčíka, ktorou získali 1. miesto a postup na kra-
jskú súťažnú prehliadku recitačných kolektívov
Vajanského Martin.

Anketa o „naj“ učiteľa
Vo februári sa na škole uskutočnila anketa o

najobľúbenejšieho učiteľa. Do anketových škatúľ bolo
odovzdaných spolu 655 hlasovacích lístkov. Konečné
výsledky:

1. miesto: p.uč. Zuzčák 74 hlasov
2. miesto: p.uč. Masnica 63 hlasov
3. miesto: p.uč. Bírová 55 hlasov

ŠKOLSTVO
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História
Štátna detská opatrovňa vznikla v

Krásne nad Kysucou v  septembri
1946. Umiestnili ju v starej cirkevnej
škole. V školskom roku v septembri
1948/1949 sa názov zmenil na mater-
skú školu. Dňa 1. marca 1949 sa
presťahovala do budovy bývalej
krčmy p. Tvrdého na hlavnej
hradskej. Od 1. apríla 1949 otvorili
celodennú prevádzku so stravo-
vaním.  Pracovali tam dve kvalifiko-
vané učiteľky a pomáhali pestúnky.
Dňa 12. decembra 1955 sa MŠ
presťahovala do budovy bývalej
cirkevnej školy, patril k nej dvor a
záhrada. Patronát nad MŠ prevzal
závod Drevina Krásno nad Kysucou.
Stará kamenná budova bola jed-
notriedna. Zariadili ju skromne.
Podlaha bola drevená. Kúrilo sa vo
vysokých kachliach, ktoré stáli v
kúte a vyhrievali dve miestnosti –
triedu a jedáleň. Od roku 1960 sa ria-
diteľkou aj vedúcou jedálne stala
Rozália Mičicová. Kuchyňu a sklad
potravín tvorili veľmi malé a chladné
miestnosti. Pre deti varila Irena Čim-
borová a Karolína Jozefíková. Škol-
níčku robila Justína Zuzčáková. Od
1. januára 1963 zriadili druhú
triedu MŠ. Neskôr, 13. apríla
1971, sa MŠ premiestnila do
novej budovy (pri cintoríne).
Slávnostné otvorenie MŠ sa
konalo 1. júna 1971, teda na
MDD. Bola to štvortriedna
budova so stabilnými spálňa-
mi – tri triedy tvorili MŠ a
jedna patrila jasliam. Od 1.
marca 1978 bola zriadená MŠ
pri MNV aj v priestoroch
ZDŠ a potom ju v roku 1985
presťahovali do bývalej
budovy Váhostavu. V septem-
bri 1991 jasle zrušili a od 1.
júna 1994 zrušili aj MŠ pri
MNV. Ostala len MŠ  na
Lesníckej ulici.

Súčasnosť
Materská škola je umiest-

nená v typizovanej budove v
centre mesta a jedna trieda s
poldennou prevádzkou je
elokovaná v budove Základnej školy
v Krásne nad Kysucou – časť
Michálkov. Škola poskytuje celoden-
nú i poldennú výchovnú starostli-
vosť. V logu materskej školy je kvi-
etok prvosienka (každé dieťa pri-
chádza do materskej školy z domá-

ceho prostredia a jeho prvým snom
je, aby sa v nej cítilo dobre a našlo si
priateľov = PRVOSIENKA). 

V materskej škole sú deti zadelené
podľa veku do jednotlivých tried:
I. trieda VČIELKY – 3 – 4 ročné

deti (Murčová, Šamajová)
II. trieda KAČIATKA – 4 – 5 ročné

deti (Kuricová, Kuljovská)
III. trieda MOTÝLIKY – 5 – 6 ročné

deti (Gavlasová, Macurová)
IV. trieda SLNIEČKA – 5 – 6 ročné

deti (Šarláková, Špalková)
V. trieda VTÁČATKÁ – 3 – 5

ročné deti (Majáková)
VI. trieda LIENKY – 4 – 6 ročné

deti (Stasinková)
VII. trieda – elokovaná 3 – 6

ročné deti (Chilá)
Výchovno-vzdelávacia činnosť je

plánová s rešpektovaním záväzného
pedagogického dokumentu Pro-
gram výchovy a vzdelávania v ma-
terskej škole a metodickej príručky
Krok za krokom. Materská škola je
aktívna pri upevňovaní spolupa-
tričnosti a tradícií školy. Má veľmi
dobrú spoluprácu so Základnou
školou na Mládežníckej ul. a Mest-
ským úradom v Krásne. Škola orga-

nizu-

je rôzne
športové a iné aktivity. Estetické cíte-
nie detí je rozvíjané cez spoločné
zapájanie sa do estetizácie interiéru a
exteriéru školy a zapájanie sa do
rôznych výtvarných súťaží v rámci
okresu, Slovenska i Európy.

