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Vojtech Buchta

1. Narodil som sa
v Krásne nad Kysu-

cou, kde aj žijem so
svojou rodinou.
Mám 45 rokov. Ab-
solvoval som
strednú školu s

maturitou. Od roku
1987 pracujem v

sociálnych službách. V
súčasnosti pracujem v

Sociálnej poisťovni v Čadci na oddelení
Lekársko-posudkovej činnosti. Vo
voľnom čase sa venujem manželke a
deťom. Radi trávime voľné chvíle na
záhradke. Mám rád pekné a dobré autá.
Venujem sa motorizmu, kultúre.

2. Zmena v mojom živote nastala
hlavne vtedy, keď som bol zvolený ako
poslanec do MZ. Zároveň sa chcem
poďakovať všetkým, ktorí mi prejavili
dôveru. To, že pracujem v sociálnej
oblasti asi predurčilo, že pri MZ pracu-
jem v Sociálno-bytovej komisii. V osob-
nom živote spolu s manželkou vychová-
vame dve deti, z ktorých máme obaja
najväčšiu radosť.

3. Vo svojej poslaneckej činnosti
chcem presadzovať požiadavky
občanov mesta čo najlepšie. Naše
mesto je krásne, svedčí o tom aj jeho
názov. Znepokojuje ma, že do krásneho
mesta mu ešte niečo chýba. Verím, že v
spolupráci s ostatnými poslancami,
súčasným primátorom, zamestnancami
MsÚ a aj občanmi sa nám podarí naše

mesto zviditeľniť a zefektívniť v oblasti
bytovej výstavby, sociálnej a tiež v
oblasti kultúry a športu. Chcem presadiť
zlepšenie zjazdnosti našich cestných
komunikácií a splniť oprávnené
požiadavky občanov.

Miroslav Capek

1. Narodil som sa v Krásne nad
Kysucou, a to doslovne – v osade Vyšné
Vane, odkiaľ pochádza moja matka. Po
čase sme sa presťahovali do Kalinova.
Tu žijem doteraz so svojou rodinou,
manželkou, synom a dcérou. Môj život
sa od mladosti viaže k športu. Bol som
aktívny cyklista, už počas navštevovania
ZŠ v Krásne , ktorú som úspešne
reprezentoval na rôznych oblastných
pretekoch. V roku 1979 som v tomto
športe reprezentoval SR na celoštát-
nych pretekoch. Šport ma sprevádzal aj
naďalej v mojom živote. Aktívne som sa
venoval karate, a to aj počas základnej
vojenskej služby v oddiele Vojenskej
akadémie Antonína Zápotockého v
Brne. Pred 15 rokmi som založil firmu
Montáža, ktorej sa venujem
a rozvíjam ju naďalej.
Svoj voľný čas trávim
rád so svojou rodi-
nou v záhrade a v
prírode.

2. Môj
osobný a pracovný
život je vyvážený, a
preto mi zostáva
čas, aby som sa

Otázky pre poslancov MZ:
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 presadzovať, čo vás znepokojuje?

Prezident SR

v Krásne nad

Kysucou
Vo štvrtok 26. apríla 2007 do

mesta zavítal prezident Slovenskej
republiky Ivan Gašparovič. Po
návšteve Čadce poctil svojou
návštevou aj  Krásno, v ktorom sa
ako prezident predstavil po prvýkrát.
Primátor mesta Ing. Jozef Horník
privítal vzácneho hosťa tradičným
slovanským zvykom – chlebom a
soľou. Po krátkom zvítaní sa s
Krásňanmi, prezident so svojím
sprievodom vstúpili na pôdu mest-
ského úradu, kde sa stretli s poslan-
cami MZ, starostami Jozefom Čičkom
zo Zborova nad Bystricou, Boženou
Poliačkovou z Klubiny a Milanom
Kotvasom z Novej Bystrice, s ria-
diteľmi škôl Vladimírom Targošom a
Jánom Palkom. V úvode primátor
mesta oboznámil prezidenta s
históriou mesta, rozlohou, ale aj
úspešným nadobúdaním finančných
zdrojov, ktoré sa za krátke obdobie
podarilo získať – 27 mil. Sk na
priemyselný park, 4,5 mil. Sk na sep-
arovaný zber a prisľúbených 24 mil.
Sk na výstavbu nových bytov.
Upozornil na dva veľké problémy,
ktoré trápia Krásno, a to bezpečnosť
občanov v našom regióne a výstavbu
tribúny. Po reorganizácií Policajného
zboru SR sa v obvode, do ktorého
patria obce Bystrickej doliny znížil
počet policajtov z celkového počtu 24
na 16. Primátor požiadal o pomoc pri
výstavbe zhorenej tribúny. Do besedy
sa zapojili aj prítomní poslanci a
starostovia obcí, ktorí hovorili o
kanalizácii, o cestnom spojení Kysúc
a Oravy a o ďalších problémoch v ich
obciach. Vzácny hosť v Krásne strávil
skoro dve hodiny, poďakoval sa za
vrelé prijatie. Ocenil aktivity občanov
a prisľúbil, že ich pripomienky a
požiadavky bude tlmočiť na
príslušných miestach. Zmienil sa tiež
o priestore na podnikanie, ktoré
vytvára kysucká príroda. Zdôraznil,
že je tu potrebná spolupráca a čer-
panie finančných prostriedkov z euro-
fondov. Pri svojom odchode trpezlivo
obdarúval najmä mladšiu generáciu
podpismi, pričom celá autogramiáda
trvala takmer 20 minút.

Poďakovanie sponzorom: firme La-
pek, Kvetinárstvu Františka Capeka,
Božene Lehockej, súboru Drevár,
predajni Textil Pavla Kubicu v Dome
služieb za pomoc a podporu pri
návšteve prezidenta SR v Krásne nad
Kysucou ĽP

Úvodné slovo
Za minulé obdobie sa v Krásne udialo mnoho zaujímavých podujatí a

veľkých udalostí. Hneď prvou bolo 20. apríla ocenenie Kniha Kysúc 2006 pre
knihu Krásno nad Kysucou – Prechádzky storočiami, na ktorom sa zúčastnili
aj zástupcovia mesta. O necelý týždeň – 26. apríla – Krásno navštívil prezi-
dent SR Ivan Gašparovič, z tejto významnej udalosti v živote nášho mesta
prinášame niekoľko fotografií. Koncom apríla sme mestské noviny pred-
stavili aj divákom televíznej stanice Patriot, za zmienku stojí aj divadelné
predstavenie Pomoc, stavanie i váľanie Májov. Veríme, že aj naše noviny
prispievajú k lepšej informovanosti Krásňanov. Pre všetkých čitateľov sme
pripravili viacero nových rubrík a plánujeme sa skontaktovať aj s našimi
rodákmi v zahraničí. Potešilo nás, že sme dostali viaceré pozitívne odozvy a
cenné podnety do ďalšej práce, za ktoré aj touto cestou všetkým ďakujeme.
Prajeme vám krásne slnečné leto. 

Redakčná rada
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mohol venovať aj veciam verejným.
Tretie volebné obdobie som poslancom
MZ v Krásne. Chcem sa poďakovať
občanom časti Kalinov za dôveru a oce-
nenie mojej práce znovuzvolením do
tejto funkcie. Keďže šport pokladám za
dôležitú súčasť života človeka, aktívne
som sa zapájal do činnosti pri presad-
zovaní návrhu o vybudovanie ihriska s
umelým trávnikom pri ZSŠ drevárskej v
Krásne, aj o vybudovanie nového
ihriska v časti Kalinov a založenie Špor-
tového klubu Kalinov. Neodkladne som
riešil požiadavky spoluobčanov počas
zimnej údržby ciest, odvozu TKO, prob-
lémy s vodou, taktiež počas záplav
domov a ulíc, plynofikácii.

3. V súčasnej dobe pracujem na
dobudovaní ihriska v Kalinove. Ako
predseda komisie kultúry, školstva a
životného prostredia, budem presadzo-
vať požiadavky na čistotu nášho mesta
a jeho okrajových častí – zavedenie sep-
arovaného zberu, poskytovanie
veľkoobjemových kontajnerov na
odpad, aby sa odstránili čierne skládky,
kultúrne podujatia a spoluprácu so
školami. Bezpečnosť na cestách je
potrebné doriešiť hlavne na miestach,
kde nie sú chodníky a cesty sú zúžené,
napr. premostenia potokov. Preto pre-
sadzujem vybudovanie lávok -chodníkov
v týchto miestach. Ďalej presadzujem
doasfaltovanie ostávajúcich ulíc a vybu-
dovanie mostu pre osobné automobily
do časti Kalinov-Šustkov. Budem pre-
sadzovať pokračovanie výmeny starých
vodovodných potrubí a dobudovanie
nových vodovodných sietí do časti, kde
nie je vybudovaný mestský vodovod.
Naďalej sa venovať riešeniu aktuálnych
problémov občanov. V posledných
rokoch sa z nášho mesta vytratila
kultúra. Podporujem čulejší kultúrny
život. Chcem nadviazať na kultúrne
tradície našich predkov a spolu s členmi
komisie uskutočňovať v meste poduja-
tia ako stavanie a váľanie Májov, pále-
nie Jánskych ohňov, Mikuláš, fašian-
gové sprievody. O všetkom Vás budeme
informovať prostredníctvom novín
Krásňan, v ňom som členom redakčnej
rady. Chcem, aby naše mladé mesto
bolo pekné a zaujímavé pre našich

občanov, mládež a aj pre
ľudí, ktorí ho navštívia.