Zameranie činnosti MŠ, ktorým je
výchova k zdravému životnému
štýlu, vychádza z predpokladu von-
kajších a vnútorných faktorov. Kon-
cepčnosť zámerov sa deklaruje v
projekte Škola podporujúca zdravie
(certifikát o prijatí do národnej siete
Škôl podporujúcich zdravie v Slo-
venskej republike získali 1. 9. 2000).
MŠ má veľmi dobrú spoluprácu i s
rodičmi. 

Prvky environmentálnej výchovy
pestujú u detí i separovaním dru-
hotných surovín komunálneho od-
padu – v súčasnosti je to zber plas-
tových fliaš. Potom zbieraním uzá-
verov z plastových fliaš (na inva-
lidný vozík pre postihnuté dieťatko)
plnia i prvky prosociálnej výchovy.
Celoročné aktivity MŠ:
- Deň športu (zúčastnia sa ho deti z

celej materskej školy),
- Deň radosti (jazdenie na koníkoch

v spolupráci s UNI-CON Raková),
- Mikulášska besiedka,
- Fašiangový karneval (spolupráca

so Ženskou speváckou skupinou 
v Krásne nad Kysucou),

- Školské kolo v prednese poézie 
a prózy,

- Súťaž o najdlhšie leporelo s jarnou
tematikou, ktorým vyz-
dobíme priestory miestnej
knižnice (tento rok sa im
podarilo vyrobiť leporelo
dlhé 29,30 m),
- Školské kolo v speve
ľudových piesní,
- Návšteva miestnej knižnice,
- Exkurzia do Kysuckej
knižnice v Čadci,

- Návšteva Hasičského zboru
v Čadci (zamestnanci
predvedú deťom techniku,
ktorú potrebujú k vykonáva-
niu svojej práce),
- Športová olympiáda 5 – 6
ročných detí s 1.ročníkmi ZŠ,
- Deň rodiny (spoločná osla-
va Dňa matiek, Dňa otcov,
MDD).

Talentovaným deťom sa
venujú formou záujmových
krúžkov – literárny, dramatický,
výtvarný a environmentálny,
ľudové tance, country tance. 

Deti svoj vzťah k umeniu prezentujú
na verejnosti počas celého roka –
výzdobou výkladu miestneho
obchodu a nástenky pred mestským
úradom.

ĽP

Dnes vitajte v Materskej škole PRVOSIENKA
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Tradícia „Stavanie Mája“
Stavanie Májov patrí medzi tradičné zvyky na Slovensku.

Zvyk stavania Májov bol známy už v Antike. Rimania, Etruskovi
a ďalšie staroveké národy dávali pred 1.májom na domy a
hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi
a chorobami. Želanie poľnohospodárov týkajúce sa sily a
dobrého rastu všetkého rastlinstva najlepšie vyjadrovala  májová
zeleň. Zvyky, pri ktorých mali rozhodujúcu úlohu rastliny,
dostali názov Májenie. Slovom máj sa označuje  vo zvykoch
všeobecne strom. Máje sa  väčšinou stavali pred kostol, radnicu,
pred domy popredných mešťanov a vážených osôb. V 15. storočí
postavenie Mája bolo znakom vážneho záujmu o dievča, ba zna-
menalo sľub lásky a vernosti. Neskôr nadobudlo stavanie Mája
tri okruhy. V prvom prípade postavil mládenec Máj len tomu
dievčaťu, o ktoré sa uchádzal. V druhom boli Máje spoločným
darom mládencov všetkým dospelým dievčatám obce. Tretí vari-
ant bol, ten že Máj dostalo síce každé dievča, no ak malo svojho
mládenca, bol jej Máj iný. Stavanie Májov bolo rozšírené po
celom Slovensku. Na ich postavenie sa rúbali vysoké rovné
stromy s pravidelnou rozloženou korunou. V 18. storočí sa
racionálnejšie hospodárilo s lesmi a stavanie Májov sa zakazova-
lo. Zákazy rešpektovali najmä vo väčších mestách ako na
vidieku. Na prelome 19. – 20. storočia sa  venovali mládenci sta-
vaniu jediného Mája povoleného pre celu obec. Stavanie bolo
výsadou dospelých slobodných mužov, členov mládeneckých
družín. Pred 1. májom doviezli na obecné priestranstvo vysoký
strom, ktorý okliesnili a očistili od kôry, ponechajúc len asi 2
metre vysoký vrcholec. Ten ozdobili stužkami, ktoré im požičali
dievčatá. Máj postavili do pripravenej jamy, ktorú zasypali a zem
okolo pňa dobre ubili. 

(podľa knihy E. Horvathovej: Rok vo zvykoch nášho ľudu)
JĎ

Vojana
alebo vatra, ktorá sa zapaľovala v podvečer 24. júna, teda na

Jána. Horela až do bieleho rána. Zapaľovanie ohňov symbolizo-
valo slnko víťaziace nad tmou. Pastieri stavali zo žrdí kostru,
vyplnili ju nazbieraným raždím a väčšími kusmi dreva. V
ľudovej viere tento deň symbolizoval letný slnovrat a pri vatre sa
spievalo, tancovalo, a samozrejme preskakovalo cez oheň. Na
deň svätého Jána sa chodili zbierať liečivé byliny, tým sa potom
pripisovali zvýšené liečivé účinky, ktoré dokonca mali
predlžovať život. Keď oheň dohorel, mládenci a dievčatá sa
rozišli. Dievky sa rozutekali bosé po rose, aby mali zdravé nohy.
Cestou domov nazbierali kvety, uvili si venčeky, pred východom
slnka ich hádzali na jabloň. Ktorej sa na prvýkrát zachytil na
konári, tá sa do roka vydala. Ktorej sa neprichytil, ostala slobod-
ná. Pôvodne sa pálili vysoko v osadách, aby bolo do diaľky
vidno, kto má najväčšiu vatru. Pálenie ohňov sa síce zachovalo
do dnešných dní, no pôvodné zvyky už vymizli. V Krásne –
Kalinove sa aj tento rok bude páliť Vojana pravdepodobne zo
soboty 23. júna na 24. júna 2007 pri rieke Bystrici. 

ĽP

KULTÚRA Pozvánky
Divadelná hra „P o m o c“
Mestský úrad v Krásne nad Kysucou
Vás dňa 27. apríla 2007 o 19.00 hodine
pozýva do Kultúrneho domu na pred-
stavenie divadelnej hry „P o m o c“ v
prevedení Divadla  dospelých pri MKŠS
v Kysuckom Novom Meste. Členkou
súboru je aj krásňanská rodáčka Zuzka
Gacíková, ktorá na premiére 9. marca
zaujala výborným hereckým výkonom.
Príďte si pozrieť nielen jej výkon, ale aj
výkony ostatných ochotníkov, v kruhu
ktorých strávite pekný kultúrny  večer.
Vstupné je 50,- Sk. Predpredaj vstupe-
niek je v knižnici u p. Šustekovej, na
matrike u p. Ďuranovej alebo pred
predstavením v pokladni kina Lipa.

Koncert chvál
Dňa 27. apríla 2007 o 19.00 hodine vo
Farskom pastoračnom centre sa usku-
toční Koncert chvál v podaní skupiny
Dizraeli. Vstupné je dobrovoľné.
Skupinu Dizraeli tvoria String (gitara a
spev), Majka (spev) a Lenka (spev).
Myšlienka koncertu: "Nič nie je väčšie
ako láska k Bohu". 

Stavanie Mája
Ani Krásno nad Kysucou nebolo
výnimkou a v minulosti sa aj tu stavali
Máje. Tradíciu ich stavania májov chce
mesto opäť oživiť, a to priamo pred
Mestským úradom v Krásne nad
Kysucou. Stavanie sa uskutoční v pon-
delok 30. apríla 2007 o 18.00 hodine.
O dobrú zábavu sa  postarajú  členovia
folklórneho súboru Drevár a Ženská
spevácka skupina. Srdečne pozývame
všetkých záujemcov, ktorí sa chcú
zúčastniť stavania Mája a chcú zažiť
pravú krásňanskú folklórnu zábavu.
Váľanie Mája – 31. mája 2007 o 18.00
hodine.