Božena

Ďurčanová

1. Som rodená
Krásňanka a v tom-
to meste pracujem i

žijem. Mám 2 deti a
tri vnúčatá, robia mi

veľkú radosť. Zaujímam

sa o kultúru a šport, predovšetkým
hokej a krásňanský futbal. Vo voľnom
čase rada čítam alebo si pozriem dobrý
film, zvlášť historický. V lete si neod-
pustím zájsť na hríby. V prvom rade by
som sa chcela poďakovať všetkým
Krásňanom za dôveru, že ma opätovne
zvolili do mestského zastupiteľstva.
Pevne verím, že ich dôveru nesklamem
a urobím, čo bude v mojich silách.

2. V roku 1994 som sa dala s
„malou dušičkou“ na podnikanie.
Začiatky veru neboli ľahké, ale moju
prácu mám veľmi rada. Taktiež ľudí,
ktorých stretávam. Je to široký okruh
detí, mládeže, strednej i staršej generá-
cie. Tu som začala vnímať starosti ľudí a
problémy Krásna. Lenže nestačí o nich
len hovoriť, treba aj niečo robiť. Tak som
sa rozhodla vstúpiť do verejnej politiky. 

3. V roku 1994 som bola zvolená
ako poslankyňa do obecného zas-
tupiteľstva. V tomto období sa nám
podarilo urobiť veľa prospešných vecí a
vyriešiť aspoň časť požiadaviek občanov
Krásna. V súčasnosti som už štvrté
volebné obdobie poslankyňou MZ.
Takže mám predstavu, čo je nutné v
Krásne vykonať. V našom meste je
nedostatok bytov, mladé rodiny nemajú
kde bývať, nedostatok ihrísk alebo
voľných plôch, kde by mohli deti tráviť
voľný čas, výstavba novej tribúny a špor-
tového areálu, kde by mohlo byť viac
športových činností, treba nám ešte
dorobiť a doasfaltovať cesty, chýba nám
Priemyselný park, kde by mohli pribud-
núť investori, ktorí vytvoria nové pracov-
né miesta pre Krásňanov, taktiež nám
chýbajú pozemky na výstavbu rodinných
domov. Veľmi by som chcela, keby sa
nám podarilo vytvoriť pešiu zónu v
Krásne a presmerovať nákladnú auto-
mobilovú dopravu spred kostola, zmod-
ernizovať MŠ – Lesnícku. Máme tam
30-ročné kuchynské zariadenie, staré
lehátka, chýba jej ihrisko, preliezačky,
veď máme v nej naše malé ratolesti,
doriešiť parkovacie miesta pred
bytovkami, aby autá nemuseli parkovať
na trávnatých plochách, takisto riešiť
požiadavky občanov Krásna, ktorých je
vždy veľa. Veľmi mi leží na srdci šport a
kultúra. Treba pre ne vytvoriť lepšie pod-
mienky, aby sa mohli rozvíjať. Máme tu
veľmi šikovných a talentovaných ľudí.
Veď šport a kultúra ľudí zbližuje a slúži
nielen na zábavu, ale aj relax. Ale pri
terajšom futbale niekedy aj vynervuje,
ale všetko patrí k športu, však A-čko?

Ing. Mária Goreková

1. Narodila som sa pred 49 rokmi v
Krásne nad Kysucou. Tu som bývala do
svojich 26-tich rokov, kedy som sa

vydala a odsťahovala
s rodinou na byt do
Čadce. Teraz opäť
žijem od roku
2003, v mojom
rodnom mesteč-
ku – rodičov-
skom rodinnom
dome, ktorý sme
si s manželom
zrekonštruovali. Po
skončení Základnej školy
v Krásne nad Kysucou som absolvovala
Gymnázium v Čadci a po jeho absolvo-
vaní som o rok nastúpila diaľkovo na
Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre
– smer ekonómia. Počas štúdia v Nitre
som sa zoznámila aj s mojím manželom
Štefanom. Ten pracuje ako vodič
kamiónovej dopravy. Spolu máme 2 deti
– dcéry Martinu a Máriu. Medzi moje
záľuby patrí čítanie, prechádzky, bicyklo-
vanie, kultúrne podujatia, práca okolo
rodinného domu a taktiež sa rada
príležitostne zabavím. 

2. V mojom osobnom a pracovnom
živote v súčasnosti neprebiehajú žiadne
výraznejšie zmeny. Osobný život mám
zatiaľ usporiadaný, vyskytnú sa v ňom
radosti aj starosti. Čo sa týka pracov-
ného života, od roku l992 pracujem na
Mestskom úrade v Čadci, teraz v pozícii
vedúcej organizačno-administratívneho
oddelenia. Moja práca má baví a
skúsenosti z práce v samospráve sa
snažím ako poslankyňa mestského zas-
tupiteľstva v našom meste, v ktorom mi
voliči dali dôveru a ja im touto cestou
ešte raz ďakujem.

3. Práca poslanca nie je taká
jednoduchá, ako sa zdá na prvý pohľad.
Je veľa problémov, ktoré trápia naše
mesto a jeho obyvateľov, či je to v
oblasti bytovej, sociálnej, kultúrnej,
športovej, dopravy, životného prostre-
dia, čistoty mesta, zamestnanosti, dos-
tupnosti služieb, školstva, atď...O
všetkých týchto zásadných otázkach
rozhodujem tiež ako poslankyňa mest-
ského zastupiteľstva a tieto sa nedajú
riešiť hneď a k spokojnosti všetkých
občanov nášho mesta, a preto ich
prosím o trpezlivosť a zároveň v
mnohých veciach o pomoc a spo-
luprácu. Vo svojej činnosti chcem byť
nápomocná v riešení týchto problémov
a budem sa tešiť, ak sa naše mestečko
bude budovať k spokojnosti občanov.
Zároveň chcem spomenúť, že v rámci
mesta pracujem ako členka komisie
sociálno-bytovej a predseda komisie
finančnej.

LLHH
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 8. júna 2007

– UUzznn..čč..  115555//22000077 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v
zložení: Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová a Ing. Mária
Goreková, overovateľov zápisnice – Ing. Jozef Grapa,
Milan Šuráb a program rokovania MZ.

– UUzznn..čč..  115566//22000077 – MZ schvaľuje predaj pozemku pod
garáž pri bytovke č. 206 p. Miroslavovi Kasajovi, ak bude
súhlasiť nadpolovičná väčšina obyvateľov bytovky  za
cenu 300,- Sk/m2.

– UUzznn..čč  115577//22000077 – MZ schvaľuje príspevok súboru
DREVÁR vo výške 30.000,- Sk po odpočítaní nedo-
platkov z daní a poplatkov.

– UUzznn..čč  115588//22000077 – MZ schvaľuje vybudovanie nového
vchodu do kaviarne DASY v Kultúrnom dome spojeného
s vybudovaním letnej terasy pani Dane Sýkorovej s tým,
že si dá urobiť statický posudok na nové vchodové dvere.

– UUzznn..čč..  115599//22000077 – MZ schvaľuje príspevok v ZSŠ
drevárskej vo výške 15.000,- Sk na športovo kultúrnu akciu
„Pohár primátora mesta Krásno nad Kysucou“ v karate.

– UUzznn..čč..  116600//22000077 – MZ odročuje žiadosť Milan Hacek
OKY Hydraulik Krásno – prenájom škvarového ihriska na
mesiac september.

– UUzznn..čč..  116611//22000077 – MZ schvaľuje erb, pečať a vlajku
mesta Krásno nad Kysucou podľa predloženej predtlače
vo farbách žltá, biela, zelená.

– UUzznn..čč..  116622//22000077 – MZ schvaľuje z rozpočtu mesta uhra-
diť stratu vody a revíziu elektroinštalácie a bleskozvodov
v bytovke 1617, obyvatelia bytovky č. 1617  si namonto-
vanie vodomerov uhradia z vlastných zdrojov.

– UUzznn..čč..  116633//22000077 – MZ schvaľuje uhradiť z rozpočtu
mesta odpustené nájomné v bytovke č. 1499 vo výške
28.469,- Sk pre KRASBYT Krásno nad Kysucou.

– UUzznn..čč..  116644//22000077 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku
par.č. KN-C 27745/45 v podiele 533/628 -in p. Jozefovi
Amrichovi Krásno č. 1102 za cenu 25,- Sk/m2.

– UUzznn..čč..  116655//22000077 – MZ schvaľuje doplnok k územnému
plánu – IBV Kalinov, časť Brňákovcov

– UUzznn..čč..  113344//22000077 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v
zložení: Ľubomíra Bodorová, Milan Šuráb a Miroslav
Capek, overovateľov zápisnice – Michal Koňuch, Pavol
Targoš a program rokovania MZ.

– UUzznn..  čč..  113355//22000077 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku
parcely KN-C č. 7148/33 o výmere 262 m2 za cenu 20,-
Sk/m2 p. Milanovi Vaňovcovi Krásno nad Kysucou č.
1409 s úhradou GP.

– UUzznn..čč..  113366//22000077 – MZ odročuje žiadosť p. Stanislava
Zachara na prejednanie do zastupiteľstva v auguste.

– UUzznn..čč..  113377//22000077 – MZ schvaľuje zmluvu č. 32/2007 o
budúcej kúpnej zmluve pre SeVaK Žilina na odpredaj
pozemkov KN-E 9433/2 o výmere 330 m2 a KN-C o
výmere 124 m2 na vybudovanie ČOV pre stavbu
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpa-
dových vôd regiónu Stredné Kysuce.

– UUzznn..čč..  113388//22000077  – MZ ruší uznesenie č. 114/2007.
– UUzznn..čč..  113399//22000077 – MZ schvaľuje v bytovke 1499 cenu

bytu 1.500,- Sk/m2 tomu kupujúcemu, ktorý uhradí cenu
do 3 mesiacov od podpísania zmluvy v hotovosti bez
poskytnutia ďalších zliav.

– UUzznn..čč..  114400//22000077 – MZ schvaľuje zriadenie Mestského
športového klubu ako rozpočtovú organizáciu mesta.

– UUzznn..  čč..114411//22000077 – MZ schvaľuje úpravu výšky nájom-
ného (v priemere cca 200,- Sk) s účinnosťou od
1.6.2007. Viac na webe mesta Krásna

– UUzznn..čč..  114422//22000077 – MZ schvaľuje Vnútroorganizačnú
smernicu Mesta Krásno nad Kysucou.

– UUzznn..čč..  114433//22000077  – MZ schvaľuje Poriadok odmeňova-
nia s tým, že bod 28 – c/ sa presunie do kolektívnej
zmluvy.

– UUzznn..čč..  114444//22000077 – MZ ruší uznesenie číslo 124/2007.
– UUzznn..čč..  114455//22000077 – MZ schvaľuje zabezpečiť bankovú

záruku vlastnou vista blankozmenkou v prospech Dexia
banky Slovensko a.s.

– UUzznn....čč  114466//22000077 – MZ schvaľuje zábezpeku pre oby-
vateľov v bytovke 1499 bytmi v období 3 mesiace od
podpísania zmluvy o odpredaji pre banky.

– UUzznn..čč..  114477//22000077 – MZ schvaľuje poplatok 50,- Sk/m2 za
miesto na predaj tovaru súkromným podnikateľom.

– UUzznn....čč  114488//22000077 – MZ schvaľuje cenu 70,- Sk/m2 na
odpredaj pozemkov pod bytovkou č. 1499.

– UUzznn..čč  114499//22000077 – MZ schvaľuje príspevok 10.000,- Sk
pre dychovú hudbu Krásno nad Kysucou s úpravou
rozpočtu.

– UUzznn..čč..  115500//22000077 – MZ schvaľuje príspevok pre chari-
tatívnu činnosť Nitra 5.000,- Sk s úpravou rozpočtu.

– UUzznn..čč..  115511//22000077 – MZ schvaľuje VZN o predaji bytov a
nebytových priestorov v Meste Krásno nad Kysucou.

– UUzznn..čč..  115522//22000077 – MZ na svojom zasadnutí dňa
11.5.2007 v súlade s ustanovením zákon č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení schvaľuje Odpredaj STL plynovo-
du PED 63 PE 100 SDR 11 v dĺžke 205 m koncovej
prípojky PED 32 PE 100 SDR v dĺžke 23,6 m v miestnej
časti Barancov pre SPP – distribúcia, a.s. za cenu
stanovenú SPP – distribúcia, a.s. Ďalej MZ vyhlasuje, že
Mesto Krásno nad Kysucou nebude požadovať od SPP –
distribúcia a.s. preplatenie nákladov na zriadenie vec-
ného bremena ani jednorazové odškodnenie v zmysle
10 odst. 3 zákona č. 656/2004 Z.z. na vyššie uvedený
plynovod a prípojky pre rodinné domy v miestnej časti
Barancov v k.ú. Krásno nad Kysucou. Plynovod a prípoj-
ka sú vedené v miestnej komunikácii p.č. KN 8441/8 vo
vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou. 

– UUzznn..čč..  115533//22000077 – berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.

– UUzznn..čč..  115544//22000077 – berie na vedomie informatívnu
správu o hospodárení mesta k 31. 3. 2007.

Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 11. mája 2007



Vapríli 2007 sme navštívili
slovenskú farnosť Gemelčička

v Rumunsku, kde ako kňaz pôsobí
kanonik Martin Roľník. Na jeho poz-
vanie sme sa ocitli v jeho farnosti.
Slováci v Rumunsku žijú v cudzine,
kam ich predkovia prišli zo Slovenska
pred viac ako 200 rokmi. Podmienky,
v ktorých žijú, sú naozaj veľmi ťažké.
Z osady chodia žiaci do školy 8 km
dvakrát denne pešo cez les. Niektorí
veriaci prichádzajú do kostola každú
nedeľu a vo sviatok zo vzdialenosti 10
km a takú istú cestu absolvujú naspäť
domov. Donedávna nemali zavedený
elektrický prúd ani cesty. Farár
Roľník je pre svojich veriacich všetko.
Pomáhajú mu rehoľné sestry z
Kongregácie milosrdných sestier

Svätého kríža. Obetavo tam pracujú
od roku 1990. Táto oblasť patrí medzi
misijné územia. Slovenský jazyk
všetci ovládajú, a preto nebol pre
nich problém prečítať si prvé číslo
nášho časopisu. Martin Roľník, farár,
poslal našim čitateľom pozdrav.

JĎ

Súťaž
Mestský úrad v Krásne nad

Kysucou pripravuje v mesiacoch máj
až október 2007 vyhlásiť súťaž – O
najkrajšiu záhradu, balkón a okolie
obytných častí v meste. Súťaž je
zameraná na skrášľovanie mesta a
jeho okolia. Najkrajšie záhrady,
balkóny a okolie obytných častí
bude hodnotiť Komisia životného
prostredia pri MsÚ. Tie najkrajšie
„záhradné výtvory“ budú odme-
nené vecnými cenami a fotografie
budú uverejnené v novinách
Krásňan i na webovej stránke mesta.
Začiatok akcie vyhlásime v mest-
skom rozhlase, zverejníme na
stránke mesta www.mestokrasno.sk
a v časopise Krásňan. Najkrajšie
upravené záhrady či balkóny
môžete do súťaže nominovať sami,
prípadne zaslať fotografiu priamo
na Mestský úrad. Termín: 31. august
2007. JĎ

Navštívili sme Slovákov v Rumunsku
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Mesto nezabúda na

našich jubilantov
Dňa 23.mája 2007 sa pani Júlia Min-
košová z Krásna dožila nádherného
životného jubilea – 90 rokov. Našej
občianke prišli v tento deň
zablahoželať prednosta MsÚ Jaroslav
Pagáč a pracovníčka Marta Buková.
Do ďalších dní jej popriali ešte more
lásky, veľa zdravia, spokojnosti a síl.
Jubilantke odovzdali darčekový kôš a
kyticu. Pani Minkošová sa podpísala
do Pamätnej knihy MsÚ. JĎ

Primátor oslávil „50“
K životnému jubileu prajeme nášmu
primátorovi Ing. Jozefovi Horníkovi
veľa zdravia, lásky, optimizmu,
mnoho osobných i pracovných úspe-
chov, nevyčerpateľný elán pri pred-
kladaní užitočných nápadov k
ďalšiemu rozvoju nášho mesta, veľa
schválených projektov, aby sa
Krásno stalo krásnym. Prajeme
všetko najlepšie.