Majáles
V pondelok 7. mája 2007 o 17.00 hodine
sa v klube Kolkáreň bude konať Majáles
– 3. premiérový deň SMT súboru
Žubrienky v detskej vekovej kategórii 
a súboru Iciescats v juniorskej vekovej
kategórii zo Základnej umeleckej školy
Krásno nad Kysucou. O zábavu sa budú
starať žiaci, učitelia ZUŠ, DJ a pozvaní
hostia. Nebude chýbať ani tombola a
malé občerstvenie.
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Folkórny súbor DREVÁR

Drevár stále aktívne vystupuje. V marci
vystúpil dvakrát, a to v Rajeckých
Tepliciach pre zahraničných
návštevníkoch a v Kolkárni na oslave
životného jubilea. V apríli samozrejme
chlapci zo súboru nezabudli na krásne
tradície, a tak ponavštevovali tanečnice 
a poriadne ich pooblievali a korbáčom
vyšibali. 
Pripravujú: 20. apríla 2007 vystúpenie 
v Mestskom divadle v Žiline, 30. apríla
2007 stavanie Mája a vystúpenie pred
Mestským úradom v Krásne nad
Kysucou, a stavanie Mája pre dievčatá zo
súboru pred sálou FS Drevár. V máji vys-
túpia v Poľsku  – v Novom Targu 
a Zakopanom.

KINO LIPA
Máj
6. 5. 2007 o 18.00 Dobrý ročník (The
Good Year), dráma, 100 minút, sloven-
ské titulky, MP – 12, vstupné: 60 Sk
20. 5. 2007 o 18.00 My dvaja a magor
(You, me and dupree), komédia, 100
minút, české titulky, MP – 12, vstupné:
60 SK
27. 5. 2007 o 18.00 Noc v múzeu (Night
at the museum), komédia, 100 minút,
český dabing, MP – 12, vstupné: 60 SK

Jún
1. 6. 2007 Happy Feet
3. 6. 2007 Most do krajiny Terabithia
10. 6. 2007 Malá miss Sunshine
17. 6. 2007 Zabiť eso
24. 6. 2007 300
Zmena programu vyhradená!

– Sväté omše sa konajú v sobotu (s platnosťou na nedeľu) o
18.00, v nedeľu o 7.45 a 10.45, o 9.30 v Kalinove.

– Prvé sväté prijímanie sa uskutoční v našej farnosti 27. mája
2007.

– Vo veku 78 rokov zomrel kňaz Vincent Šurina z Kysuckého
Lieskovca.

– Počas príprav na veľkonočné sviatky pristúpilo k spovedi
2900 ľudí.
Nový orgán v kostole v Kalinove
Už začiatkom mája 2007 sa v Kostole Najsvätejšieho srdca

Ježišovho v Kalinove rozozvučí nový orgán. Dekan Pavol Špita
spolu s organistom Máriom Lastovicom dal objednať digitálny
orgán Gloria Klassik 224, ktorý bude stáť 169.990,-Sk a k nemu
potrebný ozvučovací systém FBT  za 90.000,-Sk.

Krásno bude mať dvoch nových kňazov
Dňa 17. júna 2007 sa uskutoční kňazská vysviacka Róberta

Jarabicu a Zdena Tkáčika v Bratislave. Primičné omše odslúžia v
Krásne nad Kysucou 23. júna (Róbert Jarabica) a 24. júna 2007
(Zdeno Tkáčik).

Narodení
Sandra Jedináková

Klára Záteková
Aneta Onrušková
Sarah Kuchtíková
Karin Plánková
Sofia Kubicová

Matej Mitka
Marko Mäkký
Kevin Kubica

Kristián Kormanec
Timea Poláková

Angelika Chmúrová
Anton Chmúra
Samuel Ganišin

Úmrtia
Anton Graňa 58 r.

Mária Sýkorová 89 r.
Paulina Škereňová 86 r.

Albín Kinier 73 r.
Paulína Prokopičová 72 r.

Jana Jarabicová 46 r.
Františka Kubišová 75 r.

Milan Kubala 72 r.
František Lehocký 80 r.

Tomáš Stasinka 71 r.
Ján Minár 80 r.

Anna Nevedelová 87 r.
Pavol Šurin 49 r.

Anna Kormancová 78r.