Oslávenci
Helena Tvrdá 70 r. (bývalá matrikárka)
Milan Jesenský 60 r. (poslanec MZ)
Ľubomíra Bodorová 55 r. (poslankyňa MZ)
Čas pravidelne rok k roku pridáva – len
krásne spomienka nám necháva... 
Do ďalších rokov šťastia, lásku, spoko-
jnosť, pevného zdravia stále dosť, starostí
málo, radostí veľa a všetkého čo si srdce
želá. Všetko najlepšie praje redakčná
rada.

– UUzznn..čč..  116666//22000077 – MZ schvaľuje stavebnú uzáveru v
mestskej časti Krásno – Lazy do doby spracovania
urbanistickej štúdie.

– UUzznn..čč..  116677//22000077 – MZ schvaľuje združeniu Kultúrny
prameň Krásno návratný finančný príspevok vo výške
100.000,- Sk.

– UUzznn..čč..  116688//22000077 – MZ berie na vedomie kontrolu plne-
nia uznesení.

– UUzznn..čč..  116699//22000077 – MZ schvaľuje odpredaj bytov v nad-
stavbe bytovky č. 1499 formou dražby.

– UUzznn..čč..  117700//22000077 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu.
Predložený návrh na webe mesta.  

– UUzznn..čč..  117711//22000077 – MZ schvaľuje VZN o poskytovaní
dotácií na území mesta Krásno.

– UUzznn..  čč..  117722//22000077 – MZ schvaľuje plán práce MZ na II.
polrok 2007.

– UUzznn..  čč..  117733//22000077 – MZ berie na vedomie správu o
platení daní, TKO, poplatkov za psov za roky 2003 –
2006.

– UUzznn..  čč..  117744//22000077 – MZ berie na vedomie správu o čin-
nosti miestnej kultúry a knižnice.

– UUzznn..  čč..  117755//22000077 – MZ berie na vedomie zápisnicu z
kultúrnej komisie.

– UUzznn..  čč..  117766//22000077 – MZ schvaľuje plán práce mestskej
kontrolórky na II. polrok 2007.

– UUzznn..  čč..  117777//22000077 – MZ schvaľuje príspevok na
Gospelové dni a Krásňanský jarmok vo výške 50.000,-
Sk.
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zo škôl
Základná umelecká škola

Dňa 27. apríla 2007 získali 3. miesto deti  zo súboru
Žubrienky v scénike na celoslovenskej súťaži ZUŠ s chore-
ografiou Krása kvetov. Deti pracujú pod vedením učiteľky
Silvie Strýčkovej v Základnej umeleckej škole v Krásne. Dňa
12. mája 2007 v Dolnom Kubíne na Tanečnom Kubíne súbor
Žubrienky (detská veková kategória v modernom disco tanci)
s choreografiou Lentilkové dievčatá sa zo semifinále prebojo-
vali do finále a získali krásne 4. miesto, k čomu im všetci
blahoželáme.

Dňa 23. mája 2006 prijali pozvanie žiačky speváckeho
oddelenia ZUŠ Krásno od Základnej umeleckej školy v Háji ve
Slezsku. ZUŠ v Háji zorganizovala medzinárodný koncert, na
ktorom zazneli muzikantské výkony nielen našich speváčok,
ale i žiakov hosťujúcej školy. Spoločné muzicírovanie ocenil i
pán starosta, ktorý naše deti nielen srdečne privítal, ale mal
pre ne pripravené darčeky. Aj preto by ZUŠ Krásno chcela čer-
stvé priateľstvo pestovať a prehlbovať. Jednou z príležitostí
bude slávnostná premiéra muzikálu „Jozef a jeho zázračný
farebný plášť“, ktorý ZUŠ v Krásne pripravuje na mesiac jún.

Materská škola Prvosienka 

Dňa 1. júna 2007sa pri príležitosti MDD konal 11. ročník
športovej olympiády v MŠ Prvosienka. Každoročne sa na ňom
zúčastňujú deti z MŠ a žiaci prvých ročníkov ZŠ v Krásne nad
Kysucou. Pod heslom „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť
sa“, sa i tentokrát všetky deti pustili do súťaženia. Všetky
športové disciplíny deti bravúrne zvládli a nedali sa zahanbiť
ani tí najmenší. Samozrejme nechýbali ani medaile, ako to na
správnej olympiáde býva. 

V materskej škole deti nezabúdajú na žiaden sviatok,
preto oslávili Deň matiek, Deň otcov a MDD. Predstavili sa
pestrým hodnotným programom, do ktorého sa zapojili všetky
deti. Príjemným zážitkom pre škôlkárikov bola aj návšteva
Bábkového divadla v Žiline, kde mnohí prvýkrát cestovali
autobusom.

ĽP

Predstavujeme:

Základná škola na

Mládežníckej ulici

História

Prvé základné školy vybudovali v Krásne v Ústredí, v
Kalinove a U Michalkov okolo roku 1913 – 1914. Slávnostné
otvorenie výstavby (výkop a položenie zákl. kameňa) novej 24-
triednej školy sa konalo 18. augusta 1966. Nová škola niesla
meno poručíka Karola Pagáča. Dňa 3. februára 1970 sa zača-
lo vyučovať v 14-učebňovom pavilóne. Prvý, druhý a tretí
ročník sa ostal učiť v starej budove ZDŠ. V školskom roku
1977 – 1978 otvorili v ZDŠ materskú školu. V priestore medzi
jedálňou a dielňami zriadili pieskovisko, preliezačky a trávnik
pre deti z MŠ. V školskom roku 1985-1986 sa okolo školy uro-
bilo nové oplotenie, opravilo sa teplovodné a vodovodné
potrubie, strecha telocvične. Dňa 7. apríla 1989 sa konal
slávnostný výkop a začalo sa s prístavbou nového pavilónu so
špeciálnymi učebňami na južnej strane pri telocvični.

Súčasnosť

ZŠ je štátna plnoorganizovaná škola s vyučovacím
jazykom slovenským. V školskom roku 2006/2007 navštevu-
je školu 727žiakov, vyučujú sa v 28 triedach, a to na 1. stup-
ni v 11 a na 2. stupni v 17 triedach. V školskom roku
2006/2007 pracovalo v škole 48 pedagogických zamestnan-
cov, z toho 4 externí (2 kňazi, 1 katechét a 1 učiteľ Telesnej
výchovy s kvalifikáciou trénera 2. triedy pre športovcov). V
spolupráci s Asociáciou projektu Infovek získali všetci vyuču-
júci vzdelanie s celoštátnou platnosťou – Využitie infor-
mačných technológií v práci učiteľa, ktoré väčšina uplatňuje
ako novú formu sprístupnenia učiva, ale tiež na projektové
vyučovanie v rámci toho-ktorého predmetu, ale aj na spracú-
vanie projektov sprístupnených internetom. V škole pracuje
toho času špeciálny  pedagóg, ktorý pomáha nielen žiakom s
poruchami učenia, učiteľom pri spracúvaní individuálnych
integrovaných programov, ale tiež rodičom metodickou pomo-
cou, ako s takýmito deťmi pri príprave pracovať. V tomto
smere sa zamýšľame upriamiť zvýšenú pozornosť špeciálnych
pedagógov v škole i na talentované deti, nakoľko tejto časti
komunity ostávame mnoho dlžní. Okrem toho škola úzko
spolupracuje s rodičmi v ich ďalšom vzdelávaní – v rámci
úspešného projektu Digitálni štúrovci, čím sa snažíme skvalit-
niť partnerský vzťah postavený na bližšej spolupráci. V tomto
smere rodičia uvítali úmysel školy sprístupniť informácie o
žiakovi prostredníctvom digitálnej žiackej knižky.

Školský areál tvoria 3 učebné pavilóny, dielňa, telocvičňa
pre kolektívne športy, posilňovňa, vonkajšie športoviská
(hádzanárske ihrisko, sektor skoku do diaľky, dráha pre
krátke trate, tenisové kurty), školský klub a školská jedáleň. V
rámci učebných pavilónov sú odborné učebne zamerané na
laboratórne práce z fyziky, chémie a prírodopisu,  2 učebne
informatiky, odborná učebňa na vyučovanie Tchv, spoločen-
ská miestnosť na hodiny Hv.
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V školskom roku 2005/2006 sme sa neúspešne pokúšali
prostredníctvom projektov získať jazykové laboratórium a
finančné prostriedky na revitalizáciu školskej knižnice. Tento
rok sme vypracovali nové projekty. V súvislosti s výchovno-
vyučovacím procesom nemožno zabudnúť ani na školskú
knižnicu, ktorá počíta 3185 knižných výtlačkov. Že nie je
samoúčelná, dokumentuje fakt vysokého záujmu žiakov nie-
len našej školy, ale tiež študentov stredných škôl.