Z farských oznamov…

M A T R I K A

Privítanie nových občanov
Dňa 26. marca 2007 sa na Mestskom úrade stretli mamičky detí, ktoré sa
narodili za obdobie október 2006 až január 2007 a bývajú v Krásne nad
Kysucou. Stretnutie pripravil MsÚ v spolupráci s Poštovou bankou.
Prítomným mamičkám boli odovzdané balíčky pre deti a PB ponúkla
každému dieťaťu vkladnú knižku PB. Stretnutie sa opakuje každý polrok
a sú prizvané všetky mamy detí, ktoré sa za toto obdobie narodili.      JĎ
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3. marec futbalový turnaj Pratex Čadca, pod záštitou
miest Kysucké Nové Mesto, Krásno nad
Kysucou, Čadca, Turzovka

6.marec pracovné stretnutie primátorov ŽSK v Žiline
– rozvojové problémy miest v Žilinskom
kraji

9.marec pravidelné stretnutie primátorov v Čadci 
stretnutie členov ZMO – Kysúc a ZMO
Dolné  Kysuce v Čadci, za prítomnosti min-
istra životného prostredia Ing. Arch.
Jaroslava Izáka a predsedu SNS a poslanca
Národnej rady SR Jána Slotu
stretnutie s podpredsedníčkou SNR a pod-
predsedníčkou SNS Annou Belousovovou
zabezpečenie financií na havarijné stavy
škôl

12.marec stretnutie s Ing. Jozefom Hübelom – zriade-
nie Pamätnej miestnosti akad. maliara
Františka Hübela

stretnutie s predsedom ŽSK Jurajom
Blanárom

14.marec SARIO Bratislava – Priemyselný park
SWEDWOOD Piešťany 

16.marec rozhovor pre rádio Regina
20. marec SARIO Bratislava – porada
22. marec jednanie – Povodie Váhu – úprava vodných

tokov
22. marec stretnutie s riaditeľom Lesy SR a.s. Krásno

nad Kysucou
26. marec stretnutie – Slovenský vodohospodársky

podnik – generálny riaditeľ Dipl. Ing. Peter
Nemčok, PhD., Banská Štiavnica – hrádza
na rieke Kysuca

28. marec Deň učiteľov – slávnostné posedenie s
učiteľmi ZŠ Krásno

2. apríl jednanie FRACHO -odkanalizovanie
Priemyselného parku
SEVAK – odkanalizovanie Priemyselného
parku

2. apríl KTV (Kysucká televízia) prejednanie vlast-
ného vysielania a realizácia  v meste

11. apríl stretnutie primátorov Žilinského samo-
správneho kraja v Turčianskych Tepliciach

17. apríl rada ZMO Kysúc v Čadci
26.apríl navštívi Kysuce prezident SR Ivan

Gašparovič, stretnutie sa uskutoční v Čadci
a nebude na ňom chýbať náš primátor Ing.
Jozef Horník JĎ

Z primátorovho
zápisníka

Dňa12. marca 2007
sa primátor

mesta stretol s Ing. Jozefom
Hübelom, bratom slávneho
akademického maliara 
a nášho rodáka Františka.
Otec Jozef bol učiteľom 
a správcom Štátnej ľudovej
školy v Ústredí od roku
1933 do roku 1950, kedy
odišiel do penzie. Býval 
v priestoroch školy (dnes
veterinárna ambulancia),
postavenej v tzv. Appo-
nyovskom štýle. Podobne
ako školy Michalkov a Ka-
linov. V Krásne prežili aj
vojnové roky, v školskej
kronike je zápis: „Súčasne
so zriadením spomínaného
zajateckého tábora bol riaditeľ
školy Jozef Hübel, zo svojho
bytu vyhostený a až do
odchodu zajatcov a ruských
oddielov a preto nútený bol
vysťahovať sa s rodinou na
kopanicu Vlčov, ponechajúc
naturálny byt svojmu osudu,
kde menovaný zanechal
väčšiu časť svojho nábytku 
z ktorého niektoré predmety
boly odcudzené a iné zase
poškodené. Poval v naturál-
nom byte riaditeľa školy bol
násílne otvorený a zdemolo-
vaný čím boly riaditeľovi
školy spôsobené cíteľné
škody.“ (originálny citát)

Jozef Hübel do Krásna
pricestoval zo Spišskej
Novej Vsi, pretože sa plá-
nuje zriadenie Pamätnej
miestnosti akademického
maliara Františka Hübela.
Pozostalosť jeho výtvarnej
tvorby má vo vlastníctve
Kysucká galéria v Čadci. 
V Kysuckej knižnici v Čad-
ci sú v súčasnosti vys-
tavené viaceré jeho diela.
Aspoň v krátkosti životopis
slávneho rodáka: akade-
mický maliar František
Hübel 