V našej organizácii pracuje v tomto školskom roku 51 záu-
jmových útvarov, a to  z oblasti športovej,  tanečnej, speváck-
ej, dramatickej, informatiky, environmentálnej, vedomostnej,
výtvarnej i cudzojazyčnej. Každoročne vykazujú naši žiaci
vysokú účasť i úspešnosť v rôznych vedomostných,
športových i kultúrnych súťažiach. Výnimočné úspechy
dosahuje detský recitačný kolektív v umeleckom prednese
poézie a prózy Pierka, ako aj divadelno-dramatický súbor
Solitér (viackrát zvíťazili na okresných, krajských i
celoslovenskej súťaži) i recitátori na Hviezdoslavovom Kubíne,
kde pravidelne obsadzujú prvé priečky. Žiaci anglického jazy-
ka v 9. ročníku sa zapojili do projektu eTwinnig, prostred-
níctvom komunikačných technológií vytvorili partnerstvo
založené na spolupráci s viacerými školami v Európe – v
Nemecku, Spojenom kráľovstve, Poľsku, Českej republike.
Žiaci uvedených škôl spracovali tému „Jeden deň v živote
študenta“, navzájom  si daný projekt čítajú prostredníctvom
internetu a tým získavajú istú predstavu  o štýle práce, spô-
sobe života, podmienkach školy v inej krajine.

Veľmi dobré úspechy zaznamenávame každoročne v
matematických  súťažiach – olympiáda a pytagoriáda, kde

naši žiaci  v tomto roku obsadili 1. a 3. miesto vo svojich
kategóriách. Tiež nemožno opomenúť  výborné umiestnenia
vo fyzikálnej  a geografickej olympiáde. Mimoriadne úspešní
bývajú žiaci v športových súťažiach, a to najmä vo futbale,
stolnom tenise a basketbale (pravidelné víťazné umiestne-
nia).

Široký priestor v rámci časovo-tematických plánov venu-
jeme problematike environmentálnej výchovy tak na 1. aj na
2. stupni. Teoretické poznatky v rámci výchovno-vyučovacieho
procesu rozvíjajú žiaci i prakticky v rôznych formách záuj-
mových útvarov, napr. Biologická olympiáda: Rastliny a zvie-
ratá, Poznaj a chráň; Lesy deťom – okresná súťaž vedomostí
a zručností poriadaná Štátnymi lesmi v Krásne nad Kysucou,
zameraná na poznávanie lesných bylín a drevín, stôp zvierat,
určovanie azimutu, test z prírodovedy; Týždeň pre Zem – aktiv-
ity zamerané na ochranu životného prostredia, ktoré kaž-
doročne vyvrcholia úpravou areálu školy a mesta pod názvom
Deň Zeme; Svet mojimi očami – fotografická súťaž – origi-
nálne spracovanie fotografií očami detí na určené témy a
mnoho ďalších.

Veľmi významnú úlohu na škole plní aj detská
mládežnícka organizácia FÉNIX. Nápomocný je i projekt
„Správaj sa normálne“ organizovaný pre žiakov 5. ročníka
Okresným policajným zborom. Tradície školy a vzťah k nej sa
snažíme prehlbovať prostredníctvom školského časopisu
Školská momentka, ktorá má už 5-ročnú tradíciu. Zverejňuje
sa v ňom  činnosť, práca žiakov i školské úspechy. Záver škol-
ského roku je miestom, kedy sú  najúspešnejší žiaci odmeňo-
vaní Cenou riaditeľa. Vzhľadom na veľkosť školy, množstvo
žiakov  a s tým súvisiace úspechy, nebolo možné zverejniť
všetky aktivity poriadané školou i výsledky dosiahnuté žiakmi.
Ak má verejnosť záujem, môže navštíviť webovú stránku
školy: www.zskraskys.edu.sk a od školského roku 2007/2008
i elektronickú žiacku knižku: www.zsknk.edupage.org
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Pomoc
Dňa 27. apríla uviedli členovia Divadelného súboru

dospelých z Kysuckého Nového Mesta v našom KD hru
Gyorgyho Schwajdu Pomoc. Dráma poukázala na pálčivú
otázku alkoholizmu. Takmer plná sála sledovala osud rodiny,
kde otec pije a rodina sa postupne rozpadáva. Hru naštudoval
režisér Rudolf Vitos. Medzi účinkujúcimi bola aj krásňanská
rodáčka Zuzka Gacíková. Na záver odovzdal  primátor mesta
Ing. Jozef Horník celému súboru kvetiny.

JĎ

Obnovenie tradície

Mestský úrad
v Krásne opäť
oživil tradíciu sta-
vania Mája v na-
šom meste. 30. apríla
pred kultúrnym domom
členky zo Ženskej folklórnej
skupiny začali zdobiť vrcholec Mája. Ten potom členovia
súboru Drevár pribili na asi 22 metrov vysoký kmeň. Za
potlesku divákov a radosti detí sa Máj podarilo postaviť a
nasledovala zábava, o ktorú sa postarali :súbor Drevár a ŽFS
z Krásna. Akciu prišli podporiť aj niektorí poslanci MZ.
Obyvatelia Krásna, ktorí sa zúčastnili v hojnom počte, si
zatancovali spolu s členmi súboru Drevár. Akciu podporilo aj
trochu studené, ale vľúdne počasie. Dúfame, že táto tradícia
v našom meste nezanikne a o rok „vyrastie“ v Krásne ešte
vyšší Máj. Výborná nálada sprevádzala samozrejme aj váľanie
Mája na konci mesiaca. Okrem Drevára, Ženskej folklórnej
skupiny sa o kultúrny program postarali aj dychovka Krásno
nad Kysucou, spevácky súbor pri Klube dôchodcov. Tento rok
sa v meste objavilo omnoho viac Májov ako po minulé roky.
Druhý najvyšší Máj sa nachádzal v časti Kalinov. Stavanie a
váľanie oslávili spevom a tancom.

SSppoonnzzoorrii::  LLaappeekk,,  GGaazzddoovvsskkýý  ššeennkk,,  PPoottrraavviinnyy  ((PPeetteerr  ĎĎuurraannaa))
JĎ

Mamy z mesta oslavovali
Dňa 13. mája pozval mestský úrad všetky naše mamy,

mamičky a staré mamy na kultúrny program pod názvom
„Bozk pre matkine ruky“. V programe vystúpili deti z
Materskej škôlky – Prvosienka a žiaci základných škôl v
meste (ZŠ Mládežnícka, ZŠ a MŠ Kalinov). Predstavil sa aj
novozaložený Súbor pri Klube dôchodcov v Krásne. Pri vstupe
do sály dostala každá mama ako prejav vďaky darček, ktorý
pripravili žiaci zo Základnej umeleckej školy. Matkám sa pri-
hovoril primátor mesta. Bozk pre matkine ruky symbolizoval
kvet, ktorý každá matka prijala po skončení programu. 

ZZaa  ppoommoocc  ďďaakkuujjeemmee::  LLaappeekk,,  KKvveettiinnáárrssttvvoo  FFrraannttiišškkaa
CCaappeekkaa,,  VVllaassttaa  ŠŠeevveeccoovváá  

JĎ

Železničné modely 

v Krásne nad Kysucou
V dňoch 31. mája a 1. júna 2007 sa v bývalom Závodnom

klube Drevina konalo zaujímavé podujatie pre všetkých
milovníkov vláčikov a železníc. Prezentáciu modulov pripravili
Model klub Združenie technických a športových činností
Bojnice – Klub železničných modelárov, ktorý pracuje od roku
1986 a mladý Klub modelovej železnice Hôrky, vznikol v min-
ulom roku. Na zaujímavý nápad pozvať ich do Krásna prišiel
poslanec MZ Miroslav Capek. Mesto Krásno celé podujatie
finančne podporilo a finančne prispel aj Peter Šuráb
(Kolkáreň). Bol to skutočne pekný darček ku Dňu detí. 57
modulov, približne 60 metrov trate, 12 lokomotív, 60 vagónov
a 4 stanice si prišli pozrieť deti z MŠ, ZŠ aj mládež zo ZSŠ
drevárskej. Vláčiky upútali samozrejme aj dospelých 

Ako mi predsedovia klubov Dipl. – Ing. Maroš Ličko
(Bojnice) a Ing. František Kocian (Hôrky) prezradili, skonštruo-
vanie celej trate trvalo približne štyri roky. Samotná inštalácia
do priestorov v Krásne 12 hodín. O digitalizáciu celého mod-
ulu sa postaral Zdeněk Janeček. Na Kysuciach sa prezento-
vali po prvýkrát, podobné podujatie robia dva-trikrát do roka,
väčšinou v Bojniciach. Na postavenej trati sa nachádzali
výseky železničnej trate Hornej Nitry, napr. tunel pred
Handlovou, zastávka Pravenec či stanica Chrenovec.
Postupne by radi celú trať dokončili a klub Hôrky sa chystá
skonštruovať modul Žilinsko-rajeckej trate. Bojnický klub sa
zároveň môže pochváliť, že medzi sebou majú aj majstrov SR
v stavbe lokomotív. Oba kluby spolupracujú a navzájom si
pomáhajú.

ĽP
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Súťaž 
Kolektív redakčnej rady sa rozhodol vyhlásiť
súťaž O najstaršiu a najzaujímavejšiu
fotografiu Krásna nad Kysucou. Budeme radi,
ak prezriete vaše rodinné albumy a zapožiči-
ate, prípadne nám pošlete na emailovú
adresu novín, konkrétnu fotografiu. Na konci
roka vyhlásime tri naj fotografie a majiteľov
odmeníme vecnými cenami. Uzávierka súťaže
je 30. novembra 2007.

Pozvánky – Kino Lipa
Nedeľa 1. júl o 17.00
Tajomstvo Robinsonovcov

MP, Animovaná rodinná komédia z produkcie
Walta Disneyho. Piesne do filmu naspievali
Peter Cmorík, Tomáš Bezdeda, Ivan Štroffek.
Slovenský dabing

Piatok 31. august o 17.00
Piráti Karibiku: Na konci sveta

MP – 12, Vyvrcholenie pirátskej trilógie!
Najočakávanejší film prvej polovice roka!
Akčný dobrodružný veľkofilm, slovenské titulky

Pripravujeme:

16. september: Pasca na žraloka 
23. september: Dannyho trinástka
30. september: Shrek tretí
7. október: Smrtonosná pasca 4.0
Zmena programu vyhradená!

– Nový digitálny organ v kostole Krásno – Kalinov bol namonto-
vaný 4. mája 2007 a v nedeľu 6. mája zaznel v plnej kráse pri
svätej omši. 

– 1. sväté prijímanie dňa 27. mája 2007 prijalo 72 detí (39 dievčat 
a 33 chlapcov).

– Róbert Jarabica a Zdeno Tkáčik prijali kňazskú vysviacku 
17. júna 2007 o 14.30 hodine v Konkatedrále sv. Martina 
v Bratislave.

– Neustále prebiehajú stavebné práce okolo farského kostola.

Narodení:

Klaudia Korhelíková
Vanesa Buchtíková

Daniel Hajný
Sandra Grajciarová

Úmrtie:

Karol Koňušík 65 r.
Margita Cádrová 77 r.
Irena Sýkorová 58 r.
Karol Ďurana 81 r.

Štefania Mihaliaková 91 r.
Eva Mičicová 76 r.

Marek Jarabica 77 r.
Ján Jendrišák 72 r.

Pavlína Jakubcová 71 r.
Milan Jakubec 73 r.
Marián Rábik 48 r.

Mária Kučeríková 78 r.
Mária Grňáková 46r.

Pavol Jánošík 67 r.

Sobáše:

Ján Kuljovský a Erika Jakubcová
Dušan Tomčala a Jana Michňová

Miroslav Zelenka a Miriama Stančová
Peter Fedor a Ing. Marcela Zjavková

Pavol Gavlas a Božena Minárová
Ing. Rastislav Krajčovič a Kristína Kubicová

Ján Mackovčín a Oľga Klimaševskaja
Miroslav Chovaňák a Mgr. Stanislava Šadláková

Z farských oznamov…

M A T R I K A

Do ďalšej pastoračnej činnosti
vyprosujeme hojnosť Božej

milosti, pevné zdravie, optimizmus,
veľa sily pri výuke a formovaní
budúcich kňazov, veľa inšpirácie v
publikačnej činnosti a všetko dobré
vyprosujú občania Krásna.

Narodil sa 19. januára 1958.
Študoval na Gymnáziu v Čadci.
Pokračoval na Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej
fakulte  v Bratislave. Za kňaza ho
vysvätili  13. júna 1982. Ako
kaplán začínal v Považskej
Bystrici (1982 – 1983). V rokoch
1983 – 1985 vykonal základnú
vojenskú službu. Ako kaplán
pôsobil v Trenčianskej Teplej
(1985 – 1987), v Kysuckom
Novom Meste (1987 – 1989), ako
správca farnosti v Starej Bystrici
(1989 – 1994). 

Postgraduálne študoval na
Katolíckej univerzite v Lubline a
v roku 1993 získal licenciát z
teológie – ThLic. V roku 1994 sa
stal správcom farnosti Nitra-
Dražovce a začal prednášať na
Teologickom inštitúte v Nitre. 
V roku 1995 získal na Katolíckej
univerzite v Lubline doktorát z
teológie – ThDr. V roku 1997 ho
zvolili a vymenovali za nitri-
anskeho dištriktuálneho dekana.
V roku 2000 mu udelili pápežský

titul monsignore. V rokoch 2001 –
2006 pôsobil ako rektor
Kňazského seminára sv. Gorazda
v Nitre, zároveň sa stal aj mod-
erátorom Teologického inštitútu 
v Nitre Univerzity Komenského 
v Bratislave. Od roku 2006 pôsobí
ako dekan Rímskokatolícko
cyrilometodskej bohosloveckej
fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave.

Známa je jeho publikačná čin-
nosť, napr. Impulzy (1998), Hlásaj
slovo I. – III. (1999 – 2000),
Homílie rok A, B, C – vydal ich
spolu s prof. Jozefom Vrablecom,
Katolícke Slovensko (2000),
Radosť z rozprávania (2004)...

V Krásne nový pomocník
Mesto Krásno nad Kysucou zakúpilo nový záhradný traktor Caster
Garden, typ XT 200HD, ktorý sa používa na kosenie a zber posekanej
trávy, mulčovanie a kladenie máčin na trávnik. Kosačka sa bude
využívať hlavne na úpravu zelene a kosenie trávy na sídliskách, pri
Mestskom úrade a v ostatných trávnatých častiach mesta. Mesto dbá
o údržbu zelene a dúfame, že nový pomocník splní svoj účel. Prospeje
všetkým a hlavne prispeje k zlepšeniu nášho životného prostredia. 

Mons. ThDr. Marián Šuráb, PhD.

oslávil 25. výročie kňazstva
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26. apríl návšteva prezidenta v Krásne
nad Kysucou

27. apríl návšteva divadelného predstave-
nia „Pomoc“ – KD Krásno

2. máj jednanie s firmou Stapras:
dokončenie bytovky – kolaudácia

11. máj jednanie so zástupcami firmy Lidl
– zriadenie veľkopredajne

13. máj Deň matiek – príhovor matkám z
Krásna

15. máj MVRR Bratislava – podpis zmluvy
Sario – Priemyselný park

16. máj školenie Sario v Žiline
23. máj školenie Žilina-Rosina – LIDER
24. máj jednanie s firmou SWEDWOOD –

spustenie prevádzky
31. máj sedenie s lekármi – dokončenie

zdravotného strediska
váľanie Mája pred mestským
úradom

1. jún príhovor na slávnostnom
odovzdávaní vysvedčení  žiakom
ZSŠ drevárskej vo Farskom pas-
toračnom centre sv. Benedikta,
žiačku Zuzanu Gacíkovú odmenil
za dôstojnú reprezentáciu školy a
mesta

6. jún jednanie starostov bystrickej
doliny – cyklotrasa Krásno –
Vychylovka

10. jún blahoželanie mons. Mariánovi
Šurábovi k 25. výročiu kňazstva

11. jún jednanie so SAD – zastávka
školských autobusov na Ulici 1.
mája

JĎ

Z primátorovho
zápisníka

Vkruhoch priateľov
písaného slova sa často

skloňuje myšlienka, že kniha je
jedným z najlepších priateľov
človeka. Platnosť tohto výroku
môže aj vo veku digitálnych
informačných technológií sotva

niekto spochybniť, keďže kniha
ostáva nielen naďalej priateľom
človeka, ale súčasne i prostried-
kom k nadväzovaniu priateľstiev
medzi ľuďmi. Deje sa tak aj
prostredníctvom  nevšedného
podujatia, ktoré Kysucká
knižnica v Čadci, Žilinský samo-
správny kraj, Kysucká kultúrna
nadácia v Bratislave, okresné
mestá Čadca a Kysucké Nové
Mesto v spolupráci s týžden-
níkom Kysuce a Kysuckou
televíziou vyhlásili a uskutočňu-
jú už po tretíkrát. Do súťaže boli
nominované knihy, ktoré vyšli v
roku 2006 a sú tematicky alebo
osobou autora spojené s Kysu-
cami.