Narodil sa 1. januára
1934 v rodine učiteľa miest-
nej ľudovej školy. Tu prežil
svoje detstvo so staršou
sestrou Magdalénou 
a mladším bratom
Jozefom. Študoval na
Gymnáziu v Žiline, kde
zmaturoval v roku 1953.
Pokračoval v štúdiu na
Vysokej škole výtvarných

umení v Bratislave, v gra-
fickom oddelení u profeso-
ra Vincenta Hložníka. 
V 1962-1969 bol výtvarným
redaktorom vo vydava-
teľstve Mladé letá. Jeho
voľná grafika je poznačená
lyrickoepickými motívmi
slovenských hôr, čiastočne
ovplyvnená hložníkovskou
expresívnosťou.

Zúčastnil sa na člen-
ských výstavách skupiny
Život (rok 1963, 1965, 1967,
1968) a na výstavách ilus-
trácií v Lipsku (1959), 
v Prahe (1965), v Moskve
(1968) a v Bratislave (1969).
Viackrát ho ocenili, napr.
získal Cenu vydavateľstva
Mladé letá v roku 1966,
1968, 1971, Čestné uznanie
v súťaži Najkrajšia kniha
roka v roku 1970, Čestné
uznanie Slovenského ústre-
dia knižnej kultúry, Bra-
tislava v 1973. Bol zároveň
spoluzakladateľom Kysuc-
kej galérie, ktorá spravuje
jeho výtvarnú pozostalosť,
vyše 7000 jednotiek (kre-
sieb a grafík). Zomrel 28.
septembra 1978 v
Bratislave.

V školskom roku
1982/1983 usporiadali jeho
putovnú výstavu v Kysuc-
kej galérii s názvom Vlajky
nad svetom a na prelome
1983/1984 výstavu s náz-
vom Tvorba, k jeho nedo-
žitým 50. narodeninám. 
V decembri 1986 sa konala
výstava s názvom Dedin-
ské motívy, na prelome
1988/1989 predajná
výstava Kresby. V roku
1993 sa konala výstava 
s názvom Kysuce v kres-
bách Vincenta Hložníka 
a Františka Hübela. Od
novembra 1997 je stála
expozícia zakladateľov
Kysuckej galérie 
v kaštieli v Oščadnici. 
V roku 1998 sa uskutočnila
výstava Obrazy, grafiky 
a kresby v Kysuckej galérii
v Čadci, Galéria umelcov
Spiša v Spisškej Novej Vsi
a v roku 2000 Obrazy 
a kresby – Perugia,
Bratislava.

ĽP

Jozef Hübel 
v Krásne
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Ako sme uviedli už v minulej časti seriálu,
s menom patróna našej farnosti sa spája aj
meno niekdajšieho uhorského kráľa Ondreja
II. (1205 – 1235), otca svätej Alžbety, ktorý sa
počas troch desiatok rokov vládnutia
zúčastnil aj na križiackej výprave. Pobyt v
Zámorí mu vyniesol prímenie Jeruzalemský,
aj keď sa v skutočnosti do posvätného mesta
celého kresťanstva nakoniec vôbec nedostal.

Piata križiacka výprava 
V roku 1216 sa nečakaným spôsobom uvoľnil

trón Latinského cisárstva, ktoré vzniklo po dobytí
Konštantínopolu štvrtou križiackou výpravou dvanásť
rokov predtým, zaberalo väčšinu územia bývalej
Byzantskej ríše. Uhorský kráľ v tom vytušil svoju  veľkú
príležitosť, keďže jeho druhá manželka Jolana bola neter-
ou zosnulého cisára Henricha. Ten nezanechal priameho
dediča. Úsilie o získanie cisárstva tak posilnilo Ondreja v
uskutočnení dávneho záväzku, ktorý na neho preniesol
ešte jeho otec,  kráľ Belo III. Pápež Honorius III. uvítal ini-
ciatívu uhorského kráľa zúčastniť sa na križiackej výprave,
avšak nenaplnil jeho túžbu získať cisársky trón, keďže ho
na jar roku 1217 udelil Ondrejovmu svokrovi, Petrovi 
z Courtenay...