Publikácie, ktoré nominovali
samotní autori, zostavovatelia,
redaktori, vydavatelia, kníhkup-
ci, či čitatelia, putovali do
Kysuckej knižnice, kde boli od
16. marca do 15. apríla vystavené
a postupne aj predstavené
týždenníkom Kysuce a Kysuc-
kou televíziou. V tom istom čase
prebiehalo aj hlasovanie
prostredníctvom anketných
lístkov, ktorých počet rozhodol o
udelení ocenenia Kniha Kysúc
2006 pre monografiu „Krásno
nad Kysucou – Prechádzky
storočiami“. Zostavila ju Ľubica
Podoláková, spoluautorkami tex-
tovej časti sú okrem nej aj Mária

Húšťavová a Andrea Paráčová.
Autorom farebných fotografií je
Jaroslav Velička. Grafický návrh
spracovala Mária Ščúryová.
Kniha vyšla v roku 2006 vo
vydavateľstve Magma v Čadci.
Kniha Krásno získala 524 hlasov,

2. miesto získala kniha Jozefa
Marca: Poďme sa báť! so 122
hlasmi a 3. miesto kniha Farnosť
Turzovka s 51 hlasmi.

Slávnostného odovzdania cien
sa okrem úspešného autorského
kolektívu zúčastnila aj malá
delegácia z Krásna nad Kysucou
tvorená zástupcom primátora
mesta Jaroslavom Pagáčom,
poslancom Pavlom Targošom a
kultúrnou pracovníčkou Janou
Ďuranovou. Pre úplnosť
dodáme, že slávnostná prezentá-
cia knihy, ktorej náklad je úplne
rozobraný, sa konala 11. júna
minulého roku vo Farskom pas-
toračnom centre.

MJ

Poďakovanie
Chcem sa poďakovať všetkým,

ktorí zaslali hlas našej knihe a
potešil ma aj samotný záujem 
o knihu, ktorá bola už na
Vianoce 2006 vypredaná. Teší
ma, že Krásňania majú záujem 
o svoju minulosť. Kniha Krásno
reprezentuje naše mesto aj 
v zahraničí – vydala sa na cestu
do Maďarska, Českej republiky,
Francúzska, Švajčiarska,
Nemecka a dokonca do ďalekej
Austrálie.

Ľubica Podoláková

KNIHA 
KYSÚC 2006
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Apoštol Ondrej, ako sme už o tom hovorili v prvej časti
nášho rozprávania, sa narodil v Betsaide v Galilei v
Palestíne a spolu so svojím mladším bratom Šimonom,
neskorším apoštolom Petrom, sa zaoberal rybárstvom.
Neskôr sa stal učeníkom Jána Krstiteľa, a potom i sa-
motného Ježiša. Podľa tradície šíril kresťanstvo v Grécku a
v okolí Čierneho mora.

Sviatok svätého Ondreja stojí na začiatku adventu a na
počiatku nového cirkevného roku, keď sa už blíži slnovrat a
skoro sa stmieva. Temnota symbolizuje neznámu budúc-
nosť a tu bolo možné – podľa ľudovej tradície – na sviatok
svätého Ondreja odhaliť, keďže sa verilo, že noc z 30.
novembra na 1. decembra má magickú moc a  je možné v
tomto čase predpovedať budúcnosť. Pre zmienený účel sa
tento dátum, okrem Štedrého dňa, dokonca považoval za
najdôležitejší. Etnografi usudzujú, že veštenie na svätého
Ondreja je veľmi starobylého dáta a súvisí s
predkresťanským kultom, ochranou pred zlom a mocou
nastupujúcej zimy. Štyrmi hrnčekmi sa napríklad priklopilo
trocha hliny, kus chleba a prsteň tak, aby ten, kto chce
poznať svoj osud, nevedel, kde sa ktorá vec nachádza.
Jeden odklopil – pokiaľ bola pod ním hlina, malo to predz-
namenávať pohreb v rodine, hrebeň znamenal chorobu,
chlieb majetok a prsteň svadbu.

Svätý Ondrej bol v ľudovej tradícii považovaný aj za
patróna neviest, a preto sa na jeho sviatok pokúšali
dievčatá poznať svojho budúceho vyvoleného. Veštby
vychádzali z predstavy, že osud človeka je v základných
smeroch určený hneď pri jeho narodení a že každé dievča,
ktoré sa raz vydá, má osudom určeného muža.
Prostredníctvom určitých magicko-veštebných úkonov bolo
možné zistiť o budúcom partnerovi údaje, ak sa realizovali
vo vhodnom čase. A tým bola práve svätoondrejská
noc. K bežným rituálom patrilo varenie halušiek s
lístočkami. Prvý kus, ktorý vyplával na hladinu
vody, malo dievča vybrať a z lístka sa
dozvedelo meno nastávajúceho muža.
Najlepšie bolo, keď veci potrebné k vare-
niu boli ukradnuté, najlepšie z domu,
kde mali Ondreja. Najčastejšie sa tak
dialo liatím olova: roztavili ho na lyžici
nad horiacou sviečkou a cez kľúč,
ktorého zuby vytvárali kríž, rýchle
vyliali do studenej vody. Z tvaru, v
ktorom olovo stuhlo, sa usudzovalo
na to, aký ich budúci manžel bude:
štíhly, krásny, obézny, škaredý, či
hrbatý... V tvare olova však dievčatá
hľadali aj symboly remesiel, ktoré mali
určovať povolanie ženícha. Na niek-
torých miestach hľadali podobu svojho
vyvoleného v diere vysekanej v ľade, kde
im tiene mali prezradiť niečo o jeho zjave,
prípadne sa pozeralo na hladinu vody v
studni či dieži, kde sa mala zjaviť podoba
milého.  

Na budúcnosť sa bolo možné spýtať aj zvierat. Pokiaľ o
polnoci dievča triaslo plotom a odriekalo: „Štekaj psíček,
štekaj, kde sa môj najmilší nachádza“! Budúci ženích
pochádzal z toho miesta, odkiaľ zaštekal najbližší pes –
dôvtipné dievča akiste triaslo v tom mieste ohrady, z
ktorého smeru si želalo mať manžela. Pokiaľ sa však
namiesto psa ozval kohút, znamenalo to, že sa dievča vydá
do inej dediny alebo mesta. Takisto aj hydina vraj poznala
budúcnosť, stačilo len o polnoci klopať po kurníku (pokiaľ
sa ozval kohút, bola do roka svadba, pokiaľ sliepka, ostalo
dievča slobodné).

Inokedy sa  čarovanie prevádzalo so žabou, ktorá sa
zahrabala do mraveniska a podľa zvyškov, ktoré ostali, sa
veštilo – kostička v podobe háčika mládenca priťahovala,
lopatkovitá odpudzovala. V roku 1762 sa kritizoval zvyk, že
niekoľko dievčat položilo na lopatu po kúsku chleba, ktorej
kúsok pes zjedol prvý, tá sa mala najskôr vydať. Niektoré
dievčatá odovzdávali na Ondreja gazdinám priadzu a za
odmenu dostávali peniaze, za ktoré potom hostili mláden-
cov v šenku.

Na Ondreja sa tiež chodievalo siať konope, iste nie na
pole, ale na kôpky hnoja. Všetko sa robilo v tajnosti, pričom
sa ticho odriekalo: „Ondreju, Ondreju, konope ti seju, daj
nam bože znati, či nas budu brati.“ Ak vzišlo, dievča malo
nádej, že sa do roka vydá. Aby boli čary spoľahlivé, mali byť
komplikované a náročné. Dievčatá, nielenže čakali do pol-
noci, ale celý deň nič nejedli, potajomky kradli všelijaké
predmety k veštbám. A keď si išli konečne ľahnúť, mali spať
na mužských gatiach, lebo práve tak sa im prisnilo, s kým
pôjdu na sobáš. Niektoré úkony boli zamerané aj na pred-
poveď počasia. Bolo k tomu potrebné suché drievko, ktoré
sa vhodilo do vody, ak po nej pekne plávalo, bude nasledu-

júci rok mokrý, ak ostalo bez pohnutia, bude rok
suchý. Ak napadol v tento deň sneh, mal ostať

ležať ešte 100 dní.
Za ondrejskej noci sa mali tiež objavo-

vať skryté poklady. Získať nebolo na
prvý pohľad až také obtiažne: stačilo
sa postaviť na krížne cesty a čakať až
pôjde okolo čert s pokladom na
chrbte. Svätý Ondrej mal vraj
oznamovať aj smrť. Pokiaľ niekto
načúval u susedových dverí a tam
sa práve hovorilo o pohrebe, tak
určite rodinu počúvajúceho čakal
pohreb. Na svätého Ondreja
museli byť všetky poľné práce
ukončené skôr, ako sa zošerilo.
Pokiaľ to niekto nestihol, musel
počítať s návštevou čerta alebo čar-

odejnice. Preto sa oplatilo zanechať
prácu včas a radšej oslavovať

svätého Ondreja.