Koncom augusta 1217 Ondrej II. vyplával z prístavu 
v Splite s početnou armádou. Podľa očitého kronikára
biskupa Tomáša zo Splitu, uhorské križiacke vojsko
pozostávalo až desaťtisíc ťažkoodených jazdcov, reálny
odhad historikov hovorí však iba o tretine tohto počtu. Po
krátkom pristátí a oddychu na Cypre sa uhorské vojsko 
v polovici októbra 1217 vylodilo v Akkone, pobrežnom
pevnostnom meste, ktoré bolo v tom čase metropolou
moslimskými vojskami územne decimovaného Jeruza-
lemského kráľovstva. Pri Akkone sa stretli viaceré
križiacke vojská sprevádzané davom početných pútnikov.
Samotný Jeruzalem bol od roku 1187, keď ho dobyl egypt-
ský sultán Saladin, v rukách seldžuckej dynastie
Ajjúbovcov a pod ich nadvládou zostal aj naďalej, keďže sa
vodcom piatej križiackej výpravy napriek počiatočnému
entuziazmu, nepodarilo vyvinúť razantnejšiu vojenskú

iniciatívu k oslobodeniu Svätého mesta a
svoje ťaženie viedli iba v oblasti údolia
Jordánu a Genezaretského jazera. Z troch
bojových stretov  s moslimskými oddielmi
sa Ondrej II. zúčastnil iba na prvej.
Začiatkom decembra 1217  odovzdal vele-
nie nad uhorským vojskom taverníkovi
Dionýzovi a odplával do Tripolského grófst-

va na návštevu svojho bratranca Bohemunda
IV. Z tohto obdobia jeho pobytu sa zachovali

správy o jeho návštevách križiackych hradov a
získavaní posvätných relikvií. Ako uvádza

Viedenská obrazová kronika, Ondrej si zaopatril a do
Uhorska „...rôzne relikvie: lebku sv. Štefana prvomučeníka,
lebku sv. Margity panny a mučenice, pravicu sv. Tomáša
apoštola a sv. Bartolomeja, ďalej kúsok z Áronovho prútika,
jednu zo šiestich nádob, v ktorých Kristus premenil vodu na víno
a mnoho ďalších vecí.“

Návrat zo Svätej zeme
V januári 1218 sa Ondrej II. vrátil do Akkonu a pre

zložitú situáciu, aká panovala v jeho vlasti, sa rozhodol
križiacku výpravu ukončiť. Vo Svätej zemi ponechal časť
svojej armády na čele s rábskym biskupom Petrom, ktorý
o rok neskôr padol pri obliehaní egyptského Dimjátu, a so
zvyškom vojska sa potom vydal na dlhú cestu po pevnine
cez Anatóliu domov. Na spiatočnej ceste viedol s miestny-
mi vládcami početné rokovania, ktorých súčasťou boli aj
dohody  o zasnúbení, či sobáši jeho potomkov.

Tak napríklad v maloázijskom Malom Arménsku
panovník zasnúbil svojho, vtedy ešte len, osemročného
syna Ondreja s dcérou tamojšieho kráľa. V Nikajskom
cisárstve, ktoré sa v rokoch 1204-1261 stalo dedičom gréck-
ej tradície dočasne rozdelenej Byzantskej ríše, vypýtal a
zobral so sebou pre svojho prvorodeného syna Bela
dvanásťročnú cisárovu dcéru Máriu. O dva roky neskôr sa
mladý pár zosobášil, hoci v tej chvíli mohol iba málokto
tušiť, že výsledkom tohto, v prvom rade, politicky motivo-
vaného zväzku, bude naozaj pevné, takmer pol storočia
trvajúce a láskyplné manželstvo požehnané desiatkou detí.
Poslednou Ondrejovou zastávkou pri návrate domov sa
stalo Bulharsko, kde ponúkol cárovi Ivanovi Asenovi II.
ruku svojej dcéry Márie. Ten ponuku prijal, takže o tri roky
neskôr najstaršia dcéra uhorského kráľa zasadla po
manželovom boku na bulharský trón.

Po príchode z križiackej výpravy Ondrej II. stihol ešte v
roku 1214 zosobášiť druhorodeného syna Kolomana s
dcérou krakovského kniežaťa Leška Salome. Mladšia z
Ondrejových dcér, Alžbeta, neskôr prehlásená za svätú, už
od roku 1211 žila v Durínsku na dvore svojho nastávajúce-
ho manžela, durínskeho grófa Ľudovíta IV., ktorý roku
1227 zomrel na križiackej výprave.