MJ

Svätoondrejské záhady 3
Ľudové zvyky na Ondreja
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FUTBAL
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 (Seko, 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. 3:1 (Kubica)
21. kolo: 29.4.2007 o 16.00 hod.: Krásno n. K. – Žilina „B“ 1:0 (Pagáč)
22. kolo: 6.5.2007 o 16.30 hod.: Bánová – Krásno n. K. 1:1 (vlastný)
23. kolo: 13.5.2007 o 16.30 hod.: Krásno n. K. – Dolná Strehová 2:3 (Seko, Kolembus)
24. kolo: 20.5.2007 o 17.00 hod.: Rudinská – Krásno n. K. 1:0
25. kolo: 23.5.2007 o 17.00 hod.: Krásno n. K. – Brusno 2:1 (Kasaj 2x)
26. kolo: 27.5.2007 o 17.00 hod.: Kremnička – Krásno n. K. 4:0
27. kolo: 3.6.2007 o 17.00 hod.: Krásno n. K. – Zvolen 2:0 (Vaňovec, Kubica)
28. kolo: 6.6.2007 o 17.00 hod.: Rakytovce – Krásno n. K. 2:1 (Kubica)
29. kolo: 10.6.2007 o 17.00 hod.: Námestovo – Krásno n. K. 0:2 (Kolembus, Jakubec)
30. kolo: 19.6.2007 o 17.00 hod.: Krásno n. K. – Rimavská Sobota „B“ 3:2 

(Gábor, Kolembus, Kubica)
JĎ

Hokejbalisti

Mužstvo Sparrows
(Vrabce) Krásno bolo
založené v roku 2005. V
meste sa začalo trénovať
v provizórnych podmien-
kach, na asfaltovej ploche
za škvarovým ihriskom.
Mužstvo trénuje 2x do
týždňa, z toho 1x vo Vrút-
kach v krásnom areáli s
extraligovým mužstvom
Vrútok. Niektoré tréningy
bývajú aj v Čadci s extra-
ligovým výberom Čadce a
ostatnými mužstvami ligy.
V Krásne začali pracovať s
mládežou, zatiaľ 1x v týžd-
ni – v utorok. Podnet k to-
mu dala p. Eva Čimborová.
Žiaci zatiaľ nemajú výstroj,
no dúfajú, že nájdu pocho-
penie u sponzorov aj mes-
ta. V ďalšom ročníku sa v
Čadci rozbehne žiacka
súťaž, do ktorej by sa
chceli zapojiť. Úspechy:
– r. 2005 – hokejbalová

liga – 5. miesto
– r. 20006 – 2.miesto v

Panters cup 

PPooďďaakkoovvaanniiee  ssppoonnzzoozzrroomm
aa  ffiirrmmáámm::
HCH Kysucký Lieskovec,
Bal Slovakia – Ladislav
Zelenka, Color company,
Rekob – Juraj Čimbora,
Jaroslav Pánek a Vlado
Kubala z firmy Lantaslik
Sk a Cz, TrichemBa –
František Švejda, Bowling
centrum Čadca – Ščury,
Bufet u Medveďa Peter
Harvan, Matej Sloboda. 
JĎ

Vzpieranie
Oddiel vzpierania založili bratia

Šustekovci v roku 1976 a bol pri-
radený pod TJ Tatran Krásno. Členovia
oddielu sa zúčastňovali krajských
súťaží, kde dosahovali umiestnenia na
prvých miestach. Snom kysucko-
krásňanských vzpieračov bolo postúpiť
do I. ligy. Na konci októbra 2005 sa vo
finále družstiev mužov v Košiciach sa
ich sen stal skutočnosťou.
Chcelo to veľa potu, sebaza-
pierania a v neposlednom
rade aj dosť financií. V súčas-
nosti sa členovia každoročne
zúčastňujú dvoch turnajov –
Vianočného a Veľkonočného,
ktoré sa konajú v Trenčíne. 
V roku 2006 dosiahli vzpierači
tieto úspechy: Majstrovstvá SR: 1. miesto – Peter
Bakala, 3. miesto – Miroslav Rábik, 5. miesto –
Ľubomír Rábik. Veľkonočný turnaj: 3.miesto – Peter
Bakala.

Vzpierači trénujú v posilňovni (za reštauráciou
Pod vežou). Ako nám povedal Miroslav Škrobian,
pribudli ďalší členovia, ktorí majú snahu pre tento
šport niečo urobiť. Chýbajú im peniaze a materiálne
vybavenie, to pôvodné už dožíva. V tomto roku sa
chcú chlapci zúčastniť siedmich pretekov. 

V marci 2007 sa zúčastnili 1. kola vo vzpieraní 
v Hlohovci. Krásno reprezentovali: Peter Bakala,
Jaroslav Podolák, Juraj Gavenčiak, Jakub Nevedel,
Miroslav Škrobian, Dávid Grajciar. Tento omladený
káder si počínal veľmi dobre. Niektorí štartovali
prvýkrát. Krásno patrilo do skupiny západ, kde 
po prvom kole zo 7 klubov obsadilo 5. priečku. 

*Dňa 31. marca 2007 sa konal Veľkonočný 
turnaj v Trenčíne, kde bolo zastúpenie i z Českej
republiky. Súťažilo sa bez rozdielu váhy na sin-
klerové body. Štartovali žiaci, dorastenci, ženy
juniori a muži. Za žiakov z Krásna súťažili Peter 
a Matej Poláčkovci. Za mužov Miroslav Rábik,
Miroslav Škrobian a Dávid Grajciar. Umiestnenia na
turnaji: žiaci – Matej Poláček – 6. miesto, Peter
Poláček – 7. miesto;  muži: Miroslav Rábik – 
2. miesto, Miroslav Škrobian – 4. miesto (po zra-
není kolena , do medaily mu chýbalo 8 bodov),
Dávid Grajciar – 6. miesto.

*Dňa 14. apríla 2007 sa konali Majstrovstvá SR

veteránov v Hlohovci. Účasť si vybojoval aj Miroslav
Škrobian, ktorý ako jediný spĺňal podmienku veko-

vej hranice 35 rokov. Na prvej účasti MSR
veteránov si počínal veľmi dobre. Obsadil 
1. miesto vo váhovej kategórii + 105 kg
výkonom 268 kg v dvojboji. Po ročnej
prestávke, zranenie kolena, sa pomaly
dostáva do svojej formy. Prajeme mu ešte
veľa kvalitných športových výkonov, ale aj
úspech v trénerskej činnosti, na ktorú sa
pripravuje. Členovia vzpieračského oddielu

chcú prostredníctvom našich novín
poďakovať všetkým, ktorí ich pod-
porujú. Zvlášť bývalému
pretekárovi Vladimírovi Kubalovi
za veľkú podporu. Ďakujú Mestu,
poslancom a novému primátorovi
za podporu a rozvoj športu 
v našom meste.

*Dňa 12. mája 2007 sa konali
MSR mladších žiakov vo vzpiera-

ní v Dolnom Kubíne. Zastúpenie TJ Tatran Krásno
malo iba jedného pretekára – Mateja Poláčka,
vybojoval 3. miesto v kategórii do 36 kg výkonom
264 bodov. Talentovaný je aj jeho brat Peter, ktorý
sa tiež pripravuje na MSR, budú sa konať až v októ-
bri 2007 v Ružomberku. 

*V Trenčíne dňa 26. mája 2007 sa konalo 2. ko-
lo 1. ligy vo vzpieraní. Krásno skončilo na 5. mieste.
Peter Bakala, Miroslav Rábik, Ľubomír Rábik, Juraj
Gavenčiak a Miroslav Škrobián si vybojovali postup
na MSR, ktoré sa budú konať v Trenčíne 20. októ-
bra 2007. Našim
pretekárom, ktorí
budú reprezento-
vať naše mesto
prajeme veľa
športových úspe-
chov. 

Vzpierači chcú
pozvať aj ďalších
mladých, ktorí by
mali záujem
reprezentovať
tento pekný
šport. Hlásiť 
sa môžete na 
tel. čísle
0905 160 391.

JĎ

Horný rad zľava: Patrik Timek, Anton Štrba, Martin Špalek, Peter Blahu-
ta, Peter Jedinák, Peter Targoš
Dolný rad zľava: Jozef Blahuta, Marián Tutka, Jozef Čarada, Pavol Blahu-
ta, Štefan Poštek, Miloš Martinček, Ivan Kopásek, brankár Dušan
Jarabica 
Chýbajú: brankár František Kopásek, Branislav Špiriak, Dušan Kanis,
Richard Šarlina, Erik Magát, Štefan Gavlas