Už zmienená Viedenská obrázková kronika uvádza, že
kráľ po návrate zo Svätej zeme koncom roka 1218 „našiel
svoju krajinu v prekvitajúcom stave.“ Pravdou bol však pravý
opak. Sám Ondrej II. v liste pápežovi Honoriovi III. o tom
úprimne píše slovami: „A nech aj Vaša Svätosť vie, že po
návrate do Uhorska sme našli nie Uhorsko, ale zúboženú a
rozvrátenú krajinu s rozkradnutými kráľovskými príjmami,
takže ani za najbližších 15 rokov nedokážeme splatiť naše dlhy,
do ktorých sme sa dostali kvôli našej svätej púti, ale ani pri-
navrátiť naše kráľovstvo do niekdajšieho stavu.“ MJ

Svätoondrejské záhady 2
ONDREJ 2, ZVANÝ JERUZALEMSKÝ
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ŠPORT
Súčasné futbalové mužstvo tvoria:

Brankári: Zdeno Šustek, Peter Zjavka, Stanislav Šurina. Hráči: Juraj Švábik,
Marián Seko, Peter Vaňovec, Lukáš Grapa, Marek Timek, Dávid Pagáč,
Rastislav Kubica, Róbert Gábor, Jozef Mozoľ, Marcel Jaroš, Peter Borovička,
Peter Novotný, Andrej Jakubec, Vladimír Kolembus, Michal Tomčala, Lukáš
Ganišin. Tréner: Miloš Lastovica.

III. futbalová liga Krásno nad Kysucou 2006 – 2007

16.kolo 25.3.2007 o 15.00 hod. Kysucké Nové Mesto – Krásno n. Kys. 3:0
17.kolo 1.4.2007 o 15.30 hod. Krásno n. K. -Dolná Ždaňa  1:1 (gól: Kolembus)
18.kolo 8.4.2007 o 15.30 hod. Králiky – Krásno n. K. 1:2 (góly: Seko a Jakubec)
19.kolo 15.4.2007 o 15.30 hod. Krásno n. K.- Lietavská Lúčka 0:1
20.kolo 22.4.2007 o 16.00 hod. Bytča – Krásno n. K.
21.kolo 29.4.2007 o 16.00 hod. Krásno n. K. – Žilina „B“
22.kolo 6.5.2007 o 16.30 hod. Bánová – Krásno n. K.
23.kolo 13.5.2007 o 16.30 hod. Krásno n. K. – Dolná Strehová
24.kolo 20.5.2007 o 17.00 hod. Rudinská – Krásno n. K.
25.kolo 23.5.2007 o 17.00 hod. Krásno n. K.- Brusno
26.kolo 27.5.2007 o 17.00 hod. Kremnička – Krásno n. K.
27.kolo 3.6.2007 o 17.00 hod. Krásno n. K. – Zvolen
28.kolo 6.6.2007 o 17.00 hod. Rakytovce – Krásno n. K.
29.kolo 10.6.2007 o 17.00 hod. Námestovo – Krásno n. K.
30.kolo 19.6.2007 o 17.00 hod. Krásno n. K. – Rimavská Sobota „B“

JĎ

Od 2. októbra 2006 sa
začalo s úpravou terénu 
v Krásne – Kalinove. Pri
rieke Bystrici čo nevidieť
vyrastie asfaltové ihrisko.
Vďaka nadšencom, ktorí
myslia na najmladšiu gen-
eráciu, si budú môcť špor-
tovci zahrať futbal na novej
ploche. Celú úpravu finan-
cujú súkromné osoby 
a v tomto roku Mesto
Krásno vyčlenilo 400.000
Sk na asfaltovanie plochy. Jedným
z prvých iniciátorov stavby bol
Anton Fuňak, ktorý spolu 
s poslancom MZ Miroslavom
Capekom sledujú priebežný vývoj
stavby. K dielu priložilo ruku veľa
dobrovoľníkov a sú nadšení
myšlienkou vybudovania špor-
tového areálu v Kalinove. 

Po futbalovom, vzpieračskom,
lyžiarskom, v súčasnosti pribudol
do Mestského športového klubu
Krásno nad Kysucou štvrtý klub –
Športový klub Kalinov.           ĽP

Nové ihrisko a nový klub

PPooďďaakkoovvaanniiee  ssppoonnzzoorroomm  nnoovvíínn
MMoolliittaass  ss..rr..oo..  RRaakkoovváá,,  pp..  MMiillaann  GGaaššppeerráákk
HHCCHH  KKyyssuucckkýý  LLiieesskkoovveecc,,  pp..  JJáánn  HHoorrnniiaaččiikk


